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Mechelen Hapt Toe!

De MaaN verbouwt

Ga op oNTDekkiNG
  iN je sTaD!

ToerisMe iN MecHeleN

speel- en burendag
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 In de kijker

oMbuDsMaN peTer sTreefT Naar eeN 
TevreDeN MecHelaar
Werd je niet goed onthaald in Mechelen, kreeg je geen antwoord op je vraag, zit je dossier ergens vast … ? Dan kan 
je jouw verhaal kwijt bij ombudsman Peter Claeys. Hij contacteert de betrokken dienst en zoekt een oplossing 
voor je probleem. Bij de ombudsman kan je terecht met klachten over de stadsdiensten, het OCMW, Woonpunt 
Mechelen en Vincipark. Je moet de klacht wel eerst zelf proberen op te lossen bij de dienst in kwestie. Als dat niet 
lukt, staat de ombudsman voor je klaar.

T 015 29 75 72, E ombudsman@mechelen.be, Grote Markt 21 (achter standbeeld Opsinjoor)
spreekuren: ma-di 9-12u, wo 14-17u, vrij 9-12u. Kom gerust langs. Buiten deze uren ben je welkom, 
maar dan bel je best eerst even.
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beste lezer,

je zal merken dat Nieuwe 
Maan vanaf vanaf nu nog 
maar tweemaandelijks in 
je brievenbus zal vallen. 
De volgende editie is 
die van deze zomer en 
ontvang je eind juni. 
alvast veel leesplezier!

De redactie 

Komaan 

Onder de naam ‘M.e.c.’ gaat vzw Pop-
Sitti vanaf mei drie maanden lang in 
leegstaande panden diverse culTu-
rele eveNeMeNTeN organiseren. 
In samenwerking met verschillende 
Mechelse verenigingen brengen ze 
muziek, dans, eten en drinken, sport 
en comedy … M.E.C. staat garant voor 
een ToeGaNkelijk proGraMMa. 
Wil je mee organiseren, optreden of  
helpen? Neem contact op met 
bertrand@popsitti.be. M.E.C. zal van 
zich laten horen deze zomer: hou 
www.m-e-c.be dus in het oog!

Het siNT-roMbouTscolleGe  
(’t College) besTaaT DiT scHool-
jaar 150 jaar. Dat vieren De 
bijNa 1200 leerliNGeN en hun 
leerkrachten uitbundig. “We hebben al 
een heleboel toffe activiteiten achter de  
rug, zoals een sport- en spelcompetitie 
en een verrassingsdans. Het hoogte- 
punt vindt plaats op 19 mei. Dan houden  
we een grote tentoonstelling, een vrij 
podium en treden leerlingen van de 
lagere school én ons eigen school- 
orkest op”, aldus een fiere directeur 
Dirk Buelens. W www.srco.be

Is Leestenaar Nikolaas De keTe-
laere een taalvirtuoos? ‘t Zal wel zijn! 
Deze 18-jarige Maneblusser won de  
TaalWeDsTrijD voor eNGels 
van de Hogeschool-Universiteit 
Brussel. Hij gaf daarmee 280 andere 
Vlaamse scholieren het nakijken. Niko-
laas toonde zich de sterkste in rondes 
over spelling, grammatica, lezen, 
luisteren en opinieschrijven. De HUB 
trakteert hem daarom deze zomer op 
een taalstage aan de Universiteit van 
Edinburgh. Zo kan hij zijn Engels nog 
verfijnen. Well done!

bruisend Mechelen MaaNZapper

Daar is de lente!
Met de lente is het nieuwe toeristische
seizoen gestart. Mechelen is er weer
klaar voor! Toerisme naar steden is
meer dan ooit in trek en daar plukt 
vooral Mechelen de vruchten van. Jaar
na jaar kunnen we betere groeicijfers 
van aankomsten voorleggen dan vele 
andere steden in Vlaanderen. Ook de 
aandacht in de nationale en de inter-
nationale pers is opmerkelijk gestegen.

onze stad maakte dus een grote 
inhaalbeweging op het vlak van toerisme.
Het historische belang, de opwaardering van 
de binnenstad en de charme van de Mechelaar 
bekoren steeds meer harten. Mechelen 
staat op de verlanglijstjes van steeds meer 
citytrippers en toeristen. Daar mogen we 
gerust fier op zijn. Laten we ook deze zomer 
onze naam als gastvrije stad waarmaken en 
de bezoeker een unieke beleving bezorgen!

Bart Somers,
burgemeester
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Mechelen is een gastronomische stad met heel wat 
heerlijke streekproducten. onze bieren, gebakjes 
en zoetigheden, de Mechelse koekoek … We mogen 
gerust trots zijn op ons culinair vakmanschap! 

Met ‘Mechels natuurlijk’ zetten we ook de producten 
van onze Mechelse plattelandsondernemers in de kij-
ker. Koop je aardappelen, ijsjes, hertenvlees, groen-
ten en/of brood van Mechelse bodem. (Het volledige 
aanbod vind je op facebook.com/mechelsnatuurlijk). 

Heb jij zin om een hele mand met Mechels lekkers te 
winnen? Los dan onderstaande rebus op en bezorg 
het antwoord samen met je adres en contactgegevens 
voor 15 juni aan Marketing & Communicatie Nieuwe 
Maan, Grote Markt 21, 2800 Mechelen of mail naar 
nieuwemaan@mechelen.be.

REBUS: 
De MeDaille
Nieuwe Maan reikt de Medaille uit aan verdienstelijke 
Mechelaars. Deze maand zetten we frans jacobs (75) in 
de schijnwerpers. al bijna 55 jaar leeft hij voor zijn passie: 
aikido, een gevechtskunst uit japan, die hij onderwijst. 

In 1967 richtte Frans zelf de allereerste Vlaamse Aikidoclub 
op in Mechelen. Intussen beoefenen 60 leden de krijgskunst 
in de club. “Ondanks zijn leeftijd steekt Frans nog steeds al 
zijn energie in de trainingen van zijn leerlingen, tot drie keer 
per week. Daarnaast vertegenwoordigt hij onze vereniging 
op sport- en Aziatische beurzen bij duizenden kinderen en 
geïnteresseerden. We willen hem via Nieuwe Maan verrassen 
en bedanken voor zijn gedrevenheid”, aldus zijn leerlingen. 

In 2009 kreeg Frans de trofee van Sportverdienste uitgereikt 
door de stad. “Frans kan op sublieme wijze en als geen ander 
technieken voordoen van de verschillende grote meesters 
van het Aikido. Zijn toewijding en charisma maken van Frans 
een groot man”, aldus zijn club.

W www.aikidomechelen.be 

WeDsTrijD

In het vorige nummer van Nieuwe Maan vroegen 
we hoe lang Olivier Cauwenbergh, onze Mechelse 
Olympiër, roeide met z’n kajak van Colomabrug 
tot aan Planckendael. Daar deed hij 15 minuten of 
exact een kwartier over. Marleen lauwereys zat er 
het dichtst bij en wint vier tribuneplaatsen voor de 
Hanswijkcavalcade.
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Komaan 

luc Deflo 
luc Deflo heeft alweer een spannende misdaadroman uit met Mechelen als 
decor voor z’n verhaal. Waarom kiest luc telkens weer voor onze stad?

“Ik ben dan wel geen Mechelaar meer, maar ik kan en wil m’n roots niet verloo-
chenen. Bovendien kom ik hier nog vaak om me te ontspannen, want familie 
en goede vrienden wonen in en rond Mechelen.”

“In mijn boeken heb ik destijds voor Mechelen als arena gekozen. Ik wilde mijn 
verhalen niet in een flitsende grootstad situeren. Ik zocht een rustige, gemoe-
delijke stad: een stad waar het goed is om wonen, maar ook soms stil kan zijn. 
Dat is hier het geval, bijvoorbeeld als je ’s nachts op de Bruul wandelt. Die 
sfeer heb ik nodig voor mijn verhalen.”

“Mijn keuze voor Mechelen heeft blijkbaar een grote impact en daar schrik ik 
soms van: ik krijg vaak mailtjes van mensen die hun buurt herkennen. Of er zijn 
bijvoorbeeld lezers die me erop wijzen dat nummer 67 in de straat geen huis 
maar een appartement is. Het is dus een mes dat langs twee kanten snijdt. 
Daarom beschrijf ik nooit een huis zoals dat er echt uitziet. Ik wil de sfeer van 
een bepaalde buurt weergeven."

uiTbliNker
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© Jesse Willems

reacTie vaN De sTaD: 

Beste Jelle,

De afdeling Marketing & Communicatie onderzoekt de mogelijkheden van 
online toepassingen voor de communicatie met de Mechelaar. Een ‘Nieuwe 
Maan’-app is een leuke suggestie die ze zeker zal bekijken. Als die app er komt, 
is daarom niet gezegd dat de gedrukte versie volledig zou verdwijnen. Nog 
lang niet alle Mechelaars maken gebruik van smartphones met apps, en Nieuwe 
Maan moet voor alle Mechelaars toegankelijk blijven. Dit jaar krijg je de papieren 
versie alvast nog in je bus. Je kan huidige en vorige edities bovendien online 
lezen op www.mechelen.be/nieuwemaan.

Groeten,
de redactie van Nieuwe Maan

Ik ontvang heel graag maandelijks de Nieuwe Maan in mijn bus maar zou het op lange termijn niet beter/ duurzamer zijn deze via een app aan te bieden? de stad Mechelen, als digitale pionier, zou dit toch perfect aan de inwoners als alternatief kunnen aanbieden om zo de gedrukte versie op termijn helemaal te vervangen.

Met vriendelijke groet,
Jelle 

MecHeleN ZkT. de beste Nederlands-
talige of Mechelse handelsbenaming of slogan

De stad organiseert dit jaar opnieuw een wedstrijd waarmee 
ze op zoek gaat naar de beste Nederlandstalige of Mechelse 
handelsbenaming of slogan op Mechels grondgebied. 
Wat kan je winnen? Mechelenbons ter waarde van € 250 
en een oorkonde. Zaakvoerders kunnen meedingen naar 
deze prijs door in te schrijven t.e.m. 31 mei. Check de 
deelnamevoorwaarden en het inschrijvingsformulier op 
www.mechelen.be/bestehandelsbenaming.

Vorig jaar won bakkerij Van Eeckhout met de naam ‘Brood-
nodig’. Wie weet wint jouw zaak dit jaar?

Beste,
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Grondige renovatie 
DE MAAN vernieuwt de bestaande gebouwen van het  
figurentheater, de Heilige Geestkapel en het Heilige Geest-
huis volledig. Zo voldoen ze terug aan de normen van  
een hedendaags theater en aan de (brand)veiligheid.

Gebouwen met een rijk verleden
Wist je dat de Heilige Geestkapel (zie foto hierboven) 
een van de oudste gebouwen van Mechelen is?  
Ze werd eind 13de eeuw opgetrokken voor de  

Heilige Geest, een armeninstelling, van Sint-Rombouts. 
In het naastgelegen Heilige Geesthuis werden de 
goederen bewaard die aan armen werden uitgedeeld. 
Later deden de gebouwen dienst als voorloper van het 
huidige OCMW: de kapel was een wachtzaal voor de ar-
men die hun bijdrage kwamen halen. Het huis werd het 
kantoor voor de administratie. Pas in 1968 kocht de stad 
de gebouwen aan en richtte ze in als stadspoppenthea-
ter, het huidige figurentheater DE MAAN, waarbij o.a. de 
kapel werd omgevormd tot speelzaal. 

Elk jaar krijgt het figurentheater DE MAAN meer dan 40 000 toeschouwers 
over de vloer, uit binnen- en buitenland. Geen wonder dus dat er wat sleet 
kwam op de gebouwen. Daarom startten op 1 maart de werken aan de Minder-
broedersgang 3-5 voor een grootse vernieuwing, getiteld 'DE MAANlanding'.

Twee jaar voor 
De MaaNlanding



De MaaN blijft spelen
Intussen geniet je van de theatervoorstellingen 
in het Koor van de Minderbroederskerk van 
CC Mechelen (Minderbroedersgang 5).

Meer info: T 015 200 200,  
e contact@demaan.be, W www.demaan.be
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Mechelen vandaag 

Geen lege dozen
Er komen ook nieuwe ruimtes bij. Het lijken dozen die 
vastgeklikt worden aan de bestaande gebouwen. 
Elke ‘doos’ heeft haar functie:
•	 zo maakt de huidige directeurswoning plaats voor een  

gezellig en open café. Daarbovenop komt de kleine, 
knusse theaterzaal voor opvoeringen voor jonge kijkertjes.

• een grote theaterdoos met 200 zitplaatsen schuift over 
de expositieruimte van De Garage.

aangenaam verpozen
Theatervoorstellingen hebben het zonlicht niet echt nodig. 
Toch laat de nieuwbouw binnen en buiten samenvloeien 
waar mogelijk. Op het Cultuurplein is er plaats voor een 
terras, waar bezoekers kunnen napraten.

beklede gevel
Zowel buiten als binnen koos de architect voor een gedurfd 
ontwerp. Zo krijgt de nieuwe, kleine theaterzaal een opval-
lend koperen omhulsel, dat verwijst naar een maandland-
schap. Vanbinnen wordt gebruik gemaakt van een gevel be-
kleed met kunststof. Die is uiterst licht, geluidsabsorberend 
en zorgt voor een buitengewoon akoestisch comfort.

Minder hinder
De werfinrichting bevindt zich vooral op het Cultuurplein. 
Hierdoor blijft de hinder op de omliggende straten en 
pleinen beperkt. Als alles volgens plan loopt, kan je de 
DE MAAN in volle glorie bewonderen in 2015.

“De Maan combi-
neert geschiedenis 
en cultuur, aange-
boden in een kind-
vriendelijk jasje. 
Logisch toch dat we 
zorg dragen voor  
dit stuk erfgoed!” 

Bart De Nijn, schepen van 
Openbare Werken

Het opvallende koperen omhulsel van de nieuwe 
theaterzaal verwijst naar een maanlandschap

Impressiebeelden door

De trappendoos naar de glazen foyer geeft 
een bijzonder zicht op de Sint-Romboutstoren
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Mechelen lokt de laatste tijd steeds 
meer toeristen. Op 20 jaar tijd is het 
aantal overnachtingen in Mechelen 
verdrievoudigd tot 180 000 per jaar. 
Dat is een goede zaak voor de economie. 
Maar wat trekt de bezoekers zo sterk aan? 
Nieuwe Maan onderzocht het voor jou.

Onze stad door de ogen van bezoekers
MecHelse beZoekers iN cijfers

In 2012 werd er 184.000 keer in Meche-
len overnacht. Een toerist die in Mechelen 
blijft logeren, spendeert gemiddeld € 125 
overnachting inbegrepen. Een dagtoerist geeft 
gemiddeld € 54 per dag uit in Mechelen. Al-
les samen brengen de bezoekers dus € 64,8 
miljoen op voor de horecazaken, winkels en 
attracties in Mechelen. Daardoor kunnen 2.801 
mensen leven van de horeca en het toerisme 
in jouw stad. De gasten houden ook van ge-
leide wandelingen. Daarvan worden  
er 1.200 per jaar gegeven door de  
80 stadsgidsen.

De meeste dagtoeristen zijn belgen (65%), 
gevolgd door de Nederlanders (17%). 
Wat meerdaagse toeristen betreft liggen 
de cijfers wel anders. Hieronder een top vijf:

1. Nederlanders (37%)
2. Britten (22%)
3. Belgen (14%)
4. Duitsers (10%)
5. Fransen (7%)

"Het mooiste compli-
ment is dat de toeristen 
Mechelen een aange-
name, mooie en pro-
pere stad vinden. Wat 
steevast eindigt met 
"We komen terug!" 

Frank Nobels, 
schepen van Toerisme

ontdek
Mechelen!
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Dossier M 

Wat trekt die toeristen zo aan? 
Paul Boënne (dienst Toerisme  
Mechelen): “Kunst, erfgoed en monu-
menten in combinatie met terrasjes 
en lekker eten! Mechelen is een van 
de vijf Vlaamse kunststeden. Die 
zijn enorm populair bij toeristen die 
Vlaanderen aandoen. Uit een recente 
studie van Toerisme Vlaanderen blijkt 
dat 30% van de overnachtingen in 
België in de kunststeden plaatsvindt. 
Vooral mensen die ouder zijn dan 40 
bezoeken onze stad. Relatief vaker 
dan in de andere kunststeden doen 
ze dat in groep.”

“Toeristen zijn trouwens vol lof over 
Mechelen”, zo gaat Paul verder. “Een-
maal terug thuis praten ze over het 
historische aanbod en de vriendelijke 

bevolking. 
De mond- 
tot-mond-
reclame werkt 
dus prima. Ook 
de werelwijde pers-
aandacht werpt zijn vruchten af. In 2012 
konden we rekenen op 396 artikels in 
nationale en internationale media.”

Hotelmanager Hannelore (Hotel 
Mercure Vé) merkte bovendien dat 
de stad populair wordt bij landge-
noten. Hannelore: “Samen met de 
Nederlanders zijn zij onze grootste 
groep toeristen. Een wandeling door 
de binnenstad, terrasjes in een mooie 
omgeving, lekker eten, gezellig shop-
pen, ons rijke kerkelijke patrimonium 
… het valt allemaal erg in de smaak.”

Stadsgids Herman Vermeulen kan Paul en Hannelore alleen 
maar bijtreden: “Mechelen is een fantastische stad om te  
bezoeken. We hebben 17 beschermde stads- en dorps-
gezichten en bijna 390 beschermde monumenten. Nergens 
anders in België vind je er zo veel. Ze liggen bovendien alle-
maal op wandelafstand van elkaar. Daarnaast telt Mechelen 
maar liefst acht historische kerken en prijkt onze stad vier 
keer in de UNESCO-lijst voor werelderfgoed. Tegelijk ver-
nieuwt de stad voortdurend. Denk aan de site rond Lamot.”

“Toeristen zijn vaak verrast na een bezoek aan Mechelen. 
Het Dijlepad vinden ze bijvoorbeeld uniek. Waar kan je wan-
delend over water monumenten bezichtigen en tegelijk van 
groen in de stad genieten? Ook de vele binnentuintjes, zoals 
in het gerechtsgebouw, verwonderen. Zij bieden een oase 
van rust in de stad.”

Toch blijft Mechelens bekendste toren haar meest populaire 
trekpleister. “Tijdens de klim leren bezoekers enorm veel bij: 
hoe de beiaard werkt, hoe de bouwers de klokken tot boven 
kregen, enzovoort. En het uitzicht vanaf de top, dat is toch 
adembenemend? Je kan van op de skywalk het Atomium 
(Brussel) en soms zelfs de Onze-Lieve-Vrouwetoren van 
Antwerpen zien. Je zou voor minder fier zijn om in zo’n stad 
te kunnen gidsen”, aldus een trotse Herman.

vol aangename 
verrassingen

Hartelijke kunststad WisT je DaT …?
•  er zelfs toeristen uit Japan Me-

chelen bezoeken om naar de 
beiaardconcerten te luisteren? 
De concerten zijn dus letterlijk 
tot heinde en verre bekend.

•  Amerikanen er van opkijken 
wanneer ‘oude dames’ van 
een biertje genieten op een 
terrasje? In de VS drink je 
geen bier in het openbaar, 
en al zeker niet als senior. 
Duitse vrouwen daarentegen 
zijn verzot op ons bier. “Veel 
Duitse dames veranderen na 
een bezoek aan Mechelen van 
wijndrinkers in bierdrinkers”, 
aldus Duits reisorganisator 
Wolfgang Hibbeler.

 Herman bij het beeld 'Kijken naar de maan' dat 
 de Mechelse stadsgidsen schonken aan hun geliefde stad.



verschillende toeristen 
aan het woord

NAAM: Rachael James
WOONPLAATS: Rotterdam en Wales
DUUR BEZOEK: 2 dagen
REDEN BEZOEK: zaken
BEZOEKT: na het werk graag de 
Mechelse restaurantjes
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“In de jaren ’90 van vorige eeuw leerde ik Mechelen 
kennen. Toen was de stad geen geschikte plaats voor 
buitenlandse toeristen. Er waren te weinig hotels. Dat is 
vandaag veranderd. Met goede hotels in het centrum - zoals 
het vernieuwde Novotel - en een almaar groter aanbod is  
de stad een interessante trekpleister voor bezoekers.”

“Ik kom hier graag op bezoek en kom zelfs met groepen 
toeristen. We houden enorm van de atmosfeer hier. Zo kan 
je op de Vismarkt genieten van lekkere Belgische bieren, 
samen met de lokale bevolking. In Mechelen zie je immers 
vooral Mechelaars. Dat geeft een authentieke sfeer. Ver-
geet bovendien niet dat Mechelen een kunststad is, waar 
je alles op wandelafstand van elkaar kan bezoeken. Samen 
met haar centrale ligging maakt dat de Dijlestad de beste 

verblijfplaats voor mij en andere Duitse toeristen tijdens 
een bezoekje aan België.” 

“Vandaag ben ik hier niet enkel als toerist. Ik ontmoet en-
kele zakenlui uit de Duitse reissector. Zij willen toeristische 
uitstappen naar Mechelen organiseren. Ik laat hen alvast 
de stad zien. Ik ben er zeker van dat ze hen zal bevallen.”

NAAM: Wolfgang Hibbeler
WOONPLAATS: Tecklenburg, Duitsland
DUUR BEZOEK: 3 dagen
REDEN BEZOEK: cultuur én zaken
BEZOEKT: de Sint-Romboutstoren, de Mechelse  
pleinen en straten, Manufactuur De Wit en  
kaashandel Schockaert (voor kaas en bier). 

“Ik kom elke week voor twee tot drie dagen naar Mechelen voor zaken. Ik 
reis dan af vanuit Rotterdam, waar ik de rest van de tijd woon. Maar eigenlijk 
ben ik een Britse.”

“Ik zit meestal in mijn hotel of in zakenmeetings. Toch kan ik me het af en 
toe veroorloven even de stad in te trekken. Ik vind Mechelen erg leuk: je 
wandelt een steegje of straatje in en plots kom je weer wat verrassends 
tegen. Daarom heb ik mijn ouders en echtgenoot al eens naar Mechelen 
gehaald voor een leuk uitstapje.”

“Het is goed voor een stad als Mechelen dat zakenlui naar hier afzakken. 
Je moest eens weten wat we allemaal al hebben uitgegeven in de lokale 
restaurants (lacht). Met de goede snelweg- en treinverbindingen ben je van 
hieruit snel op de luchthaven of in andere steden: een vereiste voor zakenlui.”



Dossier M 
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Hoe spreken media uit het buitenland over onze stad? Nieuwe Maan ging 
even een kijkje nemen bij dichte en verre buren en vond enkele mooie 
uitspraken terug uit het buitenland:

Gelezen over Mechelen

“De lokale bewoners maken het gemakkelijk voor je, 
want ze zijn ontspannen en erg vriendelijk.” 

The Sentinel, Amerikaans dagblad

“Mechelen is in! Na tien jaar hard werken heeft 
deze charmante schat, lang verborgen voor het oog van 

bezoekers, een hoogtepunt bereikt.”
Le Figaroscope, Franse culturele en gastronomische gids

“Mechelen dankt haar reputatie ook aan gastronomische speciali-
teiten, zoals witte asperges, Mechelse koekoek, witloof en – niet te 

vergeten – Gouden Carolus, koningin onder de bruine bieren.” 
La Guide du Routard, Franse reisgids

“Mechelen is een van Vlaanderens meest onderschatte steden. (…) 
Deze stad is de thuis van ’s werelds beste beiaardschool en heeft  
een wonderlijk historisch centrum, goede musea en restaurants.” 

The Bradt Travel, Britse reisgids

“Ik vind de Sint-Romboutstoren 
het mooiste en meest indruk-
wekkende monument van 
Mechelen. Zeker eens beklimmen.” 
nieuwe Mechelaar Tashi

“Ik kan erg genieten van een 
lekker Mechels biertje op een van
 de vele terrasjes op de Vismarkt.” 

nieuwe Mechelaar Silviu

“Kazerne Dossin is echt de  
moeite waard. Het gaat door  

merg en been. Elke Belg zou dat  
eens moeten gezien hebben.” 

toerist Luis



NAAM: Kevin Goossens
WOONT IN MECHELEN SINDS: december 2011
FAVORIETE MECHELSE PLEKJES: de Vismarkt 
en gezellige cafeetjes
FAN VAN: Gouden Carolus en, in zekere 
mate, KV Mechelen

Wat verderop kom je voorbij De Nekker en zijn zwemvijver. Hier wil ik mij deze zomer zeker eens aan een duik wagen.

Romantische plekjes liggen slechts enkele minuten 
stappen van het drukkere centrum: onder de 

spoorwegbrug aan Hogeschool Thomas More.

Kasteel en domein De Borght passeer 

ik vaak bij het lopen. Daar staat een 
mysterieus kasteeltje.

Een balletje trappen, alleen of met de locals? Hier aan de Tinellaan kan het, met zicht op de Sint-Romboutstoren.

ken jij je eigen stad al goed? “Ik merk dat de bewoners Mechelen 
soms minder goed kennen dan de bezoekers.’ Maar als je merkt 
hoe mooi en boeiend de stad is, dan ben je nog meer tevreden 
dat je hier woont”, aldus stadsgids Herman.
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Toerist in eigen stad

NAAM: Marliese Peeters
WOONT IN MECHELEN SINDS: maart 2013 
FAVORIETE MECHELSE PLEKJES: lopen langs 
de Dijle, wandelen in het Mechels Broek
FAN VAN: Mechelse koekoek, Bruul,  
nieuwe Nekkerpool 

In Mechelen staan veel vrouwen-
beelden te pronken. 't Is dan ook 

een stad in Vrouwenhanden.

Maneblussers kevin & Marliese  
gingen op pad in eigen stad.

Marliese woont nog maar enkele maanden in Mechelen, Kevin 
bijna anderhalf jaar. Nieuwe Maan stuurde hen op ontdekkings-
tocht door de stad. Zij vertellen hier over hun favoriete plekjes ... 
zeker een bezoekje waard.



Aan de Vaartdijk zou ik ook wel 
willen wonen. De herenhuizen maken 
het er echt kleurrijk en karaktervol.

Waar anders dan in Mechelen kan je 
over het water lopen?

Toch fantastisch, die groene long 
in Mechelen. 

Hier kom ik graag even wandelen.
Al eens een kijkje genomen achter 

het OCMW? Daar is een prachtig park waar je kan uitblazen, nabij de drukke Bruul.

Aan het oude zwemdok ligt een erg charmant havendok. Hier kom ik graag even tot rust.

Dossier M 

13

‘info on the 
go’ is info uit 
eerste hand
Samen met de andere Vlaamse 
kunststeden Antwerpen, Leuven, 
Brugge en Gent richtte Mechelen 
het project ‘Info on the go’ op. 
Daarmee worden mensen die 
met toeristen in contact komen, 
opgeleid met kennis over de 
trekpleisters in de stad. Zo kan 
een taxichauffeur of schipper 
bezoekers de juiste info meegeven 
over de bezienswaardigheden 
die ze onderweg tegenkomen. 
Toeristen zijn immers dol op 
informatie van inwoners. Als eerste 
van de kunststeden start Mechelen 
dit voorjaar de vormingsessies 
op. Zo worden de bezoekers van 
Mechelen nog meer verwend.
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Specifiek voor de Ommegang wor-
den momenteel kostuums in elkaar 
genaaid, de reuzen opgeknapt en 
praalwagens opgelapt. Gelukkig kan 
de organisatie rekenen op de hel-
pende handen van zo’n 250 vrijwil-
ligers, die de stad via Nieuwe Maan 
graag bedankt voor hun inzet. 

Een groepje onder hen zijn de twaalf 
leerlingen uit het eerste jaar schil-
dersopleiding bij Syntra. Zij zetten 
met plezier en vrijwillig hun schou-
ders onder de restauratie van het 
Schip van Oorlog. Met de hulp en 
coaching van docent Carl zijn ze een 
maand bezig geweest om het er te-
rug piekfijn te doen uitzien. 

“Het Schip van Oorlog maakt deel 
uit van de Ommegang, de stoet die 
naadloos aansluit op de Hanswijk-
cavalcade. Het schip dateert uit de 
zestiende eeuw en heeft sinds de vo-
rige Ommegang 25 jaar opgeborgen 
gestaan. Daardoor had het wat van 
zijn oorspronkelijke glorie verloren”, 
aldus Carl.

Nog drie maanden 
tellen we af naar het 
spektakel van het jaar: 
de Hanswijkcavalcade 
Mechelen. De voor-
bereidingen zitten op 
koerssnelheid. Heel 
wat mensen werken om 
alles in orde te krijgen 
tegen 25 augustus en 
1 september, zowel voor 
de Hanswijkcavalcade, 
als voor de Mechelse 
Ommegang.

Carl en zijn klas restaureren het schip 
in een loods aan de Nekkerhal. “Eerst 
moest dat schip tot hier gebracht 
worden. Maar de mast van 6 meter 
kon niet door onze poort. Dus moes-
ten we die demonteren.”

“We zijn begonnen met het schip op te 
schuren en afgeschilferde verf te ver-
wijderen. Daarna hebben we slechte 
stukken hout terug mooi uitgepla-
muurd en het schip ontvet: een heel 
karwei. Het oorspronkelijke uitzicht  

samen geven we het schip  zijn ouder glorie terug

"Het Schip van 
Oorlog herstellen 
is een uitdaging 
die we met 
volle goesting 
aanvaarden."
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Maneblussers 

Win een reuze-
verjaardagsfeest!
Zit je in het eerste, tweede, 
derde of vierde leerjaar en 
ben je jarig tussen 1 en 30 juni? 
Dan maak je kans op een 
mega verjaardagsfeest voor 
jou en een vriend of vriendin-
netje. Dans samen met de 
Ommegang reuzenkinderen de 
reuzendans, smul mee van een 
gigantische taart en bouw en 
knutsel samen aan een heuse 
Ommegangstoet. Dat allemaal 
op een namiddag: woensdag 
26 juni, van 14u tot 17u in de 
Witte Zaal van ’t Arsenaal. 

schrijf je in vóór dinsdag 4 juni 
via inge.geens@tarsenaal.be. 
Een onschuldige reuzenhand 
trekt 30 winnaars (+ vriend/
vriendin)!

"Deze klus past 
helemaal in de 
opleiding van de 
studenten." Carl

samen geven we het schip  zijn ouder glorie terug

moest terugkomen, dus hebben we 
stalen genomen van de oude verf. Die 
lieten we analyseren, zodat we de-
zelfde kleur konden laten namaken. 
Met dat likje verf als afwerking zullen 
we het Schip van Oorlog er terug als 
nieuw laten uitzien.”

Carl en zijn ploeg tellen af naar eind 
augustus. “Natuurlijk gaan we kijken 
eens het zover is! Niet alleen om ‘ons’ 
schip te bewonderen, maar zeker om-
dat de Hanswijkcavalcade een niet te 
missen evenement is in onze stad!”

©
 b

ee
ld

b
an

km
ec

he
le

n.
b

e



Met een spetterend optreden van de KETNETBAND!   

2000 x

1500 x

2000 x

3000 x

1500 x
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kom buiten met Mechelaars
We hebben lang op de zon moeten wachten. Reden te meer om er dit 
jaar extra van te genieten. Nieuwe Maan geeft je alvast twee leuke 
tips: de Speeldag voor de kleinsten en de Burendag met je buren.

vraag tijdig je 
speelstraat aan
In Mechelen kunnen speelvogels  
zelf een speeldag inrichten in 
hun eigen straat. Ze toveren 
deze daarvoor om tot een speel- 
straat. De stad geeft kinderen 
zo meer ruimte door de straat 
tijdelijk en tijdens bepaalde 
uren autoluw te maken. De 
goedkeuring voor een speel-
straat vraag je tijdig aan: liefst 
ten laatste een maand voor de 
start van de speelstraat. 

W www.mechelenkinderstad.be  
> Spelen, 
T 015 29 77 60 
e speelstraten@mechelen.be

De speeldag is een halve zondag dolle pret voor jonge Mechelaars tot 12 jaar. Ze 
krijgen dan de kans om zich uit te leven op verschillende attracties op en rond de 
Grote Markt, Schoenmarkt en IJzerenleen. 

De reuzen van de Mechelse ommegang
Het thema van deze leuke dag is de Mechelse Ommegang, die deze zomer na  
25 jaar opnieuw uitgaat. Een van de reuzen uit de bonte stoet zal immers de ster 
zijn op de speeldag. Reuzenbordspelen, reuzenspeelgoed, immense springkastelen  
en nog veel meer … het kan niet groot genoeg zijn! Als je graag zelf de handen uit 
de mouwen steekt, dan kan je meebouwen aan een gigantische reus in LEGO-
blokjes! Of je kan een boottochtje op de Dijle maken, kinderen varen gratis!

Ga uit de bol met de ketnetband!
Ketnet is ook van de partij: de Ketnetband zet vanaf 17 uur samen met jou de  
boel op stelten. Na deze dag kan je ongetwijfeld enkele dingen afvinken van  
de ‘checklist’ van Ketnet: ‘50 dingen die je gedaan wil hebben voor je 12de’ 
(zie www.ketnet.be). 

eén ding is zeker: het wordt een reuzeleuke dag! 

speeldag, zondag 19.05, 14-18u, Grote Markt, Schoenmarkt  
en IJzerenleen, W www.mechelenkinderstad.be

Beleef een reuze 
speeldag op 19 mei!

Met een spetterend optreden van de KETNETBAND!   

2000 x

1500 x

2000 x

3000 x

1500 x



“Een goed sociaal 
contact tussen buren 
versterkt de buurt.”

Katleen Den Roover, schepen van 
Wijk- en dorpszaken
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(M)aanblik 

Goede buren dragen bij aan een plezierige woonomgeving 
en buurt. Onder het motto ‘beter een goede buur dan een 
verre vriend’ wil de stad het contact tussen buren stimuleren. 
Dat doen we met de Mechelse Burendag: dé gelegenheid 
om je buren wat beter te leren kennen of gewoon gezellig 
samen te zijn.  

Poets je (tuin)stoel op, zet hem buiten en steek je neus om  
18 uur door het deurgat. Ben je nog alleen? Klop dan aan bij je 
buren. Als jouw buren bij hun naaste bewoners hetzelfde doen, 
zit al gauw de hele wijk buiten bij elkaar voor een leuke babbel.

Dit jaar is Mechelen al aan de zevende editie toe. Keer op 
keer is de formule een succes. Vorig jaar namen in Mechelen 
167 straten deel. Dit jaar gaan de Maneblussers voor een 
nog beter resultaat! De stad voorziet voor elke deelnemende 
straat een extraatje: een pakket met lekkere hapjes en 
drankjes en uitnodigingen voor je buurtbewoners. Zie jij het 
zitten om je buren uit hun huizen te lokken? Schrijf je in tot 
en met 12 mei via www.mechelen.be/burendag. 

Mechelse burendag, vrijdag 31.05, vanaf 18u

ik doe 

mee!

Doe mee aan de 
Mechelse burendag

op 31 mei!

lig je in de knoop met je buur?

Zit je verstrikt in een conflict met je buren dat moei-
lijk opgelost geraakt? Dan kan de burenbemidde-
ling van de stad Mechelen je helpen. Samen met 
je buren ga je op zoek naar een goede oplossing 
onder begeleiding van twee neutrale bemidde-
laars. Zij komen bij alle partijen langs en trachten 
iedereen rond de tafel te brengen om het conflict 
bespreekbaar te maken. Zo kies je ervoor om niet 
tegen, maar samen met je buur iets te doen aan 
het geschil. Burenbemiddeling is gratis en alle 
gesprekken blijven vertrouwelijk.

Wil je een burenbemiddelaar inschakelen of heb 
je interesse om zelf vrijwillige burenbemiddelaar te 
worden? Contacteer team Burenbemiddeling, 
Huis voor Preventie en Veiligheid, Befferstraat 34, 
T 015 29 83 83, e burenbemiddeling@mechelen.be,  
W www.mechelen.be/burenbemiddeling
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 Wonen in Mechelen

Ga voor gloednieuw ...

sandra investeerde in een nieuwbouwwoning in het pro-
ject ‘de hofkes’ van Papenhof, een nieuwe woonwijk in wijk 
Nekkerspoel. 

Sandra: “Ik heb een gezin met twee tienerdochters en 
was al een tijdje op zoek naar een energiezuinige woning. 
Deze nieuwe buurt is volledig op onze maat gemaakt, dus 
waren we bij de eerste investeerders. Er komen duurzame 
woningen die mits een kleine inspanning zelfs passiefwo-
ningen worden. Die duurzaamheid - dat bewust omgaan 
met energie en milieu - vond ik enorm belangrijk. Boven-
dien ligt de buurt slechts op 10 minuten fietsen van het 
centrum, ook een enorme troef.”

Papenhof wordt een groene woonwijk. “Bovenop ons ei-
gen tuintje kunnen we genieten van een gemeenschappe-
lijk parkgebied. Dat is ideaal voor kinderen en om je buren 
beter te leren kennen. Ik hoop dat we er een kruiden- of 
oogstentuin voor de buurt van kunnen maken. Maar nu 
eerst nog wachten tot 2015. Dan zou ons huis klaar zijn”, 
aldus een opgetogen Sandra. 

... of voor charmant ouder

In Mechelen staan er veel privéwoningen te koop. Die kan 
je verbouwen tot je droomhuis. Wie geen handige Harry 
is, schakelt hiervoor een aannemer in. Veel aannemers zijn 
immers gespecialiseerd in renovaties. 

Wist je bovendien dat je voor de verbouwing van een 
woning ouder dan 15 jaar financiële hulp kan krijgen? 
Denk bijvoorbeeld aan een verlaagd btw-tarief op de 
verbouwingskosten. Heb je niet direct alle centen voor 
de complete verbouwing van je pand? Doe de verbouw- 
ingen stap voor stap. Intussen kan je al in je gekochte 
huis intrekken. Zo hoef je geen bijkomende huur te 
betalen.

• Meer weten over Papenhof en de Hofkes? Surf naar 
www.igemo.be of www.dehofkes.be. 

• interesse in de aankoop van een bestaande woning? 
Surf naar www.mechelen.be/immo. Je vindt er een vol-
ledige immogids met panden die de stad zelf te koop 
aanbiedt. Misschien staat jouw toekomstige woning er 
wel tussen.

investeer in 
je Mechelse 
droomhuis
Wonen in de stad wordt steeds 
populairder bij jongeren en 
jonge gezinnen. Mechelen is 
daarbij één van de koplopers 
in Vlaanderen. Almaar meer 
nieuwe of jonge Maneblussers 
investeren er in iets nieuws of 
verbouwen een bestaand pand 
tot hun duurzame droomhuis.

sandra
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Welkom in Mechelen 

Organisator van dienst is R-Event, een jong evenementenbureau 
opgericht door Sharon, Femke, Yoni, Jasper, Sarah en Hamza. Zij 
studeren Intercultural Relations Management aan de hogeschool 
Thomas More in Mechelen. Ze gaan de uitdaging aan om als 
eindwerk een evenement te organiseren op de Grote Markt.

Femke: “Antwerpen heeft ‘Antwerpen Proeft’ en Leuven ‘Hapje 
Tapje’. Wij vinden dat Mechelen niet mag achterblijven. Voor de or-
ganisatie trokken we eerst naar de Jeugddienst van de stad. Daar 
hebben wij uitleg gekregen over hoe we een vergunning moesten 
aanvragen en waar we rekening mee moesten houden. Het is veel 
werk: brandveilige tenten zoeken, sponsors aantrekken, reclame 
maken … We hebben een heel zakelijk plan opgesteld. Elk van 
ons heeft z’n eigen functie binnen het team, maar iedereen helpt 
elkaar waar het kan en nodig is. Een belangrijke uitdaging was ui-
teraard om ook voldoende Mechelse zaken te overtuigen om mee 
te doen. En die hebben we gevonden! Van brouwerijen tot bras-
seriëen, van Spaanse of Indische restaurants tot Italiaanse wijnbars 
... je zal van alles kunnen proeven.”

Mechelen Hapt Toe! creëert een gezellige en familiale sfeer waar 
vrienden en familie kunnen samenkomen en genieten van de 
lekkerste hapjes, drankjes en internationale keukens. Neem 
gerust je kinderen mee, want er komen zelfs een springkasteel 
en kindergrime. “Voor ons is Mechelen Hapt Toe! geslaagd als 
de mensen goed gegeten en gelachen hebben, elke smaakpapil 
geprikkeld wordt en als onze standhouders met een goed gevoel 
weer naar huis gaan.” Mechelen hapt toe! Jij ook?

Mechelen Hapt Toe!, 26.05, 13-20u, Grote Markt, 
toegang gratis - bonnetjes verkrijgbaar vanaf € 1, 
W www.mechelenhapttoe.be 

Op zondag 26 mei organiseren zes 
enthousiaste studenten Mechelen Hapt 
Toe!. Dat is een culinair evenement 
in hartje Mechelen. Bars, restaurants 
en speciaalzaken uit de buurt zetten 
een stand op en presenteren hun beste 
producten aan het grote publiek.

Eet, lach, drink, proef, smaak, 
ruik en geniet op …

Femke

Hamza 

Jasper

Yoni

Sarah

Sharon

“De Grote Markt wordt 
getransformeerd in een 
culinair paradijs waar we elke 
smaakpapil prikkelen. Kom 
mee ontdekken en genieten!” 



20

mei - juni 2013

Klassiek in Mechelen
ensembleweekend
Het Conservatorium laat zien wat het kan tijdens zijn 
ensembleweekend.

Op zaterdag 4 mei begint het weekend op grootse wijze 
met een optreden van 80 percussionisten op een voor 
deze gelegenheid heel speciale locatie. Vanaf 10 uur kan 
je dan de hele dag luisteren naar concerten van de diverse 
ensembles die het stedelijk conservatorium rijk is. Deze 
concerten vinden plaats op verschillende prachtige plekjes 
in de stad: het auditorium en de Minderbroederskerk van 
het Cultuurcentrum, de Keldermanszaal in het stadhuis en  
het auditorium van het conservatorium. 

Op zondag 5 mei geniet je van de opera Nina van  
G. Paisiello, een Napolitaanse ‘Opera Buffa’ uit 1789 over 
de liefde tussen de adellijke Nina en de arme Lindoro.  
Het Mechels Kamerorkest − o.l.v. Tom Van den Eynde − 
begeleidt de klas ‘lyrische kunst’ en het vocaal ensemble 
van het conservatorium. 

04.05 09.30u, gratis, verschillende locaties, 
W www.conservatoriummechelen.be 

05.05 16u, € 5, Minderbroederskerk Cultuurcentrum,  
e operanina@gmail.com W www.conservatoriummechelen.be

Mechelen hoort stemmen
In mei heeft Mechelen hoort stemmen weer een uitge-
kiende selectie klassieke muziek voor je klaar staan. Vind 
het programma in de kalender op de volgende bladzijden. 

beethovens pastorale
beethovens Zesde symfonie is zonder twijfel een van zijn 
meest populaire werken en is een verrukkelijke ode aan de 
wonderen der natuur. Beethovens verbeelding tovert de 
concertzaal om in een weids landschap. Chef-dirigent Tom 
Van den Eynde dirigeert het Mechels Kamerorkest. Het 
orkest plaatst deze symfonie tegenover het Konzertstück 
voor vier hoorns en het orkest van Robert Schumann.

25.05 20u en 26.05 16u, € 15, Lamot, 
W www.mechelskamerorkest.be

 
GeZocHT: bondgenoten 
om ’t VROLIJK VERZET (’t VV) 
te vervoegen!

“Listen very carefully, 
I shall say this only once”:

Jos en Francine strijden al vele jaren voor een groot en 
creatief H30, de artistieke werkplek voor jongeren in 
Mechelen. Samen vormen ze ’t Vrolijk Verzet, oftewel 
de vrijwilligers van H30.

jos is een superheld in communicatie 
> FOTO/FILM/VERSLAG: Jos trekt foto’s en maakt film
 als een satelliet, schrijft teksten zoals een vliegende 
 typemachine en wordt vrolijk bij het ontwerpen van
 affiches.

francine is opperbest in al de rest 
> HANDIG/DECORATIE/BAR: Francine maakt een   
 ruimte gezellig met een vetplant en een slinger, laat
  cola bruisen gelijk nooit tevoren en maakt van vijf 
 planken een tuinstoel.

Als je cultuurgezind bent, zin hebt om andere mensen 
te ontmoeten en wat tijd over hebt om te besteden in 
een creatieve plek (lees: huis van plezier) … dan is 
’t vrolijk verZeT zeker iets voor jou!

Je persoonlijke ’t VV-lidkaart geeft je een hoop voordelen: 
-  leuke, creatieve en ontspannende verzetsmomenten  
 met andere leden van ’t Vrolijk Verzet. 
-  onverwachte cadeautjes zoals een gratis ticket voor  
 een voorstelling, drankje, etentje, babbeltje …

interesse? Laat van je horen! T 015 29 80 96, 
e H30@mechelen.be, W www.H30.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 12.30-16u
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Mei
01&02.05
Theater: Grafgeld, 20.15u, Theater  
De Moedertaal

02.05
Muziek: Koor Salvocalee open 
repetitie, 20u, TSM

03.05
Dans: Parijs | Dansstudio Marlynes, 
19.30u, Stadsschouwburg
Theater: Brand in Mokum, 20.15u,  
’t Echt Mechels Theater
Theater: De Vrek van Molière, 20.15u, 
Theater De Peoene
Theater: Grafgeld, 20.15u, 
Theater De Moedertaal

04.05
concert: Bamandanga | Boboto, 20u, 
Scheppersinstituut
concert: Compagina Sacco di 
Ceriana, 20u, Sint-Janskerk
concert: Ensembledag, 9.30u, 
Stedelijk Conservatorium
concert: Score Man, 20.30u, NONA
Dans: Parijs | Dansstudio Marlynes, 
19.30u, Stadsschouwburg
feest: Hallo Heihoek, 10-17u, 
Karmelietentuin
Theater: Brand in Mokum, 20.15u,  
’t Echt Mechels Theater
Theater: De Vrek van Molière, 20.15u, 
Theater De Peoene
Theater: Grafgeld, 20.15u, 
Theater De Moedertaal
Theater: Sorry, ik ben Jeroen Leenders, 
20.30u, kc Moonbeat

05.05
concert: Nina Opera | Stedelijk 
Conservatorium, 16u, Cultuurcentrum 
Dans: Parijs | Dansstudio Marlynes, 
15u, Stadsschouwburg
sport: Ucom2Bike, 8u, voetbalveld 
Procter & Gamble

06.05
lezing: ADHD: het construct van de 
wildernis, 19.30u, De Garage

07.05
spel: Bingo, 14u, LDC De Smis

08.05
Theater: De idioot | Lazarus, 20.15u, 
Stadsschouwburg

09.05
lezing: Soirée Lamot: Mechelen vóór 

het Mechelen was. Het landschap 
en de mens in de vroege prehistorie, 
20u, Lamot

10.05
concert: Asempa | Nadine Nix, 
20.30u, de jazzzolder
Theater: Achter de wolken, 20.15u,  
’t Arsenaal
Theater: Brand in Mokum, 20.15u,  
’t Echt Mechels Theater
Theater: Comedy de Sjarabang | Bart 
Cannaerts & Mungu Cornelis (try-out), 
20.15u, Sjarabang
Theater: San Francisco | De Warme 
Winkel, 20.30u, NONA

11.05
Dans: Colors in Motion | K!Dans, 14 en 
19.30u, Stadsschouwburg
Theater: Brand in Mokum, 20.15u,  
’t Echt Mechels Theater
Theater: Kolderkatten, 20.15u, Theater 
Korenmarkt
Theater: San Francisco | De Warme 
Winkel, 20.30u, NONA

12.05
Dans: Colors in Motion | K!Dans, 14u, 
Stadsschouwburg
Theater: Achter de wolken, 15u, 
‘t Arsenaal
Theater: Brand in Mokum, 15u,  
’t Echt Mechels Theater

13.05
concert: Acoustic Sessions | Odi, 20u, 
O’Fiach’s Irish Pub
infoavond voor koppels uit nieuw 
samengesteld gezin, cultuurcentrum 
Garage+

15.05
lezing: Spreken met ondersteuning 
van gebaren | Gezin en Handicap, 
19.30u, Den Dries
Theater: Ghost | Abattoir Fermé, 
20.30u, NONA

16.05
concert: Nederpop Beats | Noria & 
Martine De Kok, 20u, kc Moonbeat
Dans: Birth of prey | Voetvolk & 
Lisbeth Gruwez, 20.15u, ’t Arsenaal
Theater: Ghost | Abattoir Fermé, 
20.30u, NONA

17.05
lezing: De makkelijke moestuin, 20u, 
parochiezaal Battel
Theater: Ghost | Abattoir Fermé, 

20.30u, NONA
Theater: Kolderkatten, 20.15u, 
Theater Korenmarkt

18.05
lezing: Muzikaal salon | Urbain Van 
Asch, 16u, Diocesaan Pastoraal Centrum
Theater: Brand in Mokum, 20.15u,  
’t Echt Mechels Theater
Theater: Ghost | Abattoir Fermé, 
20.30u, NONA
Theater: Kolderkatten, 20.15u,  
Theater Korenmarkt
Theater: Shakers Remixed | KT 
Voor Taal & Kunst, 20.15u, Vrijzinnig 
Overleg Centrum

19.05
speeldag: 14-18u, Grote Markt 
Theater: Kolderkatten, 15u, Theater 
Korenmarkt
Theater: Shakers Remixed | KT Voor 
Taal & Kunst, 15u, Vrijzinnig Overleg 
Centrum

21.05
lezing: Zal ik de dokter bellen? | 
Herman Van Herp, 14u, LDC De Smis

22.05
lezing: Spreken met ondersteuning 
van gebaren | Gezin en Handicap, 
19.30u, Den Dries
Theater: Ghost | Abattoir Fermé, 
20.30u, NONA
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23.05
lezing: Soirée Lamot: Omtrent ’t 
schemeren. Tijd in een vroegmoderne 
stad, 20u, Lamot
Theater: Brand in Mokum, 20.15u,  
’t Echt Mechels Theater
Theater: Ghost | Abattoir Fermé, 
20.30u, NONA

24.05
concert: Een soort van begin, 20.30u, 
kc Moonbeat
concert: Eric Person and Meta Four, 
20.30u, de jazzzolder
concert: Loodlicht en kerkruis, 21u, 
Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk, 
O.-L.-Vrouwestraat
Theater: Ghost | Abattoir Fermé, 
20.30u, NONA
Theater: Kolderkatten, 20.15u,  
Theater Korenmarkt 

25.05
concert: Beethovens Pastorale | 
Mechels Kamerorkest, 20u, Lamot
concert: Loodlicht en kerkruis, 21u, 
Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk, 
O.-L.-Vrouwestraat
feest: 10 jaar Lamotsite, 11-00u, Lamot
Theater: Brand in Mokum, 20.15u,  
’t Echt Mechels Theater
Theater: Ghost | Abattoir Fermé, 
20.30u, NONA
Theater: Kolderkatten, 20.15u, Theater 
Korenmarkt

26.05
Theater: Kolderkatten, 15u, Theater 
Korenmarkt
concert: Beethovens Pastorale | 
Mechels Kamerorkest, 16u, Lamot

Dag van het park: 10-18u, 
Vrijbroekpark
concert: Liefde in de muziek | Diavolo 
Ensemble, 15u, Huis De Min
eten: Mechelen Hapt Toe!, 13u,  
Grote Markt

27.05
concert: Acoustic Sessions | Peter 
Doran, 20u, O’Fiach’s Irish Pub

28.05
Theater: RITS on tour, 20.30u, NONA

30.05
Theater: Kolderkatten, 20.15u, Theater 
Korenmarkt

31.05
Theater: Brand in Mokum, 20.15u,  
’t Echt Mechels Theater
Theater: Kolderkatten, 20.15u, Theater 
Korenmarkt

juNi
01.06
concert: Zygomatik | Piet Verbist, 
20.30u, NONA
Theater: Brand in Mokum, 20.15u,  
’t Echt Mechels Theater
Theater: Kolderkatten, 20.15u, Theater 
Korenmarkt

04.06
spel: Bingo, 14u, LDC De Smis
Theater: Bernhard 3 | tg. STAN, 
20.30u, NONA

05.06
Theater: Bernhard 3 | tg. STAN, 
20.30u, NONA

06.06
Theater: Shakers Remixed | KT 
Voor Taal & Kunst, 20.15u, Vrijzinnig 
Overleg Centrum

07.06
Theater: Maanslag, 20.30u, kc 
Moonbeat
Theater: Shakers Remixed | KT 
Voor Taal & Kunst, 20.15u, Vrijzinnig 
Overleg Centrum

08.06
Markt: Swishing, 11-15u, Vormingplus 
regio Mechelen
Theater: Maanslag, 20.30u, kc 
Moonbeat
Theater: Shakers Remixed | KT 

Voor Taal & Kunst, 20.15u, Vrijzinnig 
Overleg Centrum

09.06
beurs: Parascoop Mechelen, 
het paranormale onthuld, 10-18u, 
Cultuurcentrum

11.06
eten: We vieren Vaderdag, 14u, LDC 
De Smis

13.06
lezing: Soirée Lamot: Kere weer 
om, reuske, reuske. De Mechelse 
Ommegang, 20u, Lamot

14.06
concert: Sander De Winne Groep, 
20.30u, de jazzzolder
feest: Eindfeest NONA, 21u, NONA

16.06
feest: Rozenfeesten, 10-18u,
Vrijbroekpark

18.06
lezing: Zal ik de dokter bellen? | 
Herman Van Herp, 14u, LDC De Smis

21.06
concert: Concert in ’t stad | 
Koninklijke Harmonie Mechelen, 
20.30u, Stadsschouwburg

25.06
spel: Pictionary, 14u, LDC De Smis

28.06
concert: The Basily Gipsy Band, 
20.30u, de jazzzolder
eten: Zomerse grillen, 18u, 
Vrijbroekpark
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Zondag 26 mei van 10 tot 18 uur

Dag van het Park 2013

b
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k

Departement Vrije Tijd
Provinciaal Groendomein Vrijbroek 
Ridder Dessainlaan 65, 2800 Mechelen
T 015 45 13 80  |  F 015 45 13 91
E info@groenmechelen.provant.be
www.facebook.com/vrijbroekpark
www.vrijbroekpark.be

Demo’s met honDen: • hondensport • hulphonden• Kinderen leren veilig omgaan met honden
vooraf  inschrijven: 015 45 13 80• gehoorzaamheidssessies met eigen hondvooraf  inschrijven: 015 45 13 80• Planten- en  

   tweedehandsmarkt 

• kinderanimatie, workshoPs  
   en Proeverijen

• ron jaluai, Fatiboombastic, 
   murgaFanFare agrum 

• koninklijke FanFare  
   sint-cecilia 

• Parkwandeling, comPostdemo,  
   Fietsgraveerders

• exPo” heilige boontjes”  
   in het bezoekerscentrum
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MecHeleN HoorT sTeMMeN 
20.04-18.05
03.05 
Henric | Elvis Peeters & Nicole Van 
Bael, 20.30u, NONA

04.05
Vaderlandse Vedetten | 
Contrapunctus, 20.15u, Hoogkoor 
Sint-Romboutskathedraal

07.05
KaffeeKlassiek: Studiomuzikanten | 
Reinoud Van Mechelen & Inge 
Spinette, 22u, Studio 1, Motormusic

10.05
Hinkelspel Vivaldi - Back | Concerto 
Köln & Nuria Rial, 20.15u,  
Sint-Romboutskathedraal

11.05
Ossuaires | Graindelavoix, 21.30u, 
Sint-Romboutskathedraal

17.05
Tenso - Days Zweden! |  
Eric Ericsons & Kammarkör, 20.15u,  
Sint-Romboutskathedraal

18.05
Tenso - Days Brackx³, 17u, Diocesaan 
Pastoraal Centrum

Richting zuiden | Cappella Amsterdam, 
20.15u, Sint-Romboutskathedraal

Nationale trots | Cor de Cambra del 
Palau de la Musica Catalana, 22u, 
Cultuurcentrum

Tentoonstellingen
Tot 04.05.13 Studio Borgerstein, 18-
21u, IKA
Tot 07.05.13 Kunst Kaapt Mens 2013, 
huisvandeMens Mechelen
Tot 13.05.13 Het leven in de 
moederschoot | Chantal De 
Schrauwer, Huis Kuper
Tot 31.05.13 01011000 of Art in a 
Digital Future, dob Art (elke za)
Tot 19.05.13 Layer on Layer | Stefan 
Annerel, De Garage
Tot 19.05.13 Nikita Kadan, Galerie 
Transit
Tot 25.05.13 Pyrografisch werk | Ivan 
Govaerts, MOK
van 25.05.13 tot 16.06.13 Zwartwit | 
Danny Breckpot en Hilde Van Impe, 
huiskamergalerie yoHanneke, 
Schuttersvest 25
Tot 02.06.13 Vergeten juweeltjes, 
Geschenken aan Maria, crypte 
Hanswijkbasiliek 
Tot 02.06.13 EXT. INT. | Hou Chien 
Cheng, Boekhandel De Zondvloed
van 08.06.13 tot 07.09.13 Carole 
Vanderlinden, Boekhandel De 
Zondvloed
Tot 16.06.13 Up Close and Personal | 
diverse kunstenaars, Cultuurcentrum
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 30.09.13 Mechelse Reuzen in de 
Erfgoedmobiel, Lamot
Tot 31.12.17 Rik Wouters. 
Hoogtepunten | Stedelijk Museum 
Schepenhuis, Steenweg 1
permanent: Van poeslief tot 
beresterk, Speelgoedmuseum

adressen
biMseM, Voochtstraat 6
boekhandel De Zondvloed, 
Onze-Lieve-Vrouwestraat 70
bsGo victor van de Walle, 
Brusselsesteenweg 168
cultuurcentrum & cultuurplein, 
Minderbroedersgang 5
De Garage, Onder den toren 12
de jazzzolder, 
Sint-Romboutskerkhof 2
Den Dries, Antwerpsesteenweg 261
Diocesaan pastoraal centrum, 
Varkensstraat 6

dob art, Guldenstraat 13
Galerie Transit, Zandpoortvest 10
Huis De Min, Sint-Katelijnestraat 63
Huis kuper, Persoonshoek 7
Huis van eden, 
Paardenkerkhofstraat 38
ika (Instituut voor Kunst en Ambacht), 
Veemarkt 39
karmelietentuin, 
Karmelietenstraat 0
kruidtuin, Bruul 129
kc Moonbeat, 
Oude Brusselsestraat 10
lamot, Haverwerf z/n
lDc (Lokaal Dienstencentrum) 
De smis, Leuvensesteenweg 129
Motormusic, Kan. De Deckerstraat 22
NoNa, Begijnenstraat 19-21
o’fiach’s irish pub, Grote Markt 24
parochiezaal battel, 
Battelse Bergen 70
sjarabang, Kerkhoflei 47
scheppersinstituut, Melaan 16
sint-janskerk, Sint-Janskerkhof 1
sporthal arena, 
Pastorijstraat 50, Walem
sporthal De plaon, Eksterstraat 100
sporthal iHaM, Bautersemstraat 57
stadsschouwburg, Keizerstraat 3
’t arsenaal, Hanswijkstraat 63 
 ‘t echt Mechels Theater, 
Olivetenvest 16
Theater De peoene, Lange 
Schipstraat 71/73
Theater korenmarkt, Korenmarkt 14
voetbalveld procter & Gamble, 
Hombeeksesteenweg 323
vormingplus regio Mechelen, 
Hanswijkstraat 74
vrijbroekpark,  Ridder Dessainlaan 65
vrijzinnig overleg centrum, 
Guldenstraat 27
Zwembad Geerdegemvaart, 
Leliestraat 32

uw activiteit ook in de uiTkalender? 
Uw activiteit ook in de UiTkalender? 
Voer deze dan in op de UiTdatabank. 

Deadline invoer juli & augustus: 
20 mei 2013
Deadline invoer september en 
oktober: 22 juli

Workshops en begeleide wandelingen 
worden niet opgenomen.



’s avonds en ’s weekends 
winkelen in Mechelen!
Wie lentekoopjes wil doen, kan tijdens de lentebraderie op vrijdag 10 en zater-
dag 11 mei in de Mechelse handelszaken alvast zijn of haar slag slaan. Tijdens dit 
weekend kan je bij verschillende handelszaken genieten van speciale kortingen en 
aanbiedingen. Op vrijdag zijn de winkels open van 10 tot 21 uur en op zaterdag van 
9 tot 19 uur. Loop zeker langs het Mechelenbonspel. Daar wordt elk half uur een 
Mechelenbon weggegeven aan de beste ballenwerper. 

In het weekend van 28, 29 en 30 juni organiseren winkeliers uit Mechelen centrum 
de ‘Zomerkriebels’. Deze jaarlijkse winkeldagen zijn hét ideale moment om als 
winkelfanaat je hart op te halen en een leuke zomeroutfit op de kop te tikken. Op 
zondag 30 juni zijn de winkels open van 14 tot 18 uur. Kom profiteren van tal van 
mooie aanbiedingen en snuif de gezellige sfeer op in het historische centrum.

Parkeer vanaf nu met sms
Sinds 1 mei kan je in Mechelen via een eenvoudige 
sms je parkeersessies starten en stoppen, of bijko-
mende informatie vragen. Aanwijzingen vind je op de 
parkeermeters. 

Sms-parkeren heeft tal van voordelen: 
• geen gedoe meer met parkeerautomaten en kleingeld, 
• je hoeft niet meer in te schatten hoelang je gaat parkeren of je te haasten 

als je parkeerticket verloopt 
• je betaalt slechts voor de effectieve parkeertijd,  

geen minuut langer. 

De eerste keer dat je gebruik maakt van sms-parkeren, parkeer je zelfs gratis!
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Doe mee Met 
belgerinkel  
naar de Winkel 
Naar de winkel fietsen bezorgt 
niet alleen fietsers extra zuurstof, 
maar de hele buurt. Dat is het 
doel van Met Belgerinkel naar 
de Winkel 2013. Samen met 
gezondheidsconsulente Martine 
Prenen gaat deze campagne voor 
kerngezonde gemeentes!

Met belgerinkel naar de 
Winkel moedigt iedereen aan 
om met de fiets of te voet 
naar de winkel te gaan. En dat 
heeft zo zijn voordelen. Het is 
gezond, de files verminderen, de 
parkeerproblemen verdwijnen en 
het verhoogt de omzet van onze 
buurtwinkels.
De actie loopt dit jaar van 4 mei 
tot 8 juni. Deelnemers maken 
kans op een stijlvolle Belgerinkel-
fiets van Achielle. Je herkent 
deelnemende winkels aan de 
poster in hun etalage en vindt ze 
op www.belgerinkel.be.

Met Belgerinkel naar de Winkel 
is een initiatief van Bond Beter 
Leefmilieu, UNIZO en CM waar 
Mechelen graag aan meewerkt.

W W W. B E L G E R I N K E L . B E
MET EEN DUW IN DE RUG VAN JE GEMEENTE

Beweeg in de 

buitenlucht

koop 
lokaal

 Blijf fit

Ontstress

Verminder 
de files

Stoot 
minder  

CO2 uit

Fiets jeFiets je
Kern gezond

MAAK KANS OP 
EEN STIJLVOLLE 

FIETS VAN 
ACHIELLE

Voor een gezonde geest, in een gezond lichaam, in een gezonde gemeente!

SPONSORS

PARTNERS

EEN INITIATIEF VAN

Met Belgerinkel naar 

de Winkel in een andere 

gemeente? Er wacht een 

fiets op je in het station.
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ME001

SPECIMEN
Gebruik deze QR-codein combinatie met de 4411-app (www.4411.be/apps)

Betaal mobiel !Met sms:

Met app:

ME001

SPECIMEN
Gebruik deze QR-codein combinatie met de 4411-app (www.4411.be/apps)

Betaal mobiel !Met sms:

Met app:
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Tot je dienst 

bru(u)l mee!
De stad Mechelen blijft investeren in vernieuwingsprojecten die de stad opwaar-
deren. Eén daarvan is ‘Mechelen Boulevard leeft!’, waarbij de Bruul helemaal wordt 
doorgetrokken tot aan het station. Het wordt een echte groene winkelwandelbou-
levard waar geleefd, gespeeld, gependeld, gewinkeld en geflaneerd wordt.

Ontwerpbureaus Maxwan en Antea Group waren de afgelopen maanden druk be-
zig met het ontwerpen van fase 1, namelijk de heraanleg van de Bruul, Botermarkt 
en Vijfhoek. De vele ideeën en suggesties van adviesraden, focusgroepen en 
deelnemers aan de rondetafelgesprekken waren hierbij een grote hulp. 

Vandaag ligt het voorontwerp op tafel. We zijn benieuwd naar jouw reactie. Vul snel 
de enquête in via www.mechelen.be/mbl en maak kans op een Mechelenbon ter 
waarde van € 50.

Vind de weg naar de 
opvoedingswinkel
Wil je zoontje van drie maar niet luisteren? Gaat jouw 
kind met de verkeerde vrienden om? ben je onzeker of 
je het wel goed doet als ouder? 
Vraag raad aan de Opvoedingswinkel. Dit is een 
plaats waar ouders, grootouders of andere opvoeders 
terecht kunnen met vragen over de opvoeding 
van hun kinderen tussen 0 en 21 jaar. Je vindt er 
folders, brochures en boeken over uiteenlopende 
opvoedingsthema’s en je krijgt er persoonlijk advies. De 
laatste jaren vinden almaar meer ouders de weg naar de 
Opvoedingswinkel, die dit jaar vijf jaar bestaat. 

Elk jaar vindt van 16 tot 23 mei de Week van de op-
voeding plaats in Vlaanderen. Samen met haar partners 
trakteert de Opvoedingswinkel op 16 mei alle ouders op 
een ontspannende, plezierige comedy-avond, gebracht 
door improvisatietheater ‘Inspinazie’ in Cultuurcentrum 
Mechelen. Deze voorstelling is gratis, maar je moet je 
vooraf inschrijven. Vanaf diezelfde week kan je ook een 
wandelparcours afleggen in het Vrijbroekpark met leuke 
opdrachten voor ouders en kinderen. Je kan deze wan-
deling doen tot het einde van de zomervakantie.

Meer info en inschrijvingen: 
Opvoedingswinkel, Maurits Sabbestraat 119
openingsuren: 
ma 13-19.30u, wo 9-12u en 13-17u, vrij 9-12u, 
of op afspraak, 
T 015 29 83 27, 
e opvoedingswinkel@mechelen.be, 
W www.mechelen.be/opvoedingswinkel of 
www.facebook.com/opvoedingswinkelmechelen

Bru(u)l mee!

Wat vind jij van het nieuwe 
ontwerp? Zeg het ons via  
www.mechelen.be/mbl

“Onze Bruul is nu al een  
van de meest bezochte  
winkelstraten van Vlaan-
deren. En na de heraanleg 
veruit de mooiste!” 

Wim Jorissen, 
schepen van Economie
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1 Ondanks het koude weer wist Posse Leest 
op paasmaandag zo’n 30.000 bezoekers te 
lokken. Op de jaarmarkt flaneerde je langs 
meer dan 200 kraampjes. Volgend jaar is 
Posse Leest aan de twintigste editie toe: een 
verjaardag die nog meer zal gevierd worden!
 

2 Restauratrice Geneviève Hardy herstelt de 
reuzenpoppen uit de Ommegang in hun oor-
spronkelijke staat. Dat laatste likje verf doet 
ze helemaal schitteren tegen 25 augustus 
en 1 september! Wist je dat voor deze editie 
zelfs twee nieuwe reuzenkinderen werden 
gemaakt? Kom ze allemaal aanschouwen!

3  Stadsbeiaardier Eddy en torenwachter  
Nick hebben met de hulp van de Koninklijke 
Beiaardschool de pinnetjes op de oude speel-
trommel van de beiaard herplaatst. Daardoor 
hoor je nu op het uur het Vier gebroederslied 
en om het half uur het Reuzenlied. De melodie-
tjes blijven tot 2014.

4 Op de kinderrommelmarkt in de Nekker 
konden kleine verkopers en schattenjagers 
hun slag slaan in de schat aan tweedehands 
speelgoed. 

5 Op de Maanrockrally speelde heel wat 
rock- en poptalent hun muzikale ziel uit het 
lijf. Twintig (van de 310 ingeschreven) groe-
pen traden op in jeugdhuizen tijdens de pre-
selecties. De winnaar wint studiotijd bij Motor-
music en een plek op Maanrock volgend jaar. 
Zak zeker af naar de Dijlefeesten: daar zie je 
de winnaars van vorig jaar!

 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), Karen Claes, Annick Kumbruck, Sébastien Walder, 
Maaike Janssens, Vera Denis, Ditte Knaepen, Corinne Lavaerts, 
Nathalie Bekx, Koen Vermeiren en Walter Walgraeve.
fotografie: Joris Casaer, 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/2013/0797/030

Wij WareN  erbij



www.mechelen.be

Toerisme in Mechelen scheert hoge toppen. 
Heb jij je stad al eens bezocht? Met de zon in aantocht 
wordt een verkenningstocht in eigen stad nog leuker.


