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 In de kijker

GezelliGheid troeF oP de zaterdaGMarkt
Elke week staan de kramers van de zaterdagmarkt op 
en rond de Grote Markt, Veemarkt en IJzerenleen van  
8 tot 13 uur paraat met een grote glimlach, dagverse pro-
ducten en de beste vakkennis. Je kan er rond snuisteren 
tussen het gevarieerde aanbod van meer dan 160 kramen. 
De sfeervolle zaterdagmarkt is al eeuwenlang een echte 
aanrader.

Nieuw marktplan
De stad en Markta, de bond van markthandelaars, stel-
den samen een nieuw marktplan op dat vanaf deze maand 
in werking treedt. Daardoor verplaatsen acht kramen (de 
drie buitenste rijen aan de kant van de Befferstraat) naar  
andere, lege plaatsen op de Grote Markt. Zo wordt de  
zaterdagmarkt compacter, kwaliteitsvoller en aantrek-
kelijker. Tegelijkertijd komt er plaats vrij voor de orga-
nisatie van kleinere evenementen. De aantrekkelijkheid 
van de markt zal trouwens ook toenemen door een betere  

naleving van de taalwetgeving. In elke kraam zal min-
stens een iemand je in het Nederlands moeten kunnen 
bedienen.

"Via intens overleg 
hebben we het opti-
male resultaat voor alle 
betrokkenen bereikt. 
De lovende woorden 
van de marktkramers 
vormen daarvan het 
beste bewijs!" 

Wim Jorissen, 
schepen van Economie
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Komaan 

teuN: “Ik verplaats me in Mechelen 
vooral met de fiets. Zo kom ik net van 
de fietsenmaker (lacht). Ik vind het fijn 
om in een stad te wonen waar je goed 
met de fiets overweg kan. Hoewel ik 
moet toegeven dat Nederland – waar 
ik tot voor drie jaar woonde – net iets 
betere fietswegen heeft dan Vlaan-
deren. Ik hoor echter dat de straten in 
Mechelen fietsvriendelijker worden, 
door het gebruik van vlakkere kassei-
tjes. Een goeie zaak.”

hilde: “Ik woon in Nieuwenrode 
maar doe minstens een keer per 
maand boodschappen in Mechelen.  
Ik parkeer mijn wagen aan de  
Hombeeksesteenweg en wandel 
naar het centrum. Dat is een mooi en 
gezond tochtje. Ik kom graag naar de 
binnenstad. Je hebt er alle winkels en 
zaken die je nodig hebt bij elkaar in 
de buurt, en bij mooi weer kan je er 
genieten van een terrasje.”

rudi: “In Mechelen doe ik bijna alles 
per fiets. De auto hebben mijn vrouw 
en ik onlangs verkocht. Hier kunnen 
we perfect zonder wagen. Hebben 
we er toch behoefte aan, dan maken 
we gebruik van Cambio (lees p. 14). 
Dat is erg gemakkelijk: je gebruikt en 
betaalt eigenlijk enkel wanneer je de 
auto echt nodig hebt. En voor langere 
tochten springen we op de trein. Er 
zijn immers veel treinverbindingen 
van en naar deze stad.”

hoe verplaats jij je in en naar Mechelen?MaaNdvraaG

Het is je misschien al opgevallen. In de keukens van onze 
restaurants staat niet meer de techniek centraal, maar steeds 
vaker het product en de herkomst ervan, de zogeheten 
‘terroir’. Landbouwproducten uit eigen streek zijn dus erg in 
trek. Ook bij ons. Denk aan het succes van ‘Mechelen Hapt 
Toe!’ in mei.

Mechelaars doen dus graag mee aan deze culinaire trend. 
Na jaren hard werken heeft Mechelen al een heel assortiment 
van deze terroirproducten. Hoog tijd om die nog meer te gaan 
promoten. Onder de noemer ‘Mechels Natuurlijk’ werken 
ondernemers uit Hombeek, Leest en Heffen samen en 
organiseren op 1 september een boerenmarkt in Heffen,  
waar je letterlijk kan proeven van het Mechelse platteland.

Mechelen komt vaak uit de hoek als een verrassende stad. Dat 
geldt zeker ook dankzij het harde en creatieve werk van onze 
landbouwers!

Bart Somers,
burgemeester

kies voor kwaliteit  
van eigen bodem!
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wedstrijd

Blader wat verder en je komt heel wat te weten over 
energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen  
(p. 17). wist je trouwens dat een Mechelaar een tocht van 
7500 km maakte op z’n fiets met zonnepanelen (p. 12)? 
deze kip gaat kennelijk ook de duurzame kant op. 

kan jij deze lege tekstballon een leuke invulling geven? 
Hoe creatiever, hoe beter! Stuur je tekstje en contact-
gegevens voor 7 oktober naar Marketing & Communicatie 
Nieuwe Maan, Grote Markt 21, 2800 Mechelen, of via mail 
naar nieuwemaan@mechelen.be.

In het zomernummer vroegen we onze lezers Nieuwe 
Maan een kaartje toe te sturen vanop vakantie. Onze 
redactie kreeg tijdens de afgelopen maanden heel wat 
leuke post binnen! Alle kaartjes hangen omhoog in het 
Huis van de Mechelaar, waar je ze nog tot eind september 
kan bewonderen. herman vanherp’s kaartje werd geloot 
als winnaar en hij gaat aan de haal met Mechelenbons ter 
waarde van € 60. Proficiat!

de Medaille
de leerlingen carosserie van tsM lappen een busje 
op voor kinderen in Marokko.

In het TSM weten hoe ze het nuttige aan het aan-
gename kunnen koppelen. Afgelopen jaar zijn ze 
druk bezig geweest een oud minibusje te renoveren. 
Eens het terug zo goed als nieuw is, rijden ze ermee 
naar Nador, de zusterstad van Mechelen in Marokko. 
Dankzij het busje raken kinderen er binnenkort vlot-
ter naar school. 

“We hebben de school in Nador eerder al een busje 
cadeau gedaan. Maar de afstand tussen de huizen 
en school is ginds te groot om twee keer te rijden, 
waardoor er vaak 20 kindjes op een busje gepropt 
zitten. Al snel merkten we dat een extra busje meer 
dan welkom was. Dankzij de steun van de stad  
Mechelen en de Vlaamse gemeenschap konden 
we een tweede busje een opknapbeurt geven. De 
school ligt in een dal tussen twee bergen. Nu zal elk 
busje een berg bedienen”, aldus Saïd Ibrahimi, leer-
kracht carrosserie bij TSM.

“Het is een win-winproject. We helpen de school-
gaande jeugd uit Nador en versterken de band 
tussen leerkrachten en leerlingen hier, én met de 
mensen ginder. De afgelopen jaren is het contact  
met onze partnerschool intensiever, hartelijker en 
vertrouwelijker geworden. Bovendien is uit dit  
partnerschap ook al iets moois gegroeid: we hebben 
de leerkrachten uit Nador geïnspireerd om binnen  
de middelbare school een technische afdeling op  
te starten.” 

vul de tekstballon  
in en win! 
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Komaan 

Uit onze mailbox

Mechelaar Luc Mercelis legde het wondermooi 
kleurenpallet van onze Haverwerf en Vismarkt bij 
zonsondergang vast op de gevoelige plaat.

Tweet mee over #Mechelen!. Leuke foto 
getrokken met Instagram? Deel hem met ons  
en de andere Maneblussers via #igmechelen.

www.twitter.com/StadMechelen   
@Stad_Mechelen

Lyrisch Maneblusser Wouter Steurs schreef 
volgende haiku:

O trotse toren
Gij staat in lichterlaaie
helder nieuwe maan

Ruben Van Vreckem  
@ rubenvanvreckem

#Summer #Skatepark 
#Mechelen #friends #fun

Roel Daenen @RoelDaenen
Schitterende expo Prosper 
De Troyer in #Erfgoed- 
centrum, #Lamot, #Mechelen. 
"Zoals #Picasso, altijd in 
beweging."

Yasmina El Messaoudi  
@Yasmina_em
Life's a catwalk! Toch langs 
de visvijver van het  
#Vrijbroekpark  
@StadMechelen

Nicolas Vlaeminck  
@nicvlaeminck
Op nog geen 10 minuten tijd  
3 verschillende documenten 
bemachtigd in een vol Huis 
van de Mechelaar. #Kudos 
#ambtenaren #Mechelen

Jasmin Bergen  
@JasminBergen
Dat de #vismarkt veruit  
de leukste markt van de 
provincie is #Mechelen

Insta

wil je reageren op een artikel? heb je een vraag? suggesties of ideeën? stuur je lezersbrief naar 
nieuwemaan@mechelen.be, of via Nieuwe Maan, Grote Markt 21, 2800 Mechelen. ook de mooiste 
stadsfoto’s ontvangen we met open armen en krijgen hier misschien binnenkort een plaatsje.

@MecheleN
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Drie campussen AZ Sint-Maarten worden samengevoegd tot één grote nieuw-
bouw in Mechelen-Noord. Dat zal de dienstverlening enkel maar beter maken.

In september start AZ Sint-Maarten met de bouw van het 
nieuw regionaal ziekenhuis. Het komt op de site Roosen-
daelveld, nabij de Liersesteenweg en de ringweg R6. Het 
zal de drie campussen Leopoldstraat & Zwartzustersvest  
(Mechelen) en Rooienberg (Duffel) vervangen. In het najaar 
van 2018 moet het ziekenhuis gebruiksklaar zijn.

waarom naar een nieuw ziekenhuis?
•	 Om financieel gezond blijven. Eén locatie betekent bij-

voorbeeld maar één apotheek, spoed- en onthaaldienst, 
in plaats van drie. En er is geen transport meer nodig tus-
sen de drie campussen. “Maar vergis je niet, het nieuwe 
ziekenhuis heeft wat het aantal bedden betreft een even 
grote capaciteit als de huidige drie campussen tezamen”, 
vertelt Jan Claesen, technisch directeur en projectleider 
nieuwbouw bij AZ Sint-Maarten.

•	 Omwille van de nood aan moderne gebouwen. Jan 
Claesen: “De drie huidige gebouwen zijn sterk ver- 
ouderd. Ze voldoen op termijn niet langer aan de eisen 
die worden gesteld aan de hedendaagse infrastructuur.”

het ziekenhuis  
van de toekomst

kosteN
€ 166 800 000 Vlaamse overheid

€ 120 700 000 Federale overheid

€ 39 900 000 AZ Sint Maarten

€ 327 400 000
+

totaal
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Mechelen Morgen 
Modern en helend
Drie ziekenhuizen centraliseren in een nieuwbouwzieken-
huis is niet eenvoudig. Vijf jaar van intensief overleg, plan-
nen, rekenen en ontwerpen gingen hieraan vooraf. “Maar 
door alles goed te bestuderen, kan het AZ de patiënten-
stroom en dagelijkse werking vlot laten verlopen. Een func-
tionele groepering beperkt de loopafstand voor patiënten 
en zorgverstrekkers. De dienst spoedgevallen zal bijvoor-
beeld rechtstreeks aansluiten op medische beeldvorming”, 
aldus Jan. Dankzij de logische structuur van het gebouw en 
de vele glaspartijen zullen patiënten en bezoekers er mak-
kelijk hun weg vinden.

Het nieuwe ziekenhuis krijgt hypermoderne medisch-tech-
nische voorzieningen, om het comfort en de privacy van 
patiënten te verhogen. Zo zal elke opgenomen patiënt een 
bed aan het venster hebben (ook in tweepersoonskamers) 
en beschikken over eigen sanitair. Elk bed krijgt boven-
dien een multimedia-tv-toestel om eten mee te bestellen,  
televisie te kijken enz.

Een groene omgeving, frisse lucht, veel daglicht en door-
dacht kleurgebruik zullen het ziekenhuis een warme, mense-
lijke uitstraling geven en het welzijn en herstel van patiënten 
bovendien een duwtje in de rug geven.

wat gebeurt er met de drie huidige 
campussen?
“We willen in Duffel een raadplegingscentrum behouden, 
om de contacten met de Duffelse huisartsen en inwoners te 
verzekeren. Campus Leopoldstraat wordt verkocht. Campus 
Zwartzustersvest komt na de verhuis opnieuw in handen 
van de AV Dodoens. Er zal geen ziekenhuisactiviteit meer 
zijn”, aldus Jan Claesen. 

het nieuwe ziekenhuis  
in cijfers
•	 Er komen 654 ziekenhuisbedden en  

96 plaatsen in het dagziekenhuis. 

•	 Het terrein telt 12 hectare grondoppervlakte.

•	 De vloeroppervlakte van het ziekenhuis 
bedraagt 100 000m².

•	 Het ziekenhuis zal 5 verdiepingen tellen.

•	 Er is parkeerruimte voor 1600 wagens.

•	 Een kinderdagverblijf biedt opvangplaats  
voor 48 peuters.

•	 Er zullen 180 geneesheer-specialisten werken, 
1300 andere medewerkers en een 200-tal 
vrijwilligers.

•	 50% van de kamers zijn eenpersoonskamers.

ligging
Het nieuwe ziekenhuis ligt dicht bij de E19, Antwerpen en 
Brussel en is daardoor makkelijk bereikbaar.

De hoofdingang komt schuin tegenover de speelgoed-
winkel ‘Fun’ aan de Liersesteenweg. Deze is bedoeld voor 
alle verkeer van en naar het ziekenhuis. De secundaire 
toegangsweg ligt dichter bij het kruispunt met de R6 en is 
voorbehouden voor de hulpdiensten. Dat maakt een snel-
lere interventie mogelijk.

Met De Lijn lopen er onderhandelingen voor een zeer fre-
quente verbinding met de regio en het station van Mechelen.

w www.azsintmaarten.be/nieuwbouw 



8

Griet: “Fatiboombastic is een enthou-
siaste straatdrumband die graag de 
boel muzikaal op stelten zet op straat, 
op festivals, op marktjes, feestjes, in 
het park … Vorig jaar traden we zelfs 
samen met de majoretten op voor het 
personeelsfeest van de politie van 
Antwerpen. Fatiboombastic brengt je 
overal.”

Petra: “We staan garant voor amusante 
beats en visuele effecten. We zorgen 
telkens voor een leuk spektakel.”

Griet: “De band ontstond in 2009, naar 
aanleiding van het culturele stads- 
festival Stadsvisioenen. Fatiboombastic 
was slechts tijdelijk bedoeld, maar 
sloeg zo aan dat H30 ermee wilde 
verdergaan. Ondertussen zijn we vier 
jaar later en is onze bezetting helemaal 
veranderd. Alleen Hendrik is een vaste 
waarde. Hij is 88, een echte tamboer, 
en intussen een beetje uitgegroeid tot 
onze mascotte.”

Hun opzwepende beats 
en funky tromgeroffel 
doen zelfs de stijfste 
hark dansen. Met veel 
tamtam overdonderen 
de drummers van Fati-
boombastic festivals en 
straten om de aandacht 
te trekken. Zin om mee 
te doen? Kom dan naar 
de open repetitiedag 
(23.09)!

Fatiboombastic  
trommelt nieuwe drummers  & blazers op

Fati’s leren op eigen benen staan
Petra: “Momenteel zijn we aan het evolueren naar een zelfstandige werking. De 
medewerkers van H30 hebben ons geweldig geholpen met contracten, boekin-
gen, materiaal … Die zaken zullen we nu zelf regelen. Dat geeft H30 de ruimte om 
te investeren in nieuwe ideeën. We mogen gelukkig wel nog even gebruik blijven 
maken van hun repetitieruimte.”

Griet: “Nu zijn we met twaalf. Ieder heeft meestal z’n vast instrument. Toch wis-
selen we af om het gevarieerd te houden. We hebben snare, tenor en basdrum 
(soorten drums), maar je leert ook met kleine percussie spelen. Wie thuis instru-
menten heeft liggen, mag die altijd meenemen. Dat mogen trommels zijn, potten 
en pannen, een bel voor koeien … Als je er maar ritme mee kan aangeven!”
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Maneblussers 

"Ervaring of niet? 
Iedereen is welkom! 
Naast trommelaars 
ontvangen we ook 
blazers met open 
armen!"

Fatiboombastic  
trommelt nieuwe drummers  & blazers op
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Fatiboombastic breidt uit
Heb je ritme in je lijf? Wil je de bassen 
doen bonzen? Fatiboombastic is op 
zoek naar enthousiaste drummers om 
hun korps te versterken, met of zonder 
ervaring. 

Griet: “Fatiboombastic is heel fijn om te 
doen. We repeteren elke maandag van 
19 tot 20.30 uur. Zo’n repetitie is niet 
alleen plezant, het geeft je bovendien 
enorm veel energie! Als ik thuis kom, 
voelt het alsof ik energie heb voor de 
hele week.”

Petra: “We doen meer dan muziek  
maken. Nu en dan geven we percus-
sieworkshops. In juli gaven we nog 
een workshop op het museumkamp 
aan kinderen en in augustus een in 
het MEC. Dat was heel tof. We willen in 
de eerste plaats mensen muzikaal  bij  
elkaar brengen en ons amuseren. 
Zelfs wie geen muziek wil maken, is 
van harte welkom. We zijn altijd op 
zoek naar helpende handen om te fly-
eren, posters aan te plakken, water te 
dragen, foto’s te maken ...”

Fatiboombastic laat van zich horen binnenkort:
· Hoor je het in de verte donderen tijdens uit zonder uitlaat op 22 september? 

Dan komt Fatiboombastic wellicht de hoek om getrommeld!

· Heb je zin gekregen om je uit te leven bij Fatiboombastic? Kom dan een kijkje 
nemen op de open repetitiedag! “Iedereen is welkom! In eerste instantie zijn 
we op zoek naar toekomstige trommelaars. Maar evenzeer blazers ontvangen 
we met open armen. We zouden graag iets breder gaan en ook andere instru-
menten aantrekken naast slagwerk. Op termijn willen we evolueren naar een 
soort murgafanfare. Dat is een eigentijdse straatfanfare met een toffe combina-
tie van muziek, kostuums, dans enz.”

open repetitiedag, 23.09, 19-21u, H30, Hanswijkstraat 30, 
e fatiboombastic@yahoo.com.

komt dat zien!
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Nu het nieuwe schooljaar van start 
gaat, merk je vast dat het terug 

drukker is op de baan. Tijd om stil te 
staan bij jouw verplaatsingen. Laat 
je inspireren door deze Mechelaars. 
Zij maken hun dromen waar door 

zich op een meer milieuvriendelijke 
manier te verplaatsen.

met
minder

uitlaat

 

baan
op de



Fiets kopen? Niet nodig
Al zin om de fiets te nemen? Je hoeft er zelfs geen 
te kopen. Zo kan je op verschillende plaatsen in 
Mechelen een fiets huren. Aan het station vind je 
bijvoorbeeld Blue-bike. Je koopt een abonnements-
kaart voor een jaar en betaalt per dag dat je de fiets 
gebruikt een forfaitair bedrag.  
 
Meer weten? w www.scotty.be > fiets > blue-bike

Daarnaast kan je bij 't atelier en Fietspunt Mechelen 
terecht voor de huur van een fiets. Meer informatie 
hierover vind je op w www.atelier-mechelen.be en 
www.fietspunten.be > Mechelen

11
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Mobieler met je tweewieler
iedereen die ooit al eens gefietst heeft in en door de stad zal het bevestigen: niets is zo snel, noch zo leuk. Nog nooit 
was het gemakkelijker om met de fiets te rijden, hem te onderhouden of te gebruiken waar en wanneer je maar wil.

Met de fiets naar het werk

Fietsen naar het werk is goedkoop, tijdsbesparend, minder 
stresserend en gezonder. Dat weten ze maar al te goed 
bij kluwer, waar de fietsende werknemers zich met Bike-
to-Work organiseren in groepjes en zo veel mogelijk de 
fiets nemen. johan Papen is een van hen. Hij fietst al twee 
jaar van en naar het werk. Johan: “Elke dag fiets ik via een  
alternatieve route langs water en natuur. Ik moet er twee  
kilometer voor omfietsen, maar dat deert me niet. Fietsen 
naar het werk is immers erg ontspannend. Ondertussen heb 
ik al heel wat collega’s kunnen enthousiasmeren om dezelfde 
route te nemen.”

“Ik kom bijna steeds met de fiets, zelfs door weer en wind. 
Als ik door omstandigheden toch eens de trein moet nemen, 
zit ik al af te tellen naar het moment waarop ik weer op 
mijn fiets kan springen. Uiteindelijk ben ik maar een 20-tal 
minuutjes langer onderweg en heb ik mijn dagelijkse dosis 
sport achter de rug. Ik heb trouwens veel meer last van de 
koude wanneer ik op de trein wacht dan wanneer ik op mijn 
fiets zit.”
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Fietskoerier

jasper truyens begint vanaf oktober als fietskoerier, 
een droom die hij al lang koesterde. Elke dinsdag kunnen 
bedrijven en particulieren hem inschakelen. Jasper: “In de 
stad is het vaak moeilijk om aan handelaars te leveren met 
auto’s, busjes en vrachtwagens: drukte, eenrichtingsstraten 
enzovoort. Bovendien is een fietskoerier ecologisch en 
vaak even snel. Dus waarom dan niet met de fiets? In 
eerste instantie zal het vooral om bedrijven gaan. Zo zal 
ik bijvoorbeeld fruitpakketten van de biobuur leveren aan 
Mechelse bedrijven. Maar als er interesse voor is, wil ik graag 
leveren bij particulieren.”

Voor zijn koerierdienst zal Jasper gebruikmaken van een 
speciale fiets, een Bullitt: “Op deze fiets is er laadbak 
voorzien om vracht te vervoeren tot 140 kg. Mijn vriendin en 
ik gebruiken hem zelfs om naar de winkel te gaan of een 
grasmaaier te lenen. Daardoor hebben we in de stad geen 
wagen meer nodig.”

wil je jasper inschakelen?  
Surf dan naar de website van Pakfiets, w pakfiets.be

technologie trapt mee

Voor wie fietsen soms wat zwaar is, zijn er elektrische 
fietsen. Een motortje trapt mee, zodat het aanvoelt 
alsof je steeds met de wind meefietst. Het nadeel van 
zulke elektrische motors is natuurlijk dat de batterij leeg 
raakt. Mechelaar raf van hulle werkte alvast aan een 
oplossing.

Raf: “Ik was de files een beetje beu en ik wilde mij snel 
en milieuvriendelijk verplaatsen. Ik koos daarom voor een 
elektrische fiets. Voor lange afstanden heb ik een soort 
van aanhangkar gemaakt met een batterij die haar ener-
gie haalt uit de zon, via zonnecellen. Zo fietst je laadpaal 
als het ware mee. Wat begonnen is als een hobby, is uitge-
groeid tot een marktwaardig product: de solarwind (een 
elektrische motorfiets). Die kan je volgend jaar kopen.”

En of de Solarwind werkt? Raf bewees het door mee 
te doen aan de Suntrip, een fietsrally van Chambery 
(Frankrijk) tot Astana (Kazachtstan). Het was de eerste 
race voor zonnefietsen ooit. Opzet van de wedstrijd: 
de wereld tonen dat je verre reizen kan maken zónder 
fossiele brandstoffen te gebruiken. “Met m’n solarwind 
reed ik gemiddeld 200 km per dag, 7 500 km lang. Het 
was loodzwaar, bijvoorbeeld op de gevaarlijke wegen in 
Rusland en dwars door de Kazachse steppe, over stenen 
en zand onder een bloedhete zon.” Uiteindelijk haalde 
Raf wel de overwinning. In 2015 vindt een nieuwe editie 
plaats. “Ik kijk er al naar uit. Maar dan wil ik wel meer 
genieten. De stress om te winnen was te groot. Zat ik 
te genieten op een terrasje, dan kreeg ik gegarandeerd 
een sms’je van vrienden die me online volgden, dat mijn 
achtervolger me op de hielen zat”, aldus Raf.

interesse? w www.ridethesolarwind.be
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Fietsenmaker aan huis

Een kapotte fiets is wel erg vervelend. Een reparatie 
is niet altijd simpel, en naar de fietsenmaker stappen 
betekent vaak een heleboel gesjouw. Maar daarvoor 
bestaat in Mechelen al een oplossing. Polle Polfliet komt 
immers je fiets aan huis repareren. “Ik heb een fiets 
met grote laadbak waarin ik mijn materiaal steek. Ik fiets 
tot bij je thuis voor de herstelling. Dat bespaart jou de 
verplaatsing.”

Polle is nog maar sinds begin dit jaar bezig. Toch kent hij 
al veel succes met z’n project. “Het idee heb ik uit Neder-
land gehaald. Daar kom je wel vaker fietsenherstellers 
aan huis tegen. Het verschil met mij: ik ga per fiets. Dat 
maakt het extra duurzaam.”

Fiets stuk? Bel Polle op 0485 56 46 71. Voor een ver-
plaatsing betaal je een extra van € 9, tenzij je Polle ‘leuk 
vindt’ op Facebook. Dan betaal je nog maar € 6.

w fietsenpech.be, facebook.com/Fietsenpech

de wereld doortrapt

Heb je deze zomer ook in de files gestaan aan de Brennerpas 
of op de snelweg richting kust? Een tip: neem volgende keer 
de fiets. Mechelaars sarah en Matthias laten zich er alleszins 
niet door afschrikken. Zij fietsten als het ware de wereld 
rond: van Griekenland tot Japan, met haltes in Turkije, Iran, 
Turkmenistan, Oezbekistan, Kirgizië, China en Zuid-Korea. In 
deze tocht legden zij liefst 10 000 km met de tweewieler af.

Matthias: “Voor ons was per fiets dé manier van reizen. Je 
bepaalt je eigen tempo, bent van niemand afhankelijk, geeft 
weinig geld uit ...” “Mensen vragen me vaak of het niet saai 
is om zo veel te fietsen. Allesbehalve! Na elke bocht ligt er 
weer een nieuwe verrassing. Het is echt ontspannend. Los 
daarvan heb ik soms wel afgezien hoor, zeker in het begin. 
Het was vaak bergop en bergaf, veel afstappen, je sleurt die 
bagage mee ... En Matthias bleek als man toch een betere 
conditie te hebben dan ik. Soms frustrerend”, zegt Sarah.

Matthias: “Onze route bracht ons in landen met heel diverse 
culturen, religies en staatsvormen. Elk land was totaal an-
ders. In Iran bijvoorbeeld mogen vrouwen niet fietsen, we-
gens ‘te sexy’. Toeristen mogen dat gelukkig wel. Toch was 
het een heel leuk land, met enorm gastvrije mensen. China 
was vaak een hel om door te fietsen. Het was er vuil, druk 
en de kloof tussen arm en rijk is zeer groot. Vrachtwagens 
scheerden ons luid toeterend voorbij. Toen we daarna aan-
kwamen in Japan, was dat een hele verademing. Japan is 
tegenovergesteld aan China: proper, modern, beleefd ...”

“Je moet wel je plan kunnen trekken als je fiets stuk gaat. 
Dus hadden we veel reservemateriaal mee. Eén keer moes-
ten we spaken laten opsturen door familie. Je vindt niet in 
elk land zo makkelijk wat je nodig hebt”, aldus Matthias.

Sarah: “Het was een onvergetelijke ervaring! We reisden niet 
om te fietsen, maar we fietsten om te reizen.”



Naast cambio zijn er nog 
tal van andere initiatieven 
om aan autodelen te doen. 

Gebruik jij je wagen maar sporadisch? Ben je lange 
tijd op vakantie? Dan kan je jouw wagen verhuren via 
tapazz. Je verdient er een aardig centje mee en via 
Tapazz wordt alles duidelijk geregeld. Ook huurders 
kunnen uiteraard terecht op de site. 
w www.tapazz.com

Op autopia vind je dan weer meer algemene infor-
matie over autodelen en kan je op zoek gaan naar 
mensen in de buurt die ook autodelen. Meer weten? 
Kom naar de infodagen over Autopia op 01.10 (wijkhuis  
Arsenaal, 20u) en op 10.10 (wijkhuis Nekkerspoel, 20u).
w www.autodelen.net
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delen is de toekomst

Heb je maar af en toe een auto nodig? Dan is cambio iets 
voor jou! Dat weet veerle van Belle (31), sinds enkele maan-
den gebruiker. Veerle: “Eigenlijk heb ik - door efficiënt ge-
bruik - maar een keer in de maand een wagen nodig, voor 
grote boodschappen. Een weekje op voorhand reserveer ik 
een wagen aan de standplaats nabij het station. Wanneer ik 
na het werk aankom per trein, spring ik in de auto en ben ik 
weg. Het kost me ongeveer € 10 voor een keertje naar de 
supermarkt en terug (maandelijkse abonnementskosten in-
begrepen). Dat is niet veel hoor. Onderhoud maar eens een 
wagen, betaal verzekeringen, brandstof … Wist je trouwens 
dat je de Mechelse Cambiowagens gratis mag parkeren in 
de Dijlestad?”

Kortom, auto’s huren via Cambio is ideaal voor Veerle. “Ik 
woon aan de Vaart. Eigenlijk ben ik overal in de stad sneller 
met de fiets. Als ik dus uitzonderlijk een wagen nodig heb, 
dan reserveer ik die gewoon. Ik raad het Mechelaars in de-
zelfde situatie als ik helemaal aan!”

w www.cambio.be

de auto, het gaat met minder uitlaat
voor veel stadsgenoten blijft de auto toch een noodzaak. anderzijds: auto’s zorgen vaak voor vervuiling.  
Maar slim autogebruik brengt ons al snel dichter bij een schoner Mechelen.

1 autodeelwagen vervangt  

gemiddeld 7 particuliere voertuigen.  

Afgelopen maanden mocht  

Mechelen 12de Cambiowagen  

verwelkomen. Momenteel telt Cambio  

ruim 320 Mechelse abonnee- 

houders. Ze worden bediend  

op 7 standplaatsen. 

Mechelse cambio

in cijfers



"Delen is de 
toekomst: 
fietsen, auto's 
en openbaar 
vervoer. Probeer 
het uit en laat je 
overtuigen."

Marina De Bie,  
schepen van Mobiliteit

Dossier M 
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verlaag je co2-uitstoot en  
factuur
De stad levert op haar beurt zo veel mogelijk inspanningen 
om het wagenpark te vergroenen. Zo rijden werknemers 
van het OCMW met cNG-wagens. CNG staat voor Com-
pressed Natural Gas en de wagens rijden op aardgas. 
Daardoor stoten ze tot 95% minder fijn stof uit en res-
pectievelijk 11% en 27% minder CO2 dan diesel- of ben-
zinewagens. Johan Bernards van het OCMW rijdt met 
zo’n voertuig: “Ik merk weinig verschil met andere wa-
gens. Als we toch eens een langere afstand doen en de 
tank raakt leeg, dan kunnen we nog steeds overscha-
kelen op benzine. Ideaal dus.” Om te tanken trekt Jo-
han meestal naar het vulpunt in de Elektriciteitsstraat: 
“Ik moet er bijna nooit aanschuiven aan de pomp”, lacht 
Johan. In onze regio zijn er nog twee andere CNG-
tankstations beschikbaar: Brandstoffen Maes (aan de 
afrit Rumst) en GreenPoint Supplies (aan de veiling in  
St.-Katelijne-Waver).

Naast een wagen op aardgas kan je kiezen voor een 
elektrische wagen. Nathalie Bekx rijdt sinds dit jaar elek-
trisch: “Na een testrit met een elektrische wagen, zag ik 
de vele voordelen ervan in. Je voelt als het ware dat je 
met de auto van de toekomst rijdt: geen lawaai en geen 
vervuiling. En omdat je geen CO2-uitstoot produceert, 
betaal je er evenmin belastingen voor.” 

Op haar kantoor heeft Nathalie een laadpunt. Onderweg 
kan ze evengoed stroom bijtanken. “Tegenwoordig vind 
je overal laadpalen terug, zoals in Mechelen. Bovendien 
geeft mijn dashboard aan hoeveel CO2 ik bespaar per 
autorit. Als dat geen motivatie is!”

iedereen mobiel

Je kan ook doen zoals André. Hij deelt zijn auto met minder 
mobiele Mechelaars. Dit doet hij door zich vrijwillig in te 
zetten voor de Mechelse Minder Mobielen Centrale (MMC). 
André: “Toen ik een tijd geleden een wagen op de kop kon 
tikken, wilde ik die graag delen met mensen die minder 
mobiel zijn. Daarom koos ik voor een engagement bij MMC. 
Via mail krijg ik aanvragen binnen. Vervolgens bekijk ik of ik 
op de oproep kan ingaan. Daarna vertrek ik om de persoon 
op te pikken. Toch leuk dat ik zo mensen kan helpen? En 
uiteraard betaalt MMC mijn kosten terug.” 

het MMc zoekt nog steeds chauffeurs.  
Draag jij graag jouw steentje bij? t 015 44 52 39,  
e mmc.mechelen@ocmwmechelen.be 
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 Welkom in Mechelen

Om milieuvriendelijke verplaatsingen 
in de kijker te zetten, is er naar jaar-
lijkse gewoonte UiT zonder uitlaat. 
Die vindt plaats op de autoloze zon-
dag. Het is tevens de dag bij uitstek 
om het vrijetijdsaanbod en het cultu-
rele seizoen in Mechelen te ontdekken.

Op 22 september wordt het stadscentrum tussen 10 en 19 uur 
autovrij en zijn voetgangers en fietsers er baas. Het thema van 
deze UiT zonder UiTlaat is water. 

Meer dan 60 standhouders laten je in de binnenstad kennis-
maken met hun cultuur- en vrijetijdsaanbod. Kies dus met-
een een nieuwe hobby voor het komende jaar en profiteer 
van de nuttige verkeersveilige en duurzame transporttips. 
Je kan je fiets laten wassen, hem laten pimpen, informatie  
verkrijgen over o.a. autodelen in het autodeelsalon ...

Ben je een waterrat? Dan word je in lijn met het thema  
extra in de watten gelegd. Er is immers een heus 'te land, 
ter zee en in de lucht'-spel in de Kruidtuin en er zijn verschil-
lende waterspelen voor jong en oud. Zo is er de surfrodeo 
waarbij je kan testen hoelang jij op de surfplank kan blijven 
rechtstaan. Je kan bovendien genieten van een verfrissend 
glas water van de waterbar, of van muziek bij het water en 
theater op straat.

Neem ook eens poolshoogte op het binnenplein van het 
stadhuis. Op Marché Moustache vind je leuke koopjes.

22.09, 13-18u, uit zonder uitlaat, IJzerenleen, Grote Markt, 
Befferstraat en Kruidtuin, gratis, info: t 070 222 800  
e uit@mechelen.be of w uitinmechelen.be/uzu 

Vind makkelijk de weg vanaf de stations, waar de fietstaxi 
je naar het centrum rijdt. De bus vervoert je gratis. Kom je 
zelf met de fiets? Dan kan je hem kwijt in de gratis bewaakte 
ondergrondse parking onder de Grote Markt. Je auto 
parkeer je op de gratis randparkings Douaneplein, Rode 
Kruisplein of Zandpoortvest.

opgelet: op zondag 22 september van 10 tot 19 uur is 
de binnenstad afgesloten voor verkeer. Geparkeerde auto’s 
kunnen blijven staan, tenzij er activiteiten plaatsvinden. 

UiT zonder uitlaat en de autoloze zondag kaderen in 
de week van de Mobiliteit (16-22.09), in het teken van 
duurzame mobiliteit en bewust autogebruik. Car Free 
Day en STRAPDAG vinden plaats tijdens deze week. 
car Free day (19.09) is een duurzame pendeldag voor 
werknemers en werkgevers. Op straPdaG (20.09) 
gaan duizenden kinderen al stappend of trappend 
naar school. De auto laten we aan de kant. Kijk die 
dag dus als automobilist nog beter uit op de baan!
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week van de Mobiliteit
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Energie 

Hoe bespaar je op  
je energiefactuur?
Energiekosten kunnen soms duur uit de hoek komen. Daarom raden we 
je aan even te polsen hoe je hierop kan besparen.

3. samen gaan we 
groener

Je kan bijvoorbeeld vrijblijvend en 
gratis inschrijven voor de samenaan-
koop van elektriciteit en/of gas van 
de provincie. Verschillende leveran-
ciers zullen dan hun beste bod doen 
tijdens een veiling. Op basis daarvan 
werkt de provincie een voorstel voor 
je uit. Dan kan je zelf kiezen of je 
meedoet.

Vrijblijvend inschrijven kan via  
samengaanwegroener.be.  
Vragen stel je via t 0800 21 134  
(gratis). Geen internet? Kom dan  
naar de loketdagen of naar een in-
fosessie (Keldermanszaal, stadhuis). 
Vergeet de laatste eindfactuur van je 
huidige leverancier niet.

loketdienst: 16.09 (13-16u), 18.09  
(8-12u, 13-16u), 19.09 (8-12u, 13-19u) 
en 20.09 (8-12u). 

Infosessie over samenaankoop 
groene stroom en mogelijkheid tot 
vrijblijvende inschrijving op 17.09 
(13.30u of 19u) 

vragen hierover?  
Dienst Duurzame Ontwikkeling en 
Energie, t 015 29 75 43, e duurzame.
ontwikkeling@mechelen.be

1. Mijd energieverlies

Zeker in verouderde huizen gaat 
veel kostbare energie verloren. Leg 
daarom je oor te luister op de gratis 
energiedagen in de Keldermanszaal 
van het stadhuis.

Op dinsdag 15 oktober (18.30u) krijg 
je advies over energiezuinig ver-
warmen. Verwarming is immers de 
grootste energievreter in je woning.

Op donderdag 17 oktober (18.30u) 
kom je meer te weten over ramen  
en beglazing. Al gehoord van hoog-
rendementsbeglazing? Dat is een 
nieuwe techniek die warmteverlies 
tegengaat en al veel verder staat dan 
gewoon dubbel glas.

Voor en na de lezingen van de 
Energiedagen kan je info vragen 
bij aanwezige aannemers, bijvoor-
beeld over prijzen of voordelen. De 
lezingen zijn gratis, maar inschrijven 
is noodzakelijk. Schrijf je in via  
t 015 29 78 92,  
e energiepunt@mechelen.be,  
w mechelen.be/energiepunt

Heb je hulp of advies nodig bij 
je energiebesparende inves-
teringen? Contacteer Energie-
punt Mechelen. Bij hen kan je 
ook terecht voor goedkope 
groene leningen voor energie-
besparende maatregelen.

2. isoleer je dak en 
steek geld op zak!

Niet minder dan 30% van alle warmte 
gaat verloren via het dak. Plaats 
daarom thermische isolatie.

Vandaag kan je nog maximaal be-
roep doen op premies, fiscale voor-
delen en goedkope energieleningen. 
en er is meer! Wie als Mechelaar 
zijn dak isoleert tussen 1 juni 2013 
en 1 juni 2014 en zich hiervoor laat 
registreren bij Energiepunt Meche-
len, maakt kans om de reële kostprijs 
(maximum € 1000) van de dakisolatie 
terug te winnen.

t 015 29 78 92,  
e energiepunt@mechelen.be,  
w mechelen.be/energiepunt



het Mechels platteland  op je bord
Proef van je eigen streek met Mechels Natuurlijk

lekker en gezond kwaliteitshertenvlees
Cisse heeft een edelhertenboerderij in Leest. “Ik ben graag 
buiten in de weer en vroeger hield ik als hobby al schapen. 
Intussen heb ik van mijn hobby mijn werk kunnen maken 
en zijn de schapen omgeruild voor edelherten, echt prach-
tige dieren om mee om te gaan. Liefst zouden we alle die-
ren houden voor verdere kweek, maar dat kan natuurlijk 
niet. Dus verkopen we hertenvlees: lekker, heel mager en 
gezond. Hertenvlees is goed voor de bloedvaten, rijk aan 
ijzer en uiterst arm aan vet. Doordat ik rechtstreeks verkoop, 
betaal je zelfs 20% minder dan in diepvrieswarenhuizen. En 
het is verser.”

“De beenhouwer kan van een mindere steak de schuld op 
de boer of groothandelaar steken. Als je van ‘riek tot vork’ 
verkoopt, zorg je voor een constant hoogkwalitatief product.”

Onder het label ‘Mechels Natuurlijk’ 
zetten we de hoeveproducten 
(producten die je rechtstreeks bij 
de boer/teler kan kopen) van onze 
Mechelse plattelandsondernemers in 
de kijker: eerlijk en gezond voedsel 
met gekende herkomst, dat loont! 

"Als je van ‘riek tot 
vork’ verkoopt, zorg 
je voor een constant 

hoogkwalitatief  
product." (Cisse)
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het Mechels platteland  op je bord
Proef van je eigen streek met Mechels Natuurlijk

"’s Ochtends geoogst,  
’s middags op het aanrecht: 
korter kan de keten niet 
zijn." (Marc)

Groente- en fruitpakketten vers aan 
huis geleverd
Marc, Bert, Jeff en Hilde zijn de trotse eigenaars van tuin-
bouwbedrijf ‘Vers en Gezond’. Hilde: “Wij leveren gevarieer-
de groente- en fruitpakketten bij de consument thuis. Onze 
verre voorouders waren al tuinbouwers en het was destijds 
vanzelfsprekend dat we de stiel en ons familiebedrijf voort 
zouden zetten. We zitten al aan de vijfde generatie. Daar-
door kunnen we ons beslist professionals in ons vak noe-
men. Inmiddels zijn onze twee zonen in het bedrijf gestapt 
en ontwikkelen we nieuwe en frisse ideeën.”

“Mechels Natuurlijk is een mooi initiatief om de mensen 
uit de stad kennis te laten maken met het landbouwleven 
op de buiten. Samen bundelen we de krachten om onze 
verse producten te promoten. Producten van eigen bodem 
consumeren is een milieubewuste keuze. De duizenden ki-
lometers die groenten soms afleggen om hier in de lokale 
winkels te geraken, zijn een onnodige belasting voor het 
milieu. Bij ons wordt het ’s ochtends geoogst en liggen de 
groentjes ’s middags al op het aanrecht: korter kan de keten 
niet zijn.”

Patatjes van het veld tot in je koffer
Sinds 1982 houden Ludo en Mia hun landbouwonderne-
ming de Grenshoeve open. Ludo: “Ik nam het bedrijf over 
van mijn vader, die het ook al had overgenomen van zijn 
vader. We merken ook dat onze zoon gebeten is door de 
landbouwmicrobe, dus de traditie zet zich hopelijk voort.”

“Een job in de landbouwsector is allesbehalve eentonig. Er 
zijn factoren die je niet in de hand hebt, zoals het weer, ziek-
tes in de gewassen … Wij telen aardappelen, rode bietjes, 
pompoenen en zoete maïs, steeds vers geoogst of geplukt. 
We leggen ze met plezier tot in de koffer van je wagen. 
Bewaaraardappelen leveren we zelfs thuis. Je vindt ons in 
Hombeek, aan de buitenkant van Mechelen. Maar bedenk 
dat aan de buitenkant altijd het lekkerst zit (lacht).”

honing als medicijn
Wim is sinds twee jaar imker: “Daartoe was ik genetisch 
voorbestemd (lacht). Mijn grootvader, oom en neef zijn ook 
imkers. Ik zet me graag in voor de verbetering van het milieu 
voor zowel honingbijen als andere insecten. Het gaat im-
mers niet zo goed met de honingbijen: de populatie neemt 
af, er is minder variatie in de dracht, er zijn ziekteplagen en 
een slinkend aantal imkers …” 

“In mijn woning in Hombeek verkoop ik verse honing. Door 
de samenwerking met de plaatselijke boeren kunnen we 
beter promotie maken voor de oogsten uit eigen streek. 
Wist je trouwens dat honing uit deze regio het beste werkt 
tegen allergieën voor stuifmeel van hier? Honingbijen 
leveren ons trouwens nog veel andere producten: was, 
Koninginnebrij, propolis … De kleine diertjes zijn leveranciers 
voor allerhande producten.”



Boerenmarkt:  
eersteklasproducten van  
eigen bodem
Op 1 september organiseren de landbouwers van  
‘Mechels Natuurlijk’ een boerenmarkt. Daar presen-
teren ze een gevarieerd aanbod van onder meer de 
beste lokale groenten, de lekkerste ijsjes en zuivel, 
heerlijk hoevegebak, gezonde producten uit paarden-
melk en mals hertenvlees. De landbouwers verkopen 
er eersteklasproducten, lokaal geproduceerd met 
een hart voor de natuur. De boerenmarkt vindt plaats 
tijdens de dertiende jaarlijkse rommelmarkt in Heffen. 

Boerenmarkt, 01.09, 8-16.30u, Ontmoetingscentrum 
De Kettinghe, Sint Amandusstraat 5, Heffen
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voedsel van eigen  
bodem loont
waarom kiezen voor hoeveproducten?

vertrouwen: je staat in direct contact met de boer/teler 
en leert elkaar beter kennen.

ondersteuning lokale economie: de producent ge-
bruikt (indien mogelijk) plaatselijke grondstoffen en de 
verwerking gebeurt op het eigen bedrijf. Soms groeien 
hoeveproducten zo zelfs uit tot heuse streekproducten.

duurzaamheid: je kiest voor de korte keten. Je voedsel 
heeft niet de halve wereld rondgereisd. Van de boer- 
derij rechtstreeks in je bord: dat is de kortst mogelijke 
weg. Minder transport betekent ook minder CO2-uitstoot. 
Er is geen nood aan milieubelastende of overbodige  
verpakkingen.

vers van het seizoen: je eet seizoensgebonden groen-
ten en fruit, geteeld binnen hun oogstseizoen. Sommige 
producten zijn daardoor niet het ganse jaar verkrijgbaar, 
maar ze zijn wel op hun best, vers verwerkt.

Op www.mechelen.be/mechelsnatuurlijk vind je een  
overzicht van alle landbouwers binnen Mechels Natuurlijk.
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september - oktober 2013

herfstbraderie en  
warm welkom weekend
Flaneren, snuffelen en smikkelen? Genieten van muziek, animatie 
en uitzonderlijke koopjes? Op 13 en 14 september is het weer 
herfstbraderie in de winkelstraten van Mechelen. 

herfstbraderie, 13.09, 10-20u & 14.09, 9-19u 

De handelscomités en de stad organiseren opnieuw het Warm 
Welkom Weekend. Je beleeft Mechelen in al haar gastvrijheid.  
Je kan er rondkijken, passen, beleven, voelen en proeven!  Laat 
je verrassen door de vele verleidingen en prikkel je zintuigen! 
De winkels zijn open op zondag  van 14 tot 18 uur en er zijn 
leuke evenementen. 
 
warm welkom weekend, 04-06.10

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 10-16u, zo 12.30-16u

cinerama:  
smakelijke filmavonden 
NONA & Abattoir Fermé slaan de handen in elkaar voor gezellige, culinaire en 
excentrieke filmavonden. Stef Lernous, filmliefhebber, kiest elke maand twee  
intrigerende films uit zijn archief. NONA zorgt voor spijs, drank, muziek en  
dialoog. Je pikt alleen de film mee of  je reserveert  Film & Diner zodat je  
eerst even aan tafel aanschuift.

De eerste Cinerama op 27 september brengt je twee stille films van de Ameri-
kaanse cultregisseur Tod Browning (°1880). The Show (1927) vertelt een bizar ver-
haal van liefde, lust, jaloezie en wraak in een circusgezelschap. In de horrorfilm 
The Unknown (1927) probeert een messenwerper zonder armen met een wulpse 
circusmeid te trouwen. Beide films worden live op piano begeleid.  

27.09, NoNa, Begijnenstraat 19-21, diner & film: 19u, € 14  
film: 20.30u, € 8, t 015 20 37 80, e info@nona.be,  
w nona.be/programma/cinerama
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25 jaar  
Open Monumentendag 
Op 8 september blaast Open Monumentendag (OMD) 25 kaarsjes uit. Het wordt 
een echt feestprogramma! Dit jaar openen weer veel monumenten hun deuren 
tussen 10 en 18 uur. Sommige panden zijn enkel te bezoeken na reservatie: op 
vaste tijdstippen en onder begeleiding van een gids. Je kan ook deelnemen  
aan enkele themawandelingen. Het volledige programma ontdek je op  
www.openmonumenten.be, in het gratis krantje over OMD Vlaanderen, of  
op de flyer van OMD Mechelen. Beide publicaties vind je in de rekken bij  
UiT in Mechelen. 

een tip? Een bezoek aan het Groot  
Begijnhof, want dit prachtige wereld-
erfgoed is meer dan de moeite waard. 
Je kan er bijvoorbeeld het woonhuis 
op de Guido Gezellelaan 47 bezoeken. 
In de zestiende eeuw stichtten de 
Mechelse Begijnen daar een zieken-
huis en sinds de negentiende eeuw is 
brouwerij het Anker er gevestigd. Het 
woonhuis met zijn gotische kapelletje 
behoort tot de oudste delen van dit 
voormalige ziekenhuis. 

De Mechelse OMD brochure (€ 3) is 
de dag zelf te koop bij UiT in Meche-
len (uitzonderlijk open van 10-16u), in 
de opengestelde panden Bleekstraat 7 
en Keizerstraat 20 en in de O.L.V-over-
de-Dijlekerk (13-17u). 

tivoli  
in de kijker:  
najaar 2013
dit najaar organiseert tivoli op-
nieuw een boeiend en educatief 
vrijetijdsaanbod.  we tonen je een 
greep uit de kalender. het volle-
dige programma vind je via  
www.mechelen.be/tivoli > week-
end-activiteiten en workshops. 

wandelingen:
•	 06.10, Als bomen vertellen …, 

14u, gratis: verhalen, anekdotes 
en weetjes die de planten en bo-
men van het bos je toefluisteren.

•	 28 & 29.10, Hocuspocuswande-
ling, 14u, €5 (vooraf reserveren): 
heks en natuurvrouwtje Pim-
pernella heeft tips en trics voor 
heksen en tovenaars in spe.

•	 10.11, Paddenstoelenwandeling, 
14u, gratis:  over legenden, het 
nut en de ecologische betekenis 
van giftige en eetbare zwammen. 

cursussen:
•	 07.09, Enten en Oculeren bij 

fruitbomen, 14u, €5: kweek zelf 
je eigen fruitboompjes.

•	 14.09, De kip en het ei, 14u,  
gratis (vooraf reserveren): 
ontdek alles wat je moet weten 
over het houden van kippen.

Naar aanleiding van de week van 
het bos (13-20.10) zijn er in oktober 
de hele maand geleide themawan-
delingen mogelijk voor scholen en 
particulieren (vooraf reserveren).

domein tivoli,  
Antwerpsesteenweg 94,   
t 015 20 66 84, 
e tivoli@mechelen.be,  
w www.mechelen.be/tivoli >  
weekendactiviteiten en workshops

8 SEPTEMBER 2013

vang de klok
Traditiegetrouw wordt op de tweede 
zondag van september (08.09) ook het 
klokkenwerpen georganiseerd. 
Vanuit de Sint-Romboutstoren 
vliegen grote klokken over de Grote 
Markt met een lading kleine klokjes. 
Vang een van de 400 klokjes uit de 
lucht en maak kans op een echt bronzen exemplaar. Vanaf 14 uur kan  
je genieten van vrolijk cabaretcircus gebracht door Cabaret Bicyclet en  
verrassend spektakel van BLOW, een akoestisch DANCE-trio. Vanaf 17 uur 
start het klokkenwerpen en de prijsuitreiking.

uit in Mechelen (info en reservatie), Hallestraat 2-6, t 070 22 28 00,  
e uit@mechelen.be, w www.openmonumenten.be
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heropening Museumtuin hof van Busleyden 
tijdens Contour 2013
de Mechelse kunstorganisatie contour 
presenteert dit najaar opnieuw de 
tweejaarlijkse tentoonstelling voor 
Bewegend Beeld. tijdens deze 
periode ontdek je hedendaagse kunst 
van internationale kunstenaars op 
bijzondere plaatsen in de stad: film, 
video, installaties en performances.  
de titel voor dit jaar is ‘leisure, 
discipline and Punishment’ (vrije tijd, 
discipline en straf).  

Kunst en voetbal: hoe zit dat? En wat 
gebeurt er als je kunstenaars binnenlaat 
in een gevangenis? Contour geeft het 
antwoord! Gelijk met Contour 2013 her-
opent tijdelijk de prachtige museumtuin 
van Hof van Busleyden. Zelfs als je 
Contour niet bezoekt, kan je slenteren 
door de museumtuin en genieten van 
een lekker drankje, een heerlijk stukje 
taart of een tas verse soep in herfst- of 
binnenbar. 

contour en opening museumtuin hof van Busleyden, 24.08-03.11,  
do & vrij 10-17u, za & zo, 10-18u, vrij toegankelijk, gratis draadloos internet

Cultureel Mechelen muzikaal verfilmd
Filmmakers etienne Mylemans en 
Paul amand filmden gedurende een 
jaar vrijetijdsactiviteiten in onze 
stad. ze monteerden de opnames tot 
een stille film van veertig minuten. 
'in de luwte van een toren' geeft je 
een mooi beeld van het bruisende 
culturele leven en het rijke erfgoed 
van Mechelen.  

Je ontdekt een prachtige, warme  
stad en enthousiaste bewoners. Stads-
artiest en jazzmuzikant Frank Vaganée 
componeerde de muziek voor dit 
culturele eerbetoon.  Met deze film 
sluit Frank Vaganée ook zijn mandaat 
als stadsartiest af.

stille film van een rijke stad
Etienne Mylemans: “Ongelooflijk wat 
er in deze stad in een jaar plaatsvindt.  
Soms moesten we tussen drie evene-
menten kiezen.  In een film van veertig 
minuten kun je niet alles tonen.” 

stadsartiest  
geeft de fakkel door
Frank Vaganée: “ Het was een intense 
periode. Ik heb het onderste uit de 
kan gehaald, want die titel krijg je niet 
elke dag aangeboden. Ik genoot er-
van om zulke mooie projecten neer te 
zetten – samen met zoveel boeiende 
mensen en organisaties uit Mechelen.” 

Op 13 oktober gaat 'In de luwte van 
een toren' in première. Frank Vaganée 
en zijn muzikanten voeren de muziek 
live uit. Daarna stelt de stad haar 
nieuwe stadsartiest voor. 

Er zijn slechts een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar. Waag je kans en 
mail naar uit@mechelen.be. De eerste 
50 lezers krijgen een duoticket.

13.10, 20u, auditorium Cultureel  
Centrum
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school- en studie- 
toelagen 2013-2014
elk kind, elke jongere heeft recht op onderwijs. daar-
om geeft de vlaamse overheid toelagen aan leer-
lingen en studenten uit gezinnen die het financieel 
moeilijker hebben.

Wil je weten of je recht hebt op een toelage komend 
schooljaar? Heb je geen idee hoeveel jouw toelage 
bedraagt? Online kom je veel te weten en kan je zelf 
je aanvraag indienen. Voor wie graag hulp krijgt, orga-
niseert de stad drie zitdagen:

•	 Huis van de Mechelaar (02.10 van 12-16u,  
05.10 van 9-12u).

•	 Kinderwerking Mechelen Zuid (Abeelstraat)  
(09.10 van 14-18u)

Surf vooraf naar www.mechelen.be/onderwijs > 
Subsidies en toelagen en denk eraan alle gevraagde 
documenten mee te nemen.

Aanvragen voor het school- of academiejaar 2013-
2014 moeten voor 1 juni 2014 in het bezit zijn van de 
afdeling Studietoelagen. De toelages worden met  
terugwerkende kracht uitbetaald.

Meer info?
•	 www.studietoelagen.be 
•	 Bel 1700, het gratis nummer van de Vlaamse  

overheid
•	 via het secretariaat van je school
•	 Via de dienst Studentenvoorziening van je  

universiteit of hogeschool

Flexibelere 
regelgeving voor 
mantelzorgers
heel wat mensen zorgen regelmatig voor een ziek of zorg-
behoevend familielid, vriend of buur. deze zorgbehoe-
venden zijn niet enkel oudere mensen. chronisch zieken, 
een gehandicapt kind of een broer of zus met psychische 
stoornis zijn ook personen voor wie de mantelzorger van 
onschatbare waarde kan zijn. 

Mantelzorgers maken het mee mogelijk dat elke behoevende 
de zorg ontvangt die hij of zij nodig heeft. Dat vraagt vaak veel 
verantwoordelijkheid en flexibiliteit. Om mantelzorgers beter te 
ondersteunen, zijn de procedure en voorwaarden rond mantel-
zorg nu soepeler:

•	 Mantelzorgers die buiten Mechelen wonen en zorg dragen 
voor een Mechelaar, mogen een aanvraag indienen voor 
de gemeentelijke mantelzorgtoelage.

•	 Mantelzorgers die zorg verlenen aan meerdere zorgbehoe-
venden, kunnen nu een afzonderlijke mantelzorgtoelage aan-
vragen voor elke persoon waaraan ze mantelzorg verlenen.

zorg voor de mantelzorger
Ondanks enkele succesvolle en goed uitgebouwde initiatieven 
om mantelzorgers te ondersteunen, blijft er meer vraag naar 
ondersteuning op maat. Daarom doet het OCMW-Sociaal Huis 
een oproep naar individuele mantelzorgers, verenigingen 
of organisaties die werken met en voor mantelzorgers. Dien 
hiervoor een initiatief in (voor 30.09) dat een antwoord kan 
bieden op de noden ter ondersteuning van mantelzorgers. 
Het OCMW-Sociaal Huis wil goede ideeën en initiatieven 
financieel steunen met een totaalbedrag van € 12 000. 

Een mantelzorgtoelage (€ 25 per maand) aanvragen of een 
voorstel indienen ter ondersteuning van de mantelzorger kan 
via www.ocmwmechelen.be > ‘Zorg’.

Om een toelage te kunnen krijgen, moet je aan enkele voor-
waarden voldoen: je ondersteunt de behoevende bij hem/
haar thuis, hebt een doktersattest dat bewijst dat de zorg 
noodzakelijk is en de behoevende krijgt geen tegemoet- 
koming van de Vlaamse Zorgverzekering. Jij mag als man-
telzorger trouwens op geen enkele wijze professioneel hulp 
verlenen aan de zorgbehoevende.

Meer info? 
OCMW Mechelen, Lange Schipstraat 27,  
t 015 44 52 33, e thuiszorg@mechelen.be 
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Goed om weten 

“Voor Mechelen was WO I 
bijzonder: de verwoesting 
van de IJzerenleen, het 
‘nieuwe’ stadhuis, de bouw 
van ‘den ouden dok’ ... Het 
wordt dan ook gepast  
herdacht!”

Bart De Nijn, 
schepen van de Nekkerhal

Nekkerhal in 2014  
decor voor spektakel WO I
2014 wordt het herdenkingsjaar van de ‘Groote oorlog’. ook in Mechelen liet 
wo i grote sporen na. onze stad werd hard getroffen en lag half in puin. de 
gruweldaden zorgden voor een grote stadsvlucht van de toen 60 000 inwo-
ners. volgend jaar zijn we 100 jaar later en zal deze oorlog op allerlei manieren 
herdacht worden.

Eén ervan is met een spektakel musical, geproduceerd door Studio 100 en een 
jaar lang vertoond in onze Nekkerhal. ’14-’18 brengt naar eigen zeggen een ver-
haal over de verschrikkingen van de oorlog, over de diep menselijke gevoelens 
die ermee gepaard gingen en over vriendschap en liefde. De voorstelling krijgt 
bovendien een bewegend karakter, door een rijdende tribune van 150 meter. 

De show wordt tien keer per week 
gespeeld (van woensdag t.e.m. 
zondag) en gaat in première in april 
2014. Hij loopt tot november 2014. 
Jaarlijks terugkerende evenemen-
ten verhuizen in deze periode naar 
een andere locatie. (Gaan wel nog 
door in de Nekkerhal: de Woon-
beurs, het Meubelfestival, Libelle 
WinterFair, het Boekenfestijn en de 
Jumping.)

w 14-18.nu 

open Bedrijvendag 2013
op 6 oktober is het open Bedrijvendag. tijdens dit jaarlijks terugkerend 
evenement gunnen tal van kleine en grote bedrijven in vlaanderen het 
grote publiek een blik achter de schermen. het thema van dit jaar is ‘Nieuw 
industrieel ondernemen’. ook in Mechelen tonen enkele bedrijven die dag hoe 
ze hun steentje bijdragen aan de Mechelse economie. 

wie doet er mee? 
Zowel trouwe deelnemers als nieuwe aanwinsten uit Mechelen zetten hun deu-
ren open tijdens Open Bedrijvendag. Deze doen al zeker mee: het Ondernemers-
huis Mechelen (Oh!), zetel- en meubelfabriek De Schoenmaeker, brouwerij Het 
Anker, Belven, Thiry Paints, De Kringwinkel, Lamot Congres- en Erfgoedcentrum, 
’t Atelier Mechelen, Lemmens nv, G.V.K., Decoform – De Coeyer Gebr, CG Power 
Systems Belgium nv, en vele anderen. Je krijgt niet elke dag de kans om deze 
bedrijven op een andere manier te leren kennen. Wees erbij!

open Bedrijvendag, zondag 06.10, 10-17u, in heel Vlaanderen, gratis
w www.openbedrijvendag.be 
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1 Het MEC was deze zomer 
the place to be in onze stad 
met activiteiten voor jong en 
oud. Voor herhaling vatbaar!

2 Op 11 en 21 juli kon je vanop 
de Grote Markt genieten van 
vuurwerk. 

3 Een van de trouwste bezoe-
kers op evenementen deze 
zomer was ongetwijfeld de 
mobiele ‘Wa paozde?’-babbel-
box. Honderden Mechelaars 
en bezoekers lieten hun stem 
horen over hun ideale Me-
chelse zomer. Deze ideeën 
vormen de inspiratiebron voor 
het evenementenbeleid in 
Mechelen.

4 Nog tot 22 september kan 
je in Lamot gaan kijken naar 
de werken van Prosper De 
Troyer, grootvader van Marc 
Uytterhoeven en een pionier 
van de Belgische abstracte 
schilderkunst (tickets € 8).

5 De brandweer heeft drie 
nagelnieuwe voertuigen aan-
gekocht: een duikerswagen, 
een signalisatiewagen en een 
karweiwagen 4x4. 

 jouw foto hier?  
Maak foto’s van Mechelen 
waarin je mensen in beeld 
brengt, zet ze op Flickr en 
misschien belanden ze in 
Nieuwe Maan. Let op: maak je 
foto beschikbaar voor download. 
Of mail je foto's naar  
nieuwemaan@mechelen.be.
 
Meer uitleg? Alle foto’s bekijken?  
w www.mechelen.be/nieuwe-
maan
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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 de Vakantiezapper? Dienst Jeugd t 015 29 78 95 of  
e jeugddienst@mechelen.be en bij de Sportdienst t 015 29 25 96 of  
e sportdienst@mechelen.be
zwemmen? Zwembad Geerdegemvaart, t 015 41 77 44, Zwembad Nekkerpool  
t 015 55 70 05
huwelijk of geboorte melden? Burgerlijke stand, voor aangifte geboorte, 
nationaliteitskeuze, naturalisatie, uittreksels, t 015 29 76 13; voor huwelijken  
t 015 29 76 22
info over huisvuil? containerpark? ophaling grof huisvuil?  
www.ivarem.be, t 0800 90 441
Melding over toestand openbaar domein? t 0800 20 800
Gasgeur? t 0800 650 65
Probleem met de watervoorziening? PIDPA, t 0800 903 00
straatlamp defect? t 0800 635 35, www.straatlampen.be
klachten over stadsdiensten? Ombudsman t 015 29 75 72, e ombudsman@mechelen.be
ocMw - sociaal huis contacteren? t 015 44 51 11, e info@ocmwmechelen.be  
Meer nuttige nummers? Surf naar www.mechelen.be of sla de infogids open.

verantwoordelijke uitgever: Erik Laga, stadssecretaris, Grote Markt 21, 2800 Mechelen
werkten mee aan dit nummer: Caroline Verschaeren (hoofdredactie),  
Annick Kumbruck, Karen Van Eynde, Ditte Knaepen, Line Geeraerts,  
Corinne Lavaerts, Nathalie Bekx, Koen Vermeiren.
Fotografie: Joost Joossen, 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/2013/0797/043

wij wareN  erBij

wim jorissen, walter schroons, Bart somers, Greet Geypen, Marc hendrickx,
Bart de Nijn, koen anciaux, Marina de Bie, katleen den roover, Frank Nobels
www.mechelen.be/stadsbestuur



www.mechelen.be

In Mechelen verplaats je je nog het beste op 
een duurzame manier. Te voet, per bus of 
met de fiets ... niets gaat zo snel.


