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Goede voornemens

Mechelen in beweging

Op Naar eeN
schittereNd 2014!

Veilig door de winter

Bezoek de musical 14-18aan halve prijs! Lees meer op p. 17!



sOLidair Met eLKaar
In Mechelen zijn twee vzw’s werkzaam die de hand 
reiken aan mensen in armoede. Bij De Keeting en 
De Lage Drempel kunnen minderbedeelden terecht 
voor een gezellige babbel, een lekkere maaltijd, een 
tas koffie of kleding. Ze kunnen er ook douchen, 
bellen, internetten en hun kleding wassen. De vaste 
medewerkers en vrijwilligers verschaffen info en 
vorming en organiseren leuke activiteiten. 
 

Tegelijk signaleren ze knelpunten en zoeken ze naar 
oplossingen voor concrete problemen.

De Keeting, Kroonstraat 64-66, T 015 27 09 25, 
E info@dekeeting.be, W www.dekeeting.be

De Lage Drempel, O.-L.-Vrouwestraat 43, T 015 34 43 77, 
E delagedrempel@telenet.be, W www.delagedrempel.be

 In de kijker

Peter: "Op 27 december
organiseren we bij de 
Lage drempel een 
soepverkoopactie ten 
voordele van Welzijnszorg 
vzw. Je bent welkom in 
de O.L.V.-straat 43 tussen 
14 en 15u voor een tas 
warme, verse soep."

Roony (vrijwilliger): 
"Op 8 februari start de 
Keeting repair café 
van 9 tot 14u. Voor 
mensen met een klein 
budget voeren we 
reparaties aan fietsen, 
elektrische toestellen, 
kledij en kleinmeubelen 
gratis uit. Iedereen is 
welkom voor een tas 
koffie. Ben jij handig  
en wil je meewerken 
aan dit initiatief?"  
Meld je dan aan bij 
egon@dekeeting.be
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MicheLLe: “Ik ga dit jaar verhuizen. 
Dat vraagt een financiële inspanning 
van mij en mijn partner. We zullen dit 
jaar dus niet op vakantie kunnen. Dan 
genieten we maar van de vakantie in 
onze eigen, nieuwe tuin. Daar kijken 
we al naar uit!”

rUdY: “Ik ga ervoor zorgen dat ik 
zoveel mogelijk met de fiets kan doen. 
Dat probeer ik nu ook al. Waar ik al-
lesbehalve op ga besparen, is op mijn 
vrije tijd. Als ik er niet op let loopt mijn 
agenda veel te snel vol. In 2014 wil ik 
tijd maken voor vrienden en familie.”

NOeLLa: “Ik ga minder uit eten. 
Maar ik kook thuis wel eens vaker 
uitgebreid, trek een flesje wijn open ... 
Ik nodig dan graag vrienden of familie 
uit. Soms nodigen ze mij op hun beurt 
bij hen thuis uit. Zo beleef je ook 
gezellige avonden.”

hoe bespaar jij in 2014?MaaNdVraaG

De jaarwisseling is de uitgelezen periode om terug te blikken 
en om nieuwe plannen te maken. Een stadsbestuur maakt die 
oefening bij de opmaak van zijn begroting. Daarin worden  
de beleidskeuzes voor het komende jaar vastgelegd. 

Veel mensen koesteren grootse plannen voor 2014. 
Sommigen dromen er bijvoorbeeld van om een eigen zaak 
op te starten. Mechelen wil dit initiatief ondersteunen en 
ondernemers alle kansen geven. In de Dijlestad is immers heel 
wat ondernemingszin aanwezig. Als lokale overheid moet de 
stad inspireren. Ons project 'Mechelse starters’ (MEST, p. 14) 
is daar een mooi voorbeeld van. Het is precies die eigentijdse 
combinatie van creativiteit en ondernemerschap die zuurstof 
geeft aan een beleid. Zo heeft iedereen er belang bij dat 
Mechelen nieuwe bedrijvigheid aantrekt. 

Wat je dromen of plannen ook mogen zijn, ik wens namens het 
voltallige stadsbestuur alle Mechelaars veel geluk in 2014!

Bart Somers,
burgemeester

Veel geluk in het 
nieuwe jaar!
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Gemachtigde opzichters

Een veilige schoolomgeving is niet alleen een 
bezorgdheid van talloze ouders en scholen, maar 
ook van de stad. Daarom is Mechelen op zoek naar 
gemachtigde opzichters. 

Isolde houdt al vijf jaar toezicht aan basisschool 
De Baan. “Mijn twee jongste kinderen liepen hier 
vroeger school, nu is dat enkel nog de jongste. 
Ik woon vlakbij en ken dus de gevaren van de 
straat. Elke schooldag sta ik ’s ochtends een half 
uurtje, en ’s namiddags een kwartiertje aan de 
schoolomgeving totdat alle kindjes naar huis zijn. 
Doordat wij kinderen veilig door het drukke verkeer 
helpen, zijn de ouders gerust. Het sociale contact, 
de lachende gezichtjes, de slaapkopjes van de 
kinderen, hun verhalen, … Het zijn kleine dingen die 
het leuk maken.”

Ben je minstens 18 jaar en heb je nog wat vrije tijd 
over? Meld je dan aan als vrijwilliger. Zo help je 
net als Isolde kinderen voor en na school veilig de 
straat oversteken! Je krijgt een gratis opleiding door 
de lokale politie, een bordje, een fluohesje en een 
vrijwilligersvergoeding van € 5 per prestatie.

t 015 29 83 93 
e preventie_en_veiligheid@mechelen.be

Mechelen zkt.

Waar in Nieuwe Maan is de 
sint-romboutstoren verstopt?
Terwijl buiten de statige Sint-Romboutstoren in hartje 
stad waakt over alle Maneblussers, speelt z’n kleine 
broertje verstoppertje in Nieuwe Maan. Weet jij hem 
terug te vinden?
 
Stuur je antwoord en 
contactgegevens voor 1 februari 
naar de afdeling Marketing 
& Communicatie – Nieuwe 
Maan, Grote Markt 21, 2800 
Mechelen. Deelnemen kan ook 
door een mailtje te sturen naar 
nieuwemaan@mechelen.be. 
Uit de juiste antwoorden loot de 
redactie een winnaar die aan de 
haal gaat met Mechelenbons 
ter waarde van € 60. Deze kan je besteden 
bij meer dan 100 handels- en horecazaken en 
vrijetijdspartners in onze stad.

e www.uitinmechelen.be/mechelenbon

Gebak, ijscoupes, 
taarten, en een 
mengeling van dat 
alles: het water 
liep Nieuwe Maan-
medewerkers in 
de mond bij het 
lezen van al die 
verrukkelijke 
dessertreceptjes.

Uit al dat lekkers werd een winnaar gekozen: 
Kristel peeters, met haar recept voor pruimen met 
gegratineerde marsepein in een sabayon van Orval. 

Nog een tip van Kristel: “een typisch Mechels 
biertje als Gouden Carolus Trippel i.p.v. een Orval 
smaakt zeker even lekker!” Deze kokkin kan zich 
verlekkeren aan nog meer zoete zondes met 
Mechelenbons voor € 60. 

Je vindt het recept terug op mechelen.be/
nieuwemaan.

Wedstrijd
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Wil je reageren op een artikel? Heb je een vraag?  
Suggesties of ideeën? Stuur je lezersbrief naar 
nieuwemaan@mechelen.be of Nieuwe Maan,
Grote Markt 21, 2800 Mechelen.

defecte straatlamp 
gezien?
Desondanks blijft, vooral tijdens de wintermaanden, 
een goede straatverlichting belangrijk voor een veilige 
omgeving voor bewoners, voorbijgangers en verkeer. 
Daarom doet Eandis (distributienetbeheerder van 
gas en elektriciteit) jaarlijks een ‘wintertoer’: ’s nachts 
wordt in alle straten de openbare verlichting systema-
tisch gecontroleerd. Defecten worden genoteerd en 
waar mogelijk herstelt het die onmiddellijk. De kans is 
echter groot dat buurtbewoners het sneller opmerken. 

heb jij ergens een defecte straatlamp opgemerkt? 
Geef het dan door aan Eandis via  
www.straatlampen.be of via het gratis nummer 
0800 635 35. Zij zorgen ervoor dat de lamp snel 
weer werkt. Let wel: na 22u dooft een aantal 
straatlampen automatisch om energie te besparen.

eandis:
"De afstand tussen twee verlichtingstoestellen in de straat 
wordt bepaald door meerdere factoren. Het verlichtings-
niveau en de gelijkmatige verlichting op straat worden 
vastgelegd in Europese en Belgische normen; regels waar-
aan zowel Eandis als de stad zich dienen te houden. Andere 
factoren zijn het gebruikte vermogen van een verlichtings-
toestel, de hoogte t.o.v. de straat en de breedte van de 
te verlichten rijweg. Deze factoren worden door de stad 
vastgelegd. Dit is een complex gegeven waarvoor licht- 
berekeningsprogramma’s worden ingezet. 

De technologie om de openbare verlichting te dimmen is pas 
sinds 2010 beschikbaar. Eerder waren er geen technische 
oplossingen voorhanden. Elk nieuw verlichtingstoestel dat 
door Eandis wordt geplaatst, kan gedimd worden tijdens de 
echt nachtelijke uren. De stad is bezig om een klein proef-
project met dimming op te starten in enkele straten, om dan 
eventueel nadien breder in te voeren."

de stad Mechelen: 
"Mechelen is bezig om oude verlichting in woonstraten 
systematisch te vervangen door LED-lichten. Die zijn energie-
zuiniger en kostenbesparend. Bovendien bieden ze tal van 
mogelijkheden in de toekomst. Op termijn kunnen de lampen 
gekoppeld worden aan bewegingsdetectoren, waardoor de 
lichtintensiteit zich aanpast in functie van de beweging."

Mechelen in Beweging:
"In de vernieuwde stationsomgeving is een degelijke maar 
tegelijk duurzame verlichting uiteraard van groot belang.  
Het stationsproject (p. 8) maakt van de grote vernieuwings-
operatie gebruik om de huidige verlichting te moderniseren 
en te optimaliseren. Van lichtpollutie zal dus geen sprake zijn.

Omdat bomen en struiken de geluidshinder niet echt be-
perken, opteert het stationsproject ‘Mechelen in Beweging’ 
voor de plaatsing van geluidsschermen langsheen grote 
delen van de nieuw aan te leggen spoorbypass en tangent. 
Ten slotte willen wij er nog op wijzen dat elke boom die in 
het kader van het project gekapt wordt, vervangen wordt 
door een nieuwe boom."

Beste redactie,

Is het nodig dat ik 's nachts in mijn bed een boek  

kan lezen onder het licht van de straatlantaarn? Ik 

begrijp dat straatverlichting een gevoel van veiligheid 

creëert, maar is het noodzakelijk om zoveel verlichting 

te plaatsen? Kan de verlichting gedempt worden? Boven 

Mechelen (en natuurlijk ook andere Vlaamse steden) 

kan je geen ster meer zien.

Met de herinrichting van de stationsomgeving vrees ik 

dat er opnieuw een hele stoot lichtpollutie zal bijkomen. 

Daarnaast verdween er voor de aanleg van de nieuwe 

wegeninfrastructuur (Mechelen- Zuid) opnieuw een 

strook boom - en struikgewas. Dit zorgt ervoor dat ge-

luiden van wagens en treinen nergens meer geabsorbeerd 

worden. Houden jullie met deze zaken rekening? 

Met vriendelijke groeten,

V.d.G.

het antwoord van ...

@MecheLeN
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Na de komst van drie kinderen besloot 
Ilke de stap te zetten naar een eigen 
kinderdagverblijf. In 2008 startte ze 
met haar zus Femke een eerste op-
vang: Tinkerbel in Muizen. Later volg-
den nog twee vestigingen: Tinkerbel in 
Leest en 4kidz in Mechelen Noord.

Ilke: “Ik heb altijd graag gewerkt met 
baby’s en kleine kinderen. De uitbreiding 
kwam er onder andere omdat het 
moeilijk werd om mijn kinderdagverblijf 
en gezin te combineren. Door uit te 
breiden en personeel aan te werven, 
kon ik de taken herverdelen. Zo kwam er 
meer tijd vrij voor mijn eigen kinderen.” 

Uitbreiden = investeren
“Gelukkig voorziet de stad Mechelen 
een toelage om startende en 
uitbreidende opvanginitiatieven voor 
baby’s en peuters te ondersteunen. 
Kinderopvang in Mechelen is immers 
broodnodig. Dankzij de toelage kon ik 
makkelijk tot uitbreiding overgaan. Je 
hebt namelijk heel wat opstartkosten: 
voor de inrichting, de bedjes, het 
speelgoed … En alles moet conform de 
regelgeving zijn. Dan is zo’n toelage 
een welgekomen duwtje in de rug.”

Ilke begon vijf jaar 
geleden een eigen 
kinderdagverblijf en 
maakte zo haar droom 
waar. Ondertussen 
baat ze er drie 
uit. Een welkome 
kinderopvang, 
waaraan de stad  
graag steun biedt.

samen plaats maken  voor de kleintjes

Een van de voorwaarden om een toelage van de stad te krijgen, is deelnemen 
aan het Lokaal Overleg Kinderopvang. “Je hebt sowieso contacten met andere 
opvanginitiatieven in de buurt. Dat komt doordat we ouders al eens naar 
collega’s doorverwijzen als de eigen opvangplaatsen volzet zijn. Op het Overleg 
Kinderopvang hoor je nieuws over bijkomende opvanginitiatieven. Verder krijg je 
er heldere informatie over nieuwe ontwikkelingen rond regelgeving en kan je er 
terecht met vragen. Dat is een bijkomende ondersteuning bovenop de toelage.”
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samen plaats maken  voor de kleintjes
persoonlijke aanpak
“Door de komst van 4kidz staat de teller 
ondertussen op 99 opvangplaatsen. 
We werken in totaal met zo’n 14 
werknemers. Ik verzorg de kinderen 
ook zelf mee. Dat geeft me de meeste 
voldoening. We kennen ze door en 
door en zien ze dag na dag opgroeien 
en zich ontwikkelen. Daarnaast doe 
ik de administratie, de contacten met 
de ouders en Kind en Gezin, inkopen, 
enzovoort.”

“We willen ieder kind een persoonlijke 
aanpak bieden. Bij ons zal je nooit 
alle kinderen tegelijk zien slapen. 
We trachten bij baby’s het slaap- en 
voedingspatroon dat ze thuis gewoon 
zijn, te volgen. Die regelmaat is een 
hele geruststelling voor de ouders.”

“Mama’s kunnen bij ons eveneens 
terecht voor advies. Bepaalde vragen 
stellen ze liever bij ons dan aan 
de huisarts, omdat er een grotere 
vertrouwensband is.” 

"We willen de komende 
vijf jaar 1000 extra 
opvangplaatsen voor 
baby’s en peuters 
realiseren. Dankzij 
initiatieven als die van 
Ilke zijn we goed op 
weg."

Koen Anciaux, schepen van 
Kinderopvang

Kinderopvangwijzer wijst ouders de weg

ilke: ”Mechelen had als een van de eerste Vlaamse steden 
een kinderopvangwijzer. Daar kunnen ouders een vrije 
plaats vinden. We maken daar graag gebruik van om onze 
beschikbare plaatsen bekend te maken. Als we volzet 
zijn, verwijzen we ouders hiernaar door. Zo moeten ze niet 
nodeloos rondbellen. Echt nuttig en up-to-date!” 

W www.kinderopvangwijzer.be/meldpunt/mechelen

"Dankzij een toelage 
van de stad, werd 
mijn droom meer 
haalbaar."

7

Maneblussers 



Na vijf jaar van voorbereidingen zijn in 2013 de werken voor het 
nieuwe station van start gegaan. Gewijzigde verkeerssituaties maken de 
vernieuwingsoperatie nu echt voelbaar. Hinder is onvermijdelijk, maar wordt 
tot een minimum beperkt. 

Dagelijks vinden 21 000 mensen hun weg 
naar het station van Mechelen. Over 10 jaar 
zijn dat er ruim 30 000. Die groei zorgt voor 
uitdagingen, zoals Mechelen vlot bereikbaar 
houden. De verkeersinfrastructuur in en rond 
het huidige station dateert van begin jaren ’60. 
Ook de busstopplaats is niet aangepast aan 
het toenemende busgebruik. Tijd dus voor 
grondige vernieuwing van het station en  
de omgeving.

Mechelen in Beweging 
nieuw station op de rails
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een nieuwe ontsluitingsweg

Vanaf Mechelen-Zuid (t.h.v. de Brusselsesteenweg) tot 
aan de N15 (t.h.v. het Douaneplein) komt een nieuwe 
ontsluitingsweg: de tangent. Deze zal gedeeltelijk 
ondergronds lopen om doorgaand verkeer weg te 
houden van de Vesten en het stationsplein. Verkeer 
dat niet in het stadscentrum moet zijn, zal via een 
tunnel onder de Leuvense Vaart langs de buitenzijde 
van de stad rijden. Van daaruit kan je eenvoudig 
afsplitsen richting Leuven of Bonheiden. Op deze 
manier krijgt de stationsomgeving meer ademruimte. 
Tegelijk moet deze vierbaansweg ervoor zorgen dat 
lokaal verkeer vlot tot in het stadscentrum geraakt en 
dat de stationsparking makkelijker bereikbaar is. 

twee extra sporen

Een spoorbypass zorgt voor twee extra sporen. Deze 
zijn bedoeld voor:
•	 de hogesnelheidstrein 
•	 pendelaars van en naar Brussel
•	 de Diabolo-trein, die reizigers op tien minuten tot in 

de luchthaven van Zaventem brengt. 
De spoorbypass loopt volledig parallel met de 
tangent, dus zullen beiden tegelijk worden aangelegd.

Nieuw station, 
nieuwe ontmoetingsplaats

We krijgen een nieuw, modern, ruim en overdekt 
station. Het wordt veel meer dan enkel een vertrek- 
en aankomsthalte voor treinen. Je zal er winkels, 
een postpunt, kinderopvang, fietspunt en veel meer 
terugvinden.

Aan beide zijden komt een volwaardige toegang die 
uitgeeft op een plein. Aan de kant van het Koning 
Albertplein (huidige voorzijde) vormt het station 
de toegangspoort tot een nieuwe commerciële as 
naar het stadscentrum. Voetgangers, fietsers en het 
openbaar vervoer krijgen hier de meeste aandacht, 
volgens het STOP-principe. 

een nieuw busstation

Aan de Arsenaalzijde (de hudige achterkant) komt een 
geheel nieuw busstation voor de streeklijnen. Bussen 
krijgen voorbehouden banen en een aparte brug over 
het kanaal voor een vlotte doorgang.

een ondergrondse parking 
en overdekte fietsenbergingen

Via de tangent bereik je de ondergrondse parking die 
plaats biedt aan bijna 2000 voertuigen. Fietsers zullen 
hun stalen ros kwijt kunnen in drie fietsenbergingen, 
goed voor een totaalcapaciteit van maar liefst 5000 
fietsen.

Rudy Van Camp (Mechelen in Beweging) is enthousiast. 
“Dit is wellicht een van de grootste stadsvernieuwings-
operaties in Mechelen van de voorbije decennia. Het 
nieuwe station en de omgeving zullen de moeite waard 
zijn. Meer ruimte, meer capaciteit, meer groene rust-
punten, moderne faciliteiten, … het wordt het kloppend 
hart van de omgeving, een levendige plaats om elkaar 
te ontmoeten.”

timing heraanleg

Het project wordt in 3 fases afgewerkt:

 2013-2017 bypass, tangent en parking 
 2015-2021 stationsgebouw  
 2020-2022 omliggende pleinen 

Vijf GrOte stappeN

2
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De Geerdegemvaart is niet langer toegankelijk voor 
gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers. 

Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid:
•	 vanuit de wijk Tervuursesteenweg langs de Colomalaan, 

Jubellaan en Postzegellaan 
•	 vanaf de stadsvesten langs de Leuvensesteenweg en de 

Motstraat
•	 fietsers kunnen langs de Hanswijkvaart of de 

Postzegelbrug.  
De trappen werden daar onlangs hersteld.

De hanswijkvaart is alleen toegankelijk voor fietsers 
en voetgangers. Het deel tussen de spoorwegbrug en 
Colomabrug blijft voorgoed afgesloten voor autoverkeer.

De omleidingen voor gemotoriseerd verkeer zullen voor 
extra verkeersdruk zorgen op de Postzegellaan. Deze weg 
eindigt op de stationsrotonde, die het verkeer drastisch 
vertraagt. 

Om de verkeersstroom te optimaliseren, namen de 
projectverantwoordelijken volgende maatregelen:

•	De rotonde is ‘geknipt’, door middel van een barrière. 
Vanuit de Leopoldstraat kan je niet langer met de 
auto rechtstreeks naar de ingang van het station. Je 
zal onder de Postzegelbrug door moeten rijden en 
een U-bocht maken. De rotonde wordt een 'ovonde'.

•	De bushalte die zich langs de rotonde bevond, tussen 
de Leopoldstraat en Stationsstraat, is een tiental 
meter opgeschoven naar de Leopoldstraat. 

•	De verkeerslichten aan het Kardinaal Mercierplein 
blijven langer op groen staan voor verkeer uit de 
Consciencestraat dat richting Speecqvest moet. 
De wegmarkeringen voorzien nu twee volwaardige 
rijstroken om rechtsaf te slaan.
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Voor de aanleg van de tangent wordt een 500 meter lange tunnel gegraven onder de Leuvense Vaart. 
Deze komt tussen de Postzegelbrug en de Colomabrug. De aannemer zal telkens een helft van de vaart 
afdammen en droogleggen. Op die plek graaft hij dan de tunnel uit. Boten kunnen blijven voorbijvaren. 
Hierdoor worden beide kanaaloevers werfzones.

>>>

>>>

>>>

>>>
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De bouwheren zullen de ongemakken tot een minimum beperken. 
Toch ben je beter gewaarschuwd. De volgende gewijzigde verkeerssituatie 
geldt voor de komende drie jaar.

Opgelet voor verkeershinder



Vragen en bemerkingen 
over de werken aan het station? 

Infopunt Mechelen in Beweging,  
Hendrik Consciencestraat 1b
Open: maandag 11-13u, dinsdag 12-15u,  
woensdag 16-19u
> hier vind je een zes meter lange maquette van  

hoe de stationsomgeving eruit zal zien.

t 0800 555 75 (tijdens de kantooruren, gratis 
nummer), e info@mecheleninbeweging.be 
Je kan ook een afspraak maken of een presentatie 
aanvragen voor groepen. 

digitale nieuwsbrief: registreer je op de vernieuwde 
website www.mecheleninbeweging.be en volgende 
keer zit de nieuwsbrief in jouw mailbox. 

 www.facebook.com/mecheleninbeweging 
 Twitter mee! #mecheleninbeweging 

“Deze fase is die met de grootste impact op 
de mobiliteit. Ik raad iedereen aan om zo veel 
mogelijk de fiets of het openbaar vervoer te 
nemen. Kom je toch met de auto, hou dan rekening 
met langere wachttijden. Mechelen in Beweging 
probeert iedereen zo goed mogelijk te informeren. 
We horen ook graag wat er bij de mensen leeft. 
Heb je een opmerking, suggestie, vraag, … laat 
het ons weten. Omdat we elke werfvergadering 
bijwonen kunnen we opmerkingen snel doorgeven 
aan de projectverantwoordelijken.”  
Rudy, Mechelen in beweging

?Wist je dat …

•  de Colomabrug de hele tijd open blijft?

•  de Postzegelbrug en de rotonde op termijn 
verdwijnen? Dat gebeurt pas als de tangent 
volledig klaar is. 

•  een twintigtal afgevaardigden van belangen-
groepen uit de buurt zich verenigen in een 
klankbordgroep? Elke twee maanden komen 
ze samen om informatie en standpunten uit te 
wisselen. De klankbordgroep is een belangrijk 
instrument om de mening en voorstellen van 
de inwoners te horen. Dan spelen ze deze door 
naar de betrokken partijen. 
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Mechelen Morgen 
Opgelet voor verkeershinder

<<< Bij Rudy en Ninah van Mechelen in Beweging 
kan je terecht met je vragen.
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"... werk ik aan mijn Nederlands  
en zoek ik een job."

"... willen wij veel klanten 
verwennen met gezond lekkers." 

"... blijf ik gewoon 'goed bezig'  
zoals altijd."

"... wil ik papa worden van  
mijn eerste zoon."

" ... gaan wij investeren in onze 
hobby: het drummen."

" ... ga ik opnieuw studeren,  
voor boekhouder."

"... blijf ik graag gezond. Dat 
is het belangrijkste dat telt!"

"... blijven we plezier maken met de 
collega's, ons samen amuseren."

" ... wil ik gerust meer gaan 
shoppen en genieten."

Wat zijn jouw goede voornemens?  
"in 2014 ..."

Goede voornemens horen bij het nieuwe jaar zoals de toren bij Mechelen.  
Het is nog leuker als je een jaar later fier kan verklaren dat je jouw 

plannen hebt waargemaakt. Nog geen inspiratie voor een voornemen? 
Ontdek wat al deze mensen van plan zijn en doe ideetjes op!
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Wil je zelf bijleren? 
CBE Open School helpt je onder meer bij te scholen bij 
dingen die je in je dagelijkse leven nodig hebt. Denk aan 
lezen en schrijven, computergebruik en theoretische 
autorijlessen. 

Info: CBE Open School, Leopoldstraat 52, t 015 43 11 31,  
e info@cbe-openschool.be, W cbe-openschool.be

Je kan natuurlijk ook op tal van andere wijzen  
bijleren, gaande van een taal tot een hobby of  
zelfs een vak. Neem zeker eens een kijkje op  
mechelen.be > Scholen voor het ruime aanbod  
in Mechelen aan (volwassenen)onderwijs.

“Ken je een (nieuwe) Mechelaar die moeite heeft met 
het lezen en schrijven van Nederlands? Vertel hem of 
haar zeker over dit artikel! Mogelijk volgt hij of zij mijn 
voorbeeld. Ik voel me er alvast een pak gelukkiger 
door”, zo weet Mieke.

"Als je leert, sta je sterker." Dat is het motto van Mieke 
Boven (54). Enkele jaren geleden besloot ze om haar lezen 
en schrijven bij te schaven via de Open School. “Ik ben 
geboren in een boerengezin. Werken op de boerderij was de 
boodschap. Voor studie was er geen tijd. Dat zorgde ervoor 
dat ik het niet erg goed deed op school. In plaats van mij 
extra ondersteuning te geven, weigerden de leerkrachten 
om energie in mij te steken. Kortom, lezen en schrijven heb ik 
nooit goed geleerd.” 

Dat ze die taalkennis niet mee had, woog op Mieke. “De 
meeste mensen gaan ervan uit dat je als volwassen vrouw 
kan lezen en schrijven. Het is echter pijnlijk als je niet eens 
een wens- of bedankkaartje kan maken. Je moet er echt je 
leven voor aanpassen. Vroeger kwam ik vaak bewust te laat 
op werkvergaderingen omdat ik dan niet aangeduid werd als 
diegene die het verslag moest schrijven. Op een gegeven 
moment was de maat vol. Ik werkte als thuisverzorgende en 
kon geen boodschappenlijstjes maken voor mijn cliënten. Dat 
vond ik de schaamte voorbij.” 

Mieke zette enkele jaren geleden de stap naar Open School. 
“Ik kreeg er een aanpak op maat. Bovendien leer je er zoveel 
meer dan enkel een taal. Je ontmoet mensen die in dezelfde 
situatie zitten als jij. Dat is een verademing: je hoeft je niet te 
schamen voor je probleem. Ik kreeg gaandeweg ook meer 
zelfzekerheid, omdat ik almaar beter kon lezen en schrijven. 
De taalleraren staken effectief tijd in mij. Wat een verschil met 
vijftig jaar geleden. Ik telde mee in de klas.” 

“Dankzij mijn herwonnen taalkennis kroop ik uit mijn schulp. 
Ik beantwoord zelfs al mails. Enkele jaren geleden had ik 
gezegd ‘ik kan zoiets niet’, nu zeg ik ‘ik denk dat ik het kan’. 
Mijn levensfilosofie is helemaal veranderd! Bovendien is mijn 
dagelijks leven er veel eenvoudiger op geworden: ik kan 
nu wél boodschappenlijstjes maken, brieven lezen, kaartjes 
schrijven …”

“... leer ik weer veel bij!”
Miekes tip voor 2014: 
“Leer bij. Kan je moeilijk lezen en 
schrijven, overwin dan de angst. Wil 
je leren autorijden? Blijf niet bij de 
pakken zitten. Zo word jij meer de 
mens die je wil zijn. Net als ik. Als 
je leert, sta je sterker!"
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"... start ik een winkel in Mechelen”

Goedele (links) krijgt voor haar droom 
hulp van haar vriend en een vriendin.

Zin in ondernemen? 
steek je licht op bij Mest en het Oh!.

Het Oh! is het stedelijke aanspreekpunt voor alle 
starters. Het Oh! biedt starterfaciliteiten aan. Zo kan je 
er zeer betaalbare kantoorruimtes en vergaderzalen 
vinden in een gezellig en modern gebouwencomplex, 
dit in combinatie met een dienstenpakket (bv. onthaal, 
ICT, toegang tot een netwerk van ondernemers e.d.). 

De vzw MEST laat starters hun concept/idee uittesten 
in leegstaande panden in het commerciële centrum 
van Mechelen. De vzw zag het levenslicht dankzij een 
samenwerking tussen beroepsorganisaties zoals Unizo, 
kennisinstellingen zoals Thomas More en de stad. 

Check zeker eens hun websites voor meer concrete info:
•	Oh!, K. De Deckerstraat 20A, t 015 28 91 90, 

e oh@mechelen.be, W www.mechelen.be/oh
•	MEST, W mest.be

“We helpen startende 
ondernemers hun 
droom – een eigen 
zaak – waar te maken! 
Zo werken we mee 
aan het economische 
succesverhaal dat 
Mechelen is.”

Wim Jorissen,  
schepen van Economie

Een onderneming start met een wensdroom. Zo ook bij 
Goedele. “Ik werkte vroeger voor een bedrijf, maar binnen 
die job kon ik mijn creativiteit niet botvieren. Ik botste op 
een muur. Daarom startte ik enkele jaren geleden mijn eigen 
zaak: de webshop Katchoo.be met gummilaarzen.” 

Maar Goedele wilde meer dan enkel een webshop. “Ik wilde 
met mijn winkel fysiek aanwezig zijn en meer verkopen dan 
enkel laarzen. Een fysieke winkel is nog steeds belangrijk in 
Vlaanderen. Als je een offline winkel hebt, nemen klanten 
je meer serieus. Ze komen graag een kijkje nemen, al is het 
maar om inspiratie op te doen. Bovendien winkelt nog lang 
niet iedereen op het web. Toch is het een uitdaging om die 
stap te zetten. Je weet niet of je winkel zal aanslaan, maar 
je zit wel met lange huurcontracten.” Gelukkig was er het 
Mechelse project MEST (Mechelse Starters). “Dat stelde me 

tijdelijk een leegstaand pand ter beschikking. Zo kon ik mijn 
fysieke winkel uittesten op de IJzerenleen. Via MEST kreeg 
ik bovendien advies en andere ondersteuning. Er zijn enkel 
winnaars. Ik kan mijn droom waarmaken, de stad zit met 
minder leegstand, de pandeigenaar moet geen leegstands-
belasting betalen en Mechelaars hebben er een winkel bij.”

Goedeles tip voor 2014: 
“Kriebelt het om je eigen zaak te 
starten? Ga er dan voor! Vzw MEST 
geeft je net dat duwtje in de rug 
om je droom waar te maken.” 
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Hij is op meer dan 9000 kilometer van de stad geboren. 
Toch is hij een echte Mechelaar. Het gaat over Nieki, een 
dertiger met Congolese roots die zeven jaar geleden in 
Mechelen kwam wonen. Voor hem was dit namelijk de 
ideale stad om z’n kinderen groot te brengen. Hij woont 
niet enkel in Mechelen, hij zet zich er actief in. Zo zette hij 
bijvoorbeeld vorig jaar zijn schouders mee onder de Om-
megang en is hij lid van de Wijkraad Arsenaal.

Zijn goede voornemen voor 2014? “Een van mijn dromen 
is er mee voor te zorgen dat Mechelaars van Afrikaanse 
afkomst en andere Maneblussers naar elkaar toegroeien. 
Dat doe ik onder meer door me in te zetten voor de 
Congolese Gemeenschap van Mechelen, kortweg CGM. 
Het doel van CGM is alle Mechelaars via activiteiten te laten 
kennismaken met de Congolese cultuur. 

Want onbekend is onbemind. Een wijs man zei ooit ‘weten 
is kunnen’. Hoe meer we over elkaar weten, des te beter we 
kunnen samenleven.”

Nieki wil er zijn voor de vele Afrikaanse Mechelaars. “Graag 
wil ik het Mechelse ‘Afrikaanse huis’ verder uitbouwen. 
Momenteel staat het nog in de steigers, maar het moet 
een thuis zijn voor mensen van Afrikaanse afkomst. Zij 
hebben bepaalde vragen en hebben hulp nodig, die ze 
daar moeten krijgen. Denk aan paperassen die voor hen 
ingewikkeld zijn. Daarnaast moet het – net als CGM – een 
plek zijn waar mensen van Afrikaanse afkomst en andere 
Mechelaars elkaar beter leren kennen. De eigenheid van 
de 900 Congolezen en andere Afrikanen helpen bewaren, 
en integreren in een Vlaamse context. Daar wil ik me voor 
inzetten. Want dat is pas integratie!”

Ontmoet congolese Mechelaars

Dat kan via toffe activiteiten. “We organiseren debat-
ten over allerlei thema’s, doen culturele uitstappen 
en workshops … Op 28 juni, de Congolese Onafhan-
kelijkheidsdag, organiseren we zelfs een heuse 

Congodag, met films en modeshows met Congolese 
kledij. Kom zeker eens langs. Iedereen is welkom!” 
Meer info: UiT in Mechelen, info.ccm.cgm@gmail.
com of mas.mechelen@gmail.com.

Niekis tip voor 2014:

“Leer de ‘andere’ 
Mechelaar beter kennen. 

Ontmoeten, verbindingen 
maken, participeren: 
het mogen geen loze 

woorden zijn.” 
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Hun tip voor 2014:
“Blijf niet binnen zitten. Beweeg 
meer! Het is leuk, goedkoop en 
je blijft langer jong.ˮ

Ben je als zestigplusser te oud om te blijven sporten? 
“Absoluut niet”, antwoorden Ingrid en Jeannine in koor. 
Ingrid: “Ik blijf in 2014 seniorengym doen. ‘Rust roest’, 
zeggen ze. Daar ben ik het mee eens. Zolang je beweegt, 
hou je je spieren en gewrichten soepel. Je wil toch zo 
lang mogelijk in je tuin blijven werken, niet?” Jeannine: “In 
Mechelen is er op sportief vlak trouwens best wat te doen 
voor 60+’ers. Denk aan Aquagym of de seniorengym die 
we beiden doen. En duur kan je het niet noemen.”

Zin in sport? 
Neem zeker een kijkje op de website van de stad. 
W mechelen.be/sport 
 
Voor lessenreeksen werkt de stad met een 
tienbeurtenkaart. De houders van een UiTPas 
genieten een korting op de aankoop van zo’n 
tienbeurtenkaart.

Ook senioren vinden vast en zeker hun ding. Met 
‘Sport-overdag’ vind je verschillende activiteiten 
waaraan 50plussers gemakkelijk kunnen 
deelnemen. Denk onder meer aan Aquagym, 
Seniorengym, Volleybal en Thai-Chi.

“... blijven wij fitte dames!”

Ingrid is heel haar leven blijven sporten en bewegen. 
Jeannine pikte na haar pensionering de draad weer op. 
“Toen ik nog werkte, had ik geen tijd. Maar als kind was 
ik een goeie balletdanseres. Ik wilde graag weer lenig 
worden.” Het was voor haar geen probleem terug te starten 
met sport: “De activiteiten voor senioren zijn immers 
aangepast. En als ik iets niet meer zo goed kan als vroeger, 
dan trek ik me dat niet aan. Zolang ik maar bezig blijf, en 
dan nog liefst met een streepje muziek en het nodige ritme.”

Af en toe eens sporten, levert bovendien meer op dan meer 
soepele gewrichten en een betere conditie. Ingrid: “In het 
begin kende ik niemand, maar al snel maak je vrienden. Er 
wordt veel plezier gemaakt en je komt tussen de mensen.  
In de zomer – wanneer de gym twee maanden stil ligt -  
ga ik zelfs met enkele sportievelingen uit de seniorengym 
fietsen.”

Jeannine wil dit jaar zelfs nóg meer tijd vrijmaken voor sport. 
“Ik zou erg graag Zumba doen. Die muziek, dat ritme … als 
voormalige balletdanseres blijf je dat toch graag doen.”

ingrid

jeannine
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tickets (avant-première): vanaf 3 januari te koop via UiT in 
Mechelen (balieverkoop krijgt voorrang).
Uit in Mechelen, Hallestraat 2-4-6, openingsuren: ma-vr 10-16u, 
zat 10-16u, zo & feestdagen 12.30-16u, t 070 222 800, 
e uit@mechelen.be, W uitinmechelen.be. 

Als Mechelaar betaal je tussen de € 22,5 en € 32,5 voor de 
avant-première. Dat is een korting van 50 %. Je kan maximum 5 
tickets kopen per persoon. Tickets reserveren is niet mogelijk.

In 2014 is het honderd jaar geleden dat onze voorouders in 
de Eerste Wereldoorlog werden meegesleept. Wat is het effect 
geweest van zo’n grote, verwoestende oorlog op vrienden en geliefden? 
Dat beleef je in een van de grootste musicalproducties ooit, 
vanaf april in onze stad!

de Groote Oorlog 
in de grootste musical

Beleef als eerste de 
musical aan halve prijs!
Mechelaars hebben geluk. Zij kunnen als eerste 
14-18 beleven, nog vóór de andere Vlaamse vips op 
de première. De stad biedt de eerste tickets voor de 
avant-première van 17 april (20u) aan tegen de helft 
van de prijs. Wees er dus snel bij. Op is op!

Meerdere toppers uit de musicalwereld strijken vanaf 20 april 
neer in de Nekkerhal. Acteurs als Jelle Cleymans (Thuis), 
Jonas van Geel (Lang Leve) en Maaike Cafmeyer (Eigen 
Kweek) geven dan het beste van zichzelf in de musical 
14-18. Ze brengen het verhaal van liefde, gemis, 
familie en vriendschap tegen de achtergrond 
van het monster van Wereldoorlog I (1914-1918), 
de ‘Groote Oorlog’. 

Met deze productie is Studio 100 niet aan 
zijn proefstuk toe. In 2008 brachten zij de 
prijzenwinnende musical Daens in de Vlaamse 
zalen. “De spektakelmusical 14-18 belooft er 
alvast eentje van formaat te worden”, verklaren 
Hans Bourlon en Gert Verhulst van Studio 100. 
Kosten noch moeite worden gespaard: het 
podium zal maar liefst twee voetbalvelden groot 
zijn. En doordat de tribune met 1800 zitplaatsen 
150 meter naar voor en naar achter kan schuiven, 
zal je als toeschouwer kunnen in- en uitzoomen op 
het spektakel. Dat is ongezien in ons land!

Voorsmaakje? W 14-18.nu
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fietsers zien we graag!
Elke fiets heeft een wit licht vooraan en een rood licht 
achteraan. De politie zal controleren of je fietslichten 
goed werken. Wie tegen de lamp loopt, komt er niet met 
een waarschuwing vanaf: je riskeert een boete van  
€ 55. Wil je je zichtbaarheid maximaliseren? Bevestig 
dan reflectoren op je fiets of kleding. Liefst op de hoogte 
van de autolichten, dan kaatsen ze het meeste licht 
terug. Elk jaar vallen er nog te veel slachtoffers tijdens 
verkeersongelukken door slecht zichtbare fietsen. Word 
niet een van hen. 

tip: 
ruim eerst de 
sneeuw en 
strooi pas dan 
zout. Anders 
heeft strooien 
geen zin.

hou je stoep sneeuw-  
en ijsvrij
Sneeuw kan leuk zijn, maar ook gevaarlijk. Bij hevige 
sneeuwval is het je eigen verantwoordelijkheid om je 
stoep sneeuw- en ijsvrij te houden. Er moet een veilige 
doorgang zijn van 1,50 meter. Je hoopt de sneeuw aan de 
rand van het trottoir op en gooit hem niet op de rijweg. Zo 
hou je mee de rioolkolken en straatgoten vrij. Is je stoep 
niet vrijgemaakt? Dan riskeer je een boete. Bij eventuele 
ongevallen kan je aansprakelijk worden gesteld.

Ben je hulpbehoevend? Spreek dan zeker je buren, vrien-
den of familie aan. De stad rekent op de solidariteit van 
buren, kennissen, familie … om personen te helpen die niet 
in staat zijn om sneeuw te ruimen omwille van vakantie, 
ziekte, ouderdom of beperking. 

Hulpbehoevenden kunnen voor wintergerelateerde 
problemen ook contact opnemen met het OCMW-Sociaal 
Huis Mechelen (t 015 44 51 79; ma-di-woe-vrij 9-11.30u & 
13.30-16u; do 9-11.30u & 17-18.30u). Eventueel kan je ook 
de Winterfoon (t 015 34 43 77, dagelijks bij vrieskou 11-17u) 
van De Lage Drempel bellen. Daar zoeken de medewer-
kers een oplossing voor jouw probleem.

Denk tijdens de koude wintermaanden aan je buren, 
kennissen, dat oude vrouwtje in de straat … Ga eens langs 
om te kijken of alles goed gaat en bied je hulp aan. 
samen zorgen we voor mekaar.

Wist je dat …
 je als huurder verplicht bent om je stoep 
sneeuw- en ijsvrij te maken?

 deze verplichting ook geldt voor bewoners 
van appartementen? Wanneer geen bewoners 
aangeduid zijn voor het onderhoud (zoals 
conciërge), rust de verplichting op de bewoners 
van de benedenverdieping. Indien er geen 
bewoners zijn op deze verdieping, valt de 
verplichting op de bewoners van de eerste 
verdieping, enzovoort.

W www.mechelen.be/sneeuw

De winter is in het land: hét seizoen van feeërieke landschappen onder een wit 
sneeuwtapijt. Maar het is even goed een tijd van donkere maanden en gladde 
wegen. Met deze tips kom je veilig de winter door.
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deur dicht voor dieven
Tijdens de donkere wintermaanden stijgt het aantal 
inbraken. Het komt erop aan inbrekers te ontmoedigen 
met een goede beveiliging. 

tips
 Sluit alle toegangswegen tot je woning goed af.
 Praat niet met om het even wie over waardevolle 
spullen die je in huis hebt.

 Zorg voor buitenverlichting, al dan niet met  
bewegingssensoren.

 Zorg ervoor dat je woning er bij afwezigheid 
bewoond uitziet. Gebruik een timer op een staande 
lamp, laat iemand de gordijnen of rolluiken open en 
dicht doen, laat iemand je brievenbus leegmaken, 
maak goede afspraken met je buren, …

 Laat je bijstaan door een diefstalpreventie-adviseur. 
Maarten Thiry is diefstalpreventie-adviseur bij de 
stad Mechelen. “Ik adviseer mensen over het correct 
beveiligen van ramen, deuren, kelderopeningen, 
garagepoorten, … Dit advies is gratis en vrijblijvend. 
Ook met vragen over fiscale voordelen voor 
maatregelen ter inbraakpreventie kan je bij mij 
terecht.”  
Meer weten? Je bereikt Maarten via  
t 015 29 83 93 of e maarten.thiry@mechelen.be. 

 “Met deze tips komt 
iedereen veilig de  
winter door.”

Walter Schroons,  
schepen van Preventie

W www.goforzero.be 

een veilige terugrit
Januari is traditioneel de maand van nieuwjaarsrecepties. 
Heb je een glaasje alcohol op? Kruip dan niet achter 
het stuur van je auto. Er bestaan genoeg alternatieve 
vervoersmiddelen: een taxi, de bus, een trein of een fiets ... 
of zoek een toffe BOB. Alcohol blijft immers een bijzonder 
groot probleem in het verkeer. 17,5 % van de bestuurders 
denkt dat je kan rijden als je gedronken hebt, zolang je 
maar voorzichtig bent. Maar dit zijn de feiten:

 wie rijdt onder invloed heeft tot 200 keer meer kans op 
een ernstig ongeval.

 maar liefst 38 % van de zwaargewonde autobestuurders 
na een ongeval bleek te veel gedronken te hebben. 
Overmatig alcoholgebruik speelt een rol in een derde 
tot de helft van alle zwaargewonde autobestuurders!

 je bent strafbaar als je met 0,5 ‰ alcohol in je bloed 
achter het stuur kruipt.

 in 85 % van de ongevallen met alcoholgebruik is 
de bestuurder geen alcoholverslaafde, maar een 
gelegenheidsdrinker.

Wist je dat ... de boetes voor rijden onder invloed van alco-
hol sinds begin 2012 zijn verhoogd? Je riskeert boetes van 
minimum € 150 tot maximum € 12 000 en het verlies van je 
rijbewijs. Bovendien breng je niet alleen jouw leven, maar 
ook dat van anderen in gevaar. 
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november - december 2013

Soirée Lamot: 
de Grote Oorlog
soirée Lamot neemt je mee achter de coulissen van het 
Mechelse erfgoed. er wordt telkens een deskundige uit-
genodigd die je op een toegankelijke én gepassioneerde 
manier vertelt over zijn of haar onderzoek. dankzij de 
infomap kan je je nadien verder verdiepen in het onder-
werp. Laat je verleiden door boeiende vertellingen!

Elke reeks van Soirée Lamot krijgt een rode draad. In 
februari en maart is dat thema De Grote Oorlog. Elke tweede 
en vierde donderdag belicht een spreker het thema vanuit 
een aparte invalshoek. Zo krijg je het verhaal van gewone 
Mechelaars en kunstenaars tijdens WO I, van nonnen in 
verzet en van Duitse wederopbouw. Deze reeks bestaat uit 
vier lezingen, met aftrap op 13 februari.

Tickets koop je bij UiT in Mechelen of de avond zelf aan de 
balie in Lamot. Wil je een volledige reeks volgen? Koop met-
een alle tickets samen. Soirée Lamot beloont je dan met een 
extra ticket. Hiermee kan je een lezing naar keuze volgen uit 
een volgende reeks. 

reserveringen: 
UiT in Mechelen, Hallestraat 2-4-6, 
t 070 22 28 00, e uit@mechelen.be,  
W www.uitinmechelen.be

info: t 015 29 49 10, 
e soireelamot@mechelen.be, 
W www.erfgoedcelmechelen.be

In januari zet H30 samen met buurtbewoners, Vorming-
plus, t,arsenaal en Het Hof van Egmont de schouders 
onder het buurtproject ‘Straat van Verwondering’ in de 
Hanswijkstraat. Het project kadert in de Week van de  
Poëzie (30.01-05.02). Bewoners en organisaties gaan 
aan de slag met geschreven, gezongen, getekende en 
gesproken woorden. Er zijn workshops en de buurt neemt 
de straat street-art-gewijs onder handen én versiert ze. 

Tijdens de feestelijke slotdag op 1 februari stelt de buurt al 
de creaties voor en zetten de verschillende organisaties 
hun deuren open. Iedereen is welkom!

01.02, Slotdag Straat van Verwondering, Hanswijkstraat
info: H30, Hanswijkstraat 30, 
t 015 29 80 96, e h30@mechelen.be, 
W www.h30.be, www.poezieweek.com

slotdag

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

Nieuwe openingsuren Uitbalie!
1 november tot 31 maart: 
ma-vr 10-16u, za 10-16u, zo 12.30-16u
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Om de 20 jaar komt er in ons taalgebied een vertaling uit van het 
Griekse heldendicht ilias, geschreven door homeros. ilias is een 
heroïsch, diepmenselijk verhaal dat onze cultuur heeft bepaald. het 
beschrijft een korte episode aan het einde van de trojaanse Oorlog. 
je komt alles te weten over de wrok van achilles, de moed van 
hektor en het verdriet van andromache. 

Van dinsdag 21 tot en met zaterdag 25 januari organiseert t,arsenaal 
Mechelen samen met zes partners de unieke Ilias-marathonlezing met 
21 steengoede acteurs/actrices, verspreid over vijf dagen/plaatsen. 
Je kan kiezen voor een uurtje avontuur, een hele avond of meerdere 
avonden. Voor slechts € 10 kan je de hele karavaan volgen! 
t,arsenaal geeft op dinsdag 21 januari om 19 uur het startschot met de 
eerste zes zangen. Met sabri saad el hamus, tuur de Weert, hilde 
Van Mieghem, Nico sturm, Nathalie Meskens en Wine dierickx. 

21.01, Ilias Marathonlezing, 19u, 
t,arsenaal Mechelen, Hanswijkstraat 63, 
t 015 42 25 44, e info@tarsenaal.be, 
W www.tarsenaal.be

Serendipity

Serendipity is 
een gelaagd 
vormexperiment. In de 
nieuwe museumzalen 
van het Hof van 
Busleyden worden 
je zinnen geprikkeld 
door kleur op doek en 
een jazzy sound.

Het is alsof er muziek aan de muur hangt en schilderkunst 
uit de boxen komt. Ga mee op de muzikale golven van 
voormalig stadsartiest Frank Vaganée en raak verwonderd 
door het penseel van beeldend kunstenaar Beniti Cornelis. 
Laat je verrassen!

tot 26.01, Serendipity, Stedelijk Museum Hof Van Busleyden, 
Frederik de Merodestraat 65, 
gesloten: woe, tickets: € 8, 
reservaties via UiT in Mechelen: 
t 070 22 28 00, e uit@mechelen.be

Jan Vanriet:  
Gezichtsverlies
In Kazerne Dossin 
loopt de tijdelijke 
tentoonstelling 
Gezichtsverlies van Jan 
Vanriet. Het werk van Jan 
Vanriet is doordrongen 
van de gewelddadige 
geschiedenis van de 
twintigste eeuw. Zijn 
werken slepen je mee in 
verhalen van oorlog en 
vernietiging, verdwijning 
en vervolging, van het 
lot dat mensen treft. Voor het eerst is het werk van de 
Antwerpse schilder bijeengebracht en samen te zien. Deze 
tentoonstelling bezoek je in Kazerne Dossin, een bijzonder 
symbolische plaats voor oorlog in België. 

tot 30.03, Gezichtsverlies, Kazerne Dossin, Goswin de 
Stassartstraat 153, gesloten op woensdag, tickets: € 10

eXpO's

ILIAS MARATHONLEZING:

een bijzonder evenement verspreid over  
vijf avonden, op vijf plaatsen in Vlaanderen!
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Schrijf je nu in voor 
de week van de GrOOte KUNst

De Week van de Amateurkunsten (WAK) is een sfeervol evenement voor 
een breed publiek. In 2014 richt Mechelen zijn pijlen op de beeldende kunst 
en klassieke muziek. Verzeker je plek in de prachtige tentoonstellingszalen 
van het Cultuurcentrum of op een van de podia tijdens de uitzonderlijk lange 
week van ‘de Groote Kunst’. Schrijf je daarvoor in vóór 28 februari. Wil je als 
vereniging of amateurkunstenaar zelf WAK-activiteiten organiseren? Geef een 
seintje en je activiteit wordt aangekondigd in de WAK-folder. Tevens ontvang 
je uitnodigingen en affiches om te verspreiden.

Inschrijven en info: Cultuurcentrum Mechelen, t 015 29 40 00, 
e wak@mechelen.be, W www.cultuurcentrummechelen.be

in de academie voor Beeldende 
Kunsten, het conservatorium en de 
Beiaardschool van Mechelen wordt 
de ‘dag van het dKO’ (deeltijds 
KunstOnderwijs) dit jaar een heus 
dKO-weekend (21-23.02). 

Op vrijdag geniet je van Nog!, een 
voorstelling met een combinatie van 
muziek, dans, woord en beeldende 
kunsten. Zaterdag kom je langs 
voor tentoonstellingen, (kinder-)
voorstellingen, optredens van o.a. het 

handbellenkoor en de bigband, demo-
danslessen, radio DKO enz. … 
Je neemt er dan deel aan verschillende 
workshops voor jong en oud. Het 
gloednieuwe harmonieorkest van het 
Conservatorium rondt het weekend 
af op zondagochtend met haar eerste 
concert, in zaal Theatrium.

info: 
W www.conservatoriummechelen.be, 
W www.academiemechelen.be, 
W www.beiaardschool.be

Dag van het deeltijds Kunstonderwijs

25.04-18.05

Start abonnementverkoop
Festival van Vlaanderen Mechelen

Mechelen hoort
stemmen 2014
Kom op zaterdag 25 januari langs 
bij UiT in Mechelen. Laat je er bij 
koffie en croissant informeren 
over het nieuwe programma, door 
het team van het Festival van 
Vlaanderen-Mechelen. Een editie 
met aan het roer de uitzonderlijke 
artist in residence Christianne 
Stotijn en met al heel wat straffe 
stemmen aan boord zoals 
l’Arpeggiata en Vittorio Ghielmi. 
Op 22 februari start de verkoop 
van de losse tickets. Noteer ook 
alvast het Openingsfeest op  
26 april in je agenda. Het volle-
dige programma vind je op  
www.mechelenhoortstemmen.be. 
info en reserveringen: UiT in 
Mechelen, Hallestraat 2-4-6, 
t 070 22 28 00, e uit@mechelen.be

Uit in Mechelen 
lanceert digitale 
nieuwsbrief!
Elke twee tot drie weken is er 
een nieuwe editie waarin UiT 
in Mechelen een aantal leuke, 
boeiende en verrassende 
activiteiten onder de aandacht 
brengt. Schrijf je in voor deze 
nieuwsbrief via uitinmechelen.be of 
facebook.com/uitinmechelen

22



40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

34,5%

19%

5%

38%

20%

6%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

28%

24%

5%

23

Goed om weten  

Welke geplande stadsprojecten zijn prioritair?
De grafieken tonen per thema welke twee projecten het hoogst scoorden en welk project de laagste score kreeg.

Mechelen liet haar stem horen
Wat vinden Mechelaars echt belangrijk? Dat was de rode draad in de stads-
bevraging die elke Maneblusser uitnodigde om zijn of haar stem te laten horen. 
We zetten de resultaten voor jou op een rij.

stadsontwikkeling cultuur en vrije tijd

dienstverlening

Wie liet zijn stem horen?
•	 meer dan 1500 Maneblussers
•	 ongeveer evenveel mannen als vrouwen
•	 75% is tussen 18 en 65 jaar
•	 42% leeft samen in een gezin met kinderen
•	 zowel centrum- als wijk- en dorpbewoners

Wat blijkt? Net als het stadsbestuur vindt de meerderheid 
van de Mechelaars het belangrijk om in te zetten op een 
kindvriendelijke, klantvriendelijke, inclusieve (iedereen  
betrokken), participatieve en slimme stad (nieuwe  
technologieën slim inzetten). 

Wat kan beter? De meeste ideeën van bewoners hadden 
te maken met mobiliteit. Denk aan de heraanleg van fiets-  
en voetpaden.

en nu? Het stadsbestuur houdt rekening met deze resultaten 
bij de opmaak van de meerjarenplanning. Het neemt per 
thema de twee projecten die het hoogst scoorden op als 
prioritaire doelstellingen. Zo laat het bestuur de Mechelaars 
mee beslissen over de investeringen in hun stad. 

de uitgebreide resultaten?  
W www.mechelen.be/laatjestemhoren

Meer groen: 
stadsparken en 
kleinere groene 

plekjes

Moderne 
podiumzaal 

met min. 800 
zitplaatsen

Meer en betere 
sportvelden  
en outdoor- 

sporttoestellen

De Ommegang 
trekt elke  

vier jaar door  
de stad

Energie- 
productie 

van en voor 
Mechelaars

Meer vlieten 
open leggen

Bloeiende 
kleinhandel in 
aangenaam 

stadscentrum

Meer  
kinderopvang- 

plaatsen

Meer oplaad- 
punten voor 
elektrische 

wagens



Waar is christus?
Wie tegenover het Klapgat (Sint-Janskerk) het Hof van Olijven voorbij 
loopt, zal merken dat de beeldengroep van Christus met drie apostelen 

verdwenen is. Hij is tot eind 2015  
verhuisd naar een atelier voor onder-
zoek en een opknapbeurt.

Wist je dat … de mensen vroeger 
in Het Klapgat na de mis kwamen 
bijpraten of ‘klappen’? Vandaar de 
naam van dit steegje.
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Zoek je secundaire 
school op de 
Onderwijsbeurs
Zit je in het vijfde of het zesde leerjaar? Ben je op zoek 
naar een secundaire school in het Mechelse? Spring dan 
samen met je ouders binnen op de Onderwijsbeurs. Je 
maakt er kennis met het diverse aanbod aan secundaire 
scholen uit de regio. Standhouders vertellen je alles 
over de verschillende opleidingsmogelijkheden, met 
folders, video's, lesmateriaal, enz. Ook de CLB's en de 
opvoedingswinkel zijn er aanwezig.

woe 26.02, 15-20u, Perron M, Douaneplein,  
t 015 29 83 21, e herbert.crol@mechelen.be,  
W www.mechelen.be/onderwijs 

Makkelijker op weg met 
de nieuwe MOBiB-kaart 
van de Lijn
Om reizen eenvoudiger te maken, vervangt de Lijn de 
huidige vervoerbewijzen geleidelijk aan door de MOBiB-
kaart. dat is een persoonlijke elektronische kaart zo 
groot als je identiteitskaart. 

De eerste groep die overschakelt zijn de 65+'ers. Via een 
computerchip wordt hun gratis abonnement op de kaart 
geregistreerd. 65+’ers reizen nog steeds gratis met alle 
bussen en trams van De Lijn. Voor de aanmaak van de 
MOBIB-kaart vraagt De Lijn een eenmalige administra-
tieve kost van € 5. De kaart blijft vijf jaar geldig en zal in 
de toekomst verschillende vervoersbewijzen en diensten 
opslaan, ook van andere aanbieders.

Je moet zelf geen 
initiatief nemen om 
een MOBIB-kaart 
te bekomen of 
om jouw Omnipas 
65+ te vervangen. 
Twee maanden 
voor je 65ste 
verjaardag krijg 
je van De Lijn een 
uitnodiging om een MOBIB-kaart aan te vragen. Ben je 
al 65, dan krijg je begin 2014 persoonlijk een uitnodiging 
per post.

Vragen? t 070 220 200 (€ 0,30/min), e www.delijn.be 
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Goed om weten  

samensanering 
stookolietanks
Je bent in het bezit van een buiten gebruik gestelde 
stookolietank. Wat doe je ermee? Samen aanpakken! 
Een tank die onbeheerd achterblijft, kan beginnen lekken 
met ernstige bodemverontreiniging tot gevolg. Elke 
ondergrondse tank die niet meer gebruikt wordt, moet 
verplicht geledigd, gereinigd en verwijderd of opgevuld 
worden. Zeker als je je huis ooit wil verkopen. Die 
saneringskost kan hoog oplopen. Daarom organiseert de 
stad in samenwerking met IGEMO een samensanering van 
stookolietanks om betere prijsvoorwaarden te bedingen. 

Een groep geïnteresseerde inwoners koos de voorbije 
maanden een saneringsfirma op basis van de kwaliteit en 
prijs. De gekozen saneringsfirma zal zich op 30 januari 
voorstellen op het slotmoment. Op basis van zijn aan-
bod beslis je zelf of je je stookolietank door hen wil laten 
saneren onder de voorgestelde voorwaarden. Na het 
slotmoment zal de firma de geïnteresseerden contacteren 
voor een offerte op maat, aan de afgesproken prijs voor 
de samensanering. Je verbindt je pas tot aankoop wan-
neer je deze offerte ondertekent. Door deel te nemen aan 
de samensanering, kan je heel wat besparen! Vrijblijvend 
inschrijven kan nog t.e.m. 22 januari 2014.

slotmoment samensanering stookolietanks, 
30.01 – 20u – Keldermanszaal, t 015 29 78 92 | 015 29 75 48,  
e energiepunt@mechelen.be en milieudienst@mechelen.be 

Lekt jouw woning 
energie?
Last van hoge energiefacturen? Dan zou het 
kunnen dat jouw woning energie lekt. Bij IGEMO 
kan je een energiedeskundige inhuren die er 
een thermografisch onderzoek op uitvoert. 
Met de nodige apparatuur onderzoekt die de 
aanwezigheid en correcte plaatsing van isolatie. 
De deskundige spoort onder meer koudebruggen, 
vochtinsijpelingen, warmteverliezen via kieren en 
spleten op. Je ontvangt na afloop:
•	 een	rapport	met	infraroodfoto’s	van	je	woning	
•	 aanbevelingen	om	energielekken	te	dichten	en	 

te vermijden
•	 een	schatting	van	de	kostprijs	om	eventuele	 

werken uit te voeren. 

Een thermografisch onderzoek kost € 270 tot  
€ 430, afhankelijk van je type woning. 

Meer info? IGEMO, t 015 29 47 57,  
e wendy.lembrechts@igemo.be 
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1 De goedheilige man nam 
samen met zijn Zwarte Pieten een 
week z’n intrek in het stadhuis. 
Sintstad kreeg maar liefst 2344 
bezoekers over de vloer!

2 Enkele wildbreiers, gekend als 
de Yarn Bombers, staken de relin-
gen van de Melaan in een warm 
jasje. Het resultaat is een speels 
en kleurig ingepakt straatbeeld.

3 Het overlastteam van de 
Mechelse politie kreeg 11 nieuwe, 
moderne citybikes om zich vlot te 
verplaatsen in onze stad. Zo kun-
nen de agenten snel tussenkomen 
waar nodig. 

4 Met een motor- en fietseve-
nement zamelden Ucom2bike 
(verenigde vrijwilligers uit Me-
chelse bedrijven) en vzw ‘Vossen 
met de Meynen’ samen € 10.000 
in. Ze schonken het geld aan het 
Rondoufonds, dat onderzoek naar 
de ziekte van Duchenne (fatale 
spierziekte) mogelijk maakt. 

5 Gijs Vanhee nam afgelopen 
maand het ontmoetingscentrum 
de Kettinghe in Heffen onder 
handen, met deze frisgroene, 
kunstige gang tot gevolg. 

 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/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 Van Eynde, 
Lieve Jaspaert, Annick Kumbruck, Jos De Backer, Corinne Lavaerts, Line Geeraerts, 
Nathalie Bekx, Koen Vermeiren
fotografie: Joris Casaer
concept, vormgeving en eindredactie: Trendhuis
algemeen oproepnummer van de stadsdiensten: t 015 28 00 00
e-mail: stadsbestuur@mechelen.be
stedelijke website: www.mechelen.be
Wettelijk depot: D/2013/0797/058

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
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