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nieuwe maan
Gebiedsregisseurs
Toekomstige bibliotheek

50 Jaar diverSiTeiT

de menSen
maKen de STad

Win een
veggie vipdiner voor twee!
Lees meer
op p. 4!

In de kijker

?

Wist je dat …
• Elke in het tv-programma ‘Rijker dan je denkt’
de schattingen van horlogerie verzorgde?
• Elke en Jozef ‘tijdwandelingen’ organiseren in
Mechelen? Deze gegidste tocht van 6 km door
Mechelen voert je langs verschillende openbare
klokken, zonnewijzers en zelfs een kleurenklok.

ZoaLS HeT KLoKJe in meCHeLen TiKT …
Al meer dan 30 jaar baat Jozef het Horlogeriemuseum
uit. Jozef: “Mijn eerste exemplaar kocht ik toen ik
14 was. Ik betaalde er 10 000 BEF (nu € 250) voor.
Daarvoor had ik al mijn spaarcentjes en de hulp van
enkele sponsors nodig. Nu is het een topstuk van maar
liefst € 20 000 aan waarde. Sindsdien ben ik de microbe
niet meer kwijtgeraakt. Sterker nog, mijn dochter Elke
heeft mijn passie overgeërfd! We hebben een enorme
collectie van tijdsmeters verzameld, daterend van 1600
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tot vandaag.” Jozef en Elke verzorgen rondleidingen in
het museum en herstellen ook klokken en horloges. “In
ons museum word je wijzer. En je verliest hier nooit de
tijd uit het oog”, grapt Jozef.
Horlogeriemuseum, Lange Schipstraat 13, dagelijks
open (10-12 en 14-18u), behalve op zon- en feestdagen,
rondleidingen om 10.30u & 14.30u, T 015 21 18 94,
W www.horlogeriemuseum.be

Komaan
De mensen
maken de stad
Mechelen is een gekleurde stad. In 1964 werd de eerste
Marokkaanse Mechelaar hier geboren. Sindsdien is het heel
snel gegaan. Ondertussen zitten we al aan de derde of vierde
generatie. Mensen van meer dan 120 verschillende origines
leven vandaag in de stad. Eén ding hebben ze gemeen: ze
zijn allemaal Mechelaars.
We moeten er niet flauw over doen: makkelijk is het niet altijd,
noch voor de autochtonen, noch voor de allochtonen. Maar net als
in familieverband of op het werk vraagt samenleven in de stad een
inspanning van iedereen. De voorbije jaren zijn we steeds dichter
naar elkaar toegegroeid. Het inzicht is gegroeid dat samenleven
kan lukken. Er is een wij-gevoel ontstaan. Dat wij-gevoel heet
Mechelen. En dat willen we dit jaar in de verf zetten met een
feestelijke campagne en een cultureel programma. Diversiteit
wordt dan ook de rode draad in de Mechelse evenementenkalender. Je leest er meer over in deze Nieuwe Maan.

Bart Somers,
burgemeester

maandvraag

Wil jij terug een grote wijzerplaat op de Sint-Romboutstoren?
Sinds drie jaar ijvert het actiecomité ‘Rombout wordt wijzer’
ervoor om terug een wijzerplaat op de Sint-Romboutstoren
te plaatsen. Dat werd er 100 jaar geleden door Duitse
soldaten afgeschoten tijdens WO I. Met zijn twaalf meter
diameter was de wijzerplaat de grootste ter wereld. Doordat het actiecomité zo’n 11 000 handtekeningen kon

verzamelen, zal het stadsbestuur een volksbevraging onder
Mechelaars organiseren. Stemt een meerderheid pro, dan
komt een replica van de wijzerplaat terug. De Vlaamse
Overheid zal 88 % van de kosten dragen van de terugplaatsing, de stad vergoedt de rest.

Erna & Georges: “Goh, voor

Sandra: “Ik heb er al van gehoord,

ons hoeft dat niet echt. We vinden
dat er andere prioriteiten zijn waar
het stadsbestuur zijn geld aan moet
geven.”

zonder er al echt bij stil te staan. Ik
heb er nog geen mening over. Bestaat
er een maquette van? Dan zou ik die
wel eens willen zien. Om het uur te
kennen vind ik het alleszins niet nodig.
Daarvoor kijk ik op mijn gsm.”

Frieda & Andrée: “Wij zijn voorstander van de wijzerplaat. Die heeft er
vroeger zo lang gehangen. Het draagt
bij aan de fierheid en uitstraling van
de stad. Het heeft iets nostalgisch. De
wijzerplaat hoort gewoon bij de toren.
Dan is hij af.”
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Hoe lang is de
Langste veggietafel?
voor de zesde keer organiseren mechelen Klimaatstad
vzw en eva vzw de Langste veggietafel. dit initiatief
slaagt er al vijf jaar in om honderden mechelaars warm te
maken voor een vegetarische en afvalarme picknick.
Breng je vegetarische avondmaaltijd mee en schuif samen
met je gezin, vrienden of buren aan bij een van de vele
tafels op de Grote Markt. Geniet daarbij van een gezellig
samenzijn met muziek en spel. Voor wie geen eigen picknick meebrengt, zijn er ter plaatse enkele vegetarische en
multiculturele eetstandjes. Met kinderanimatie en optredens is de sfeer verzekerd.
“Het eten van vis en vlees heeft een grote milieu-impact.
Voor de productie van 1 kg rundsvlees is 15 500 liter water
en 8 kg veevoer nodig. Door overbevissing zijn heel wat vissoorten met uitsterven bedreigd. Elke week een veggiedag
inlassen is daarom een goed idee. Met dit initiatief willen we
mensen daartoe aanzetten en tonen dat vegetarisch eten
lekker en gezellig kan zijn”, vertelt Sofie Bouteligier van vzw
Mechelen Klimaatstad.

Kan jij raden hoeveel meter de Langste veggietafel is? Dan
maak je kans op een vip-diner voor twee tijdens de Langste
Veggietafel op 17 april. Je geniet van een vegetarisch driegangenmenu op de Grote Markt, geserveerd door studenten
van Coloma. Stuur je antwoord en contactgegevens vóór 10
april naar de afdeling Marketing & Communicatie – Nieuwe
Maan, Grote Markt 21, 2800 Mechelen. Deelnemen kan ook
door een mailtje te sturen naar nieuwemaan@mechelen.be.
Heel wat lezers vonden het kleine broertje van de SintRomboutstoren in vorige editie van Nieuwe Maan. Hij
zat verstopt op pagina 6 aan het kindertafeltje. Georges
Hoeterickx werd geloot uit de juiste inzendingen en wint
Mechelenbons ter waarde van € 60. Proficiat!
Langste veggietafel, 17.04, 17.30-20u, Grote Markt

Plantenbeurs Hombeek
De nationale plantenbeurs in Hombeek is dit jaar aan haar 24ste
editie toe. Elk jaar trekt deze grootste groenbeurs van België
heel wat gegadigden. Op 27 april wordt de dorpskern van
Hombeek omgetoverd tot een unieke tuin vol zeldzaamheden,
een ontmoetingsplaats voor iedereen met groene vingers. Meer
dan 200 standhouders uit binnen- en buitenland stellen er hun
nieuwigheden op tuingebied voor. De editie van dit jaar staat in
het teken van onbekende vruchtbomen.
Wie met de auto komt, kan zijn wagen gratis kwijt op een grote
parking aan de industriezone in Mechelen-Zuid (gps: Kruisbaan,
Mechelen). Om de tien minuten komt een gratis pendelbus langs.
nationale plantenbeurs Hombeek, 27.04, 10-17u, dorpskom
Hombeek, € 3 (gratis voor -12 jaar), W www.groenbeurs.be
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Komaan
BeKende
meCHeLaar
Johan verwey
Johan (29) kom je vaak in mechelen tegen. Hij is
graag onderweg met zijn fiets, zeker als hij op die
manier iemand kan helpen.
“Al van kinds af was ik graag onderweg van hot naar
her. Mijn vader had een vrachtwagen waarmee hij
leveringen deed. Ik mocht regelmatig mee. Nu breng
ik zelf pakjes rond met mijn fiets, in Mechelen en de
omgeving. Ooit ben ik tot in Antwerpen gefietst om iemand uit de nood te helpen met een dringende brief.
Ik fiets gewoon graag op mijn gemak rond. Kom je aan
op je werk en ben je iets vergeten thuis? Geen probleem! Ik ga het voor je halen. Ik vul mijn knapzak met
eten en drinken, muziek, en ik ben weg! Ik heb zelfs
een gps-toestel met een soort dynamo. Het probleem
is dat ik 25km/u moet trappen vooraleer dat ding
oplaadt (lacht). Nu en dan hou ik ook mensen gezelschap. Ik doe wat boodschappen voor senioren of we
maken samen een fietstochtje. In ruil krijg ik meestal
iets. Toch doe ik het vooral om onder de mensen te
zijn. Ik maak me graag nuttig en ben heel blij dat mensen me daartoe de kans geven.” m 0486 10 29 44,
e johanverwey@hotmail.com

mechelen zkt.

verenigingen om
drukwerk te bedelen
Voor de huis-aan-huisbedeling van wijk- en dorpsgerichte
communicatie doet de stad geregeld beroep op verenigingen. Het gaat om flyers, algemene bewonersbrieven, de
huisvuilkalender en andere informatieve publicaties die op
het niveau van een straat, buurt, wijk of dorp moeten bedeeld worden.
In ruil voor een correcte bedeling krijgt je vereniging een
toelage. Mooi meegenomen om de clubkas te spijzen. Hoeveel je ermee kan bijverdienen, hangt af van het gewicht en
de grootte van de publicatie, het aantal bedeelde brievenbussen en de plaats van bedeling.
Kan jouw vereniging een extra zakcentje goed gebruiken?
Contacteer dan voor meer info de dienst Wijk- en dorpszaken,
T 015 29 83 55, e kelly.deweerdt@mechelen.be

openingsuren infopunt
Mechelen in Beweging
Vorige Nieuwe Maan kwam je alles te weten over de werken
aan de stationsbuurt. Jammer genoeg sloop er een foutje
in de openingsuren van het Infopunt van Mechelen in Beweging. dit zijn de juiste openingsuren: maandag 11-13u,
woensdag 12-15u en donderdag 16-19u.

@meCHeLen
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.
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Het Predikherenklooster
Meer dan een bibliotheek

Vanaf 2018 kunnen alle Mechelaars, boekenwurm of niet, terecht in het
geschiedrijke Predikherenklooster. Dan zal de nieuwe stadsbibliotheek
er haar intrek nemen. Eerst ondergaat dit monumentale gebouw een
grondige restauratie.
Naast Kazerne Dossin en op de hoek van de
Goswin de Stassartstraat met de Jodenstraat
(Tinelsite) ligt het Predikherenklooster. Dat is
een kloostercomplex uit de 17de eeuw. Het
bestaat uit twee delen:
1. het klooster, een tweelaags, vierkant
hoofdgebouw met binnenhof met
pandgang;
2. de kerk, die aan het klooster grenst.
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Wist je dat …
• je via www.mechelen.be/predikherenklooster nog meer beelden kan bekijken? Je ziet er zowel simulaties als foto’s van het
Predikherenklooster in z’n huidige toestand.
• de stad het huidige bibliotheekgebouw zal verkopen?
De opbrengst wordt geïnvesteerd in de nieuwe bibliotheek.
• de renovatie op vlak van duurzaam materiaal- en energiegebruik uitzonderlijk zal zijn? Zeer goede isolatie op de hoogste
verdieping en de toepassing van aardwarmte zullen ervoor
zorgen dat het gebouw een minimum aan energie verbruikt.

Mechelen Morgen
Ga mee op een virtuele wandeling
Kerk
• Eerst breng je een bezoek aan de grote kerk. Je
bevindt je in een grote kerkruimte met zuilen en
grote ramen. De ruimte is vrij leeg, zodat ze dienst
kan doen voor lezingen, tentoonstellingen, theatervoorstellingen, recepties en concerten …

Klooster
• Je betreedt de bibliotheek via het voormalige hoofdportaal van het klooster, haaks op de voorgevel van
de kerk.

een gebouw met een verhaal

In het Predikherenklooster krijgt de stadsbibliotheek een
bijzonder onderkomen met een rijke historiek én veelbelovende toekomst.

1655. De Predikheren, afkomstig uit het huidige
Nederland, bouwen het klooster. Deze paters of monniken kregen hun naam omdat ze het geloof verkondigden
(het ‘prediken’) en bestudeerden.

1720-1735. De paters vervangen de oorspronkelijke
kleine kapel door de huidige kerk.
1796. De Franse revolutionairen sluiten het klooster.
1798. Het Bestuur der Burgerlijke Gasthuizen en Godshuizen koopt het klooster en richt het in tot een tehuis
voor ouderlingen.

1809. Het klooster wordt een militair hospitaal. Vijf jaar
later wordt de kerk ook gebruikt als opslagruimte voor
krijgsarsenaal.
ca. 1900. Het kloosterdeel wordt een kazerne waar
soldaten verblijven.
leescafé

• Je drinkt een koffie met een boek erbij in het leescafé op het gelijkvloers, dat ook open is buiten de
openingsuren van de bib. Je kan eveneens van je
drankje genieten in de binnentuin, het buitenterras
of in de pandgang.

1946. Een grote brand verwoest een deel van de
historische constructie. Er worden enkele verbouwingen
uitgevoerd en het leger leidt er vervolgens militairen op.
ca. 1975. Het gebouw komt leeg te staan. Er zijn nog
altijd sporen aanwezig van de militaire bestemming, zoals de kasseivloer in de kerk en de ringen aan de muren.
Die laatsten dienden om paarden aan vast te maken.
1977. De stad neemt het complex samen met de
Dossinkazerne – nu het Hof van Habsburg – over.

1979. Het Predikherenklooster wordt beschermd als
monument.
2002-2010. De stad verkoopt het complex, waarna
verschillende privéontwikkelaars tevergeefs zoeken naar
een nieuwe invulling voor het klooster.

cyberzone

2010. Na 35 jaar leegstand beslist de stad om dit
historisch waardevolle pand opnieuw aan te kopen.
Mechelen gaat het restaureren en herbestemmen tot
een ruime, hedendaagse stadsbibliotheek.
2012-2013. De stad laat enkele hoogdringende
instandhoudingswerken uitvoeren om verder verval te
vermijden. Voor de totaalrenovatie van het gebouw zijn
vier jaren van intensief werk noodzakelijk.
2015. Restaurateurs nemen het dak en de zolder
van het klooster onder handen.

krantenhoek

2016. De kloostergevels krijgen een grondig herstel.
2017. Het kloosterinterieur krijgt een nieuw leven.
2018. De Predikherenkerk wordt gerestaureerd.
2018. De nieuwe stadsbibliotheek neemt haar intrek
in het Predikherenklooster.
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• Draadloos surfen kan je in het hele gebouw. Kranten
vind je in de pandgang waar je ook kan kennismaken
met digitale nieuwigheden of een tentoonstelling kan
bewonderen.

mechelaars kiezen mee

Voordat de ontwerpopdracht werd uitgeschreven, werden
heel wat mensen gevraagd naar hun verwachtingen van
een nieuw bibliotheekconcept: experten uit het cultuurveld,
beleidsmakers, bibliotheekmedewerkers, focusgroepen …
Via workshops en gesprekken leverden ze samen de
blauwdruk voor een toekomstgericht bibliotheekconcept.
Het Nederlands-Duitse architectenbureau Korteknie
Stuhlmacher / HildundK won de ontwerpwedstrijd van de
Vlaamse Bouwmeester. Het bureau zal de werken aan de
toekomstige bib in goede banen leiden.

studiebibliotheek

• Tijd voor studie? Daarvoor ga je naar de eerste verdieping. In deze rustige studiebibliotheek bevond zich
300 jaar geleden ook al de kloosterbibliotheek waar
de paters studeerden. De grotere ruimten eromheen
zijn kantoren, vergaderruimten en leslokalen.

een plaats om op verhaal te komen

De ‘klassieke’ bibliotheek zal maar de helft van de ruimte
innemen. Daarbovenop komen er lesruimten, een literair
café, een binnentuin en een cyberzone met nieuwe digitale
toepassingen. Het ontwerp is hedendaags en eigentijds,
maar de vele sporen van de bewogen geschiedenis van
het Predikherenklooster blijven zichtbaar.

Kostenplaatje

In totaal zal het project € 22 miljoen kosten. De stad en de
Vlaamse overheid betalen elk de helft.

zolder

• Voor een uitgelezen aanbod literatuur, film, muziek en
informatie moet je op de zolder zijn, de grootste ruimte
in het gebouw. Hier huist de eigenlijke 'bibliotheekruimte' met boeken, informatie, werk- en leeshoeken ...
Dakkapellen geven je een prachtig uitzicht op de stad.

Zijn bibliotheken nog nodig?

rita van de Wiele (bibliothecaris Mechelen): “Door alle
technologische ontwikkelingen (internet, smartphones,
tablets, e-books, …) en de digitalisering gaat het aantal
uitleningen in dalende lijn. Een ommekeer valt niet meer
te verwachten. De bib als louter een uitleencentrum heeft
dus zonder meer haar beste tijd gehad. Daarom zal de
nieuwe bibliotheek ook veel meer te bieden hebben dan
de klassieke ‘boekerij’. Het wordt een open huis waar
iedereen letterlijk en figuurlijk ‘op verhaal kan komen’
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door in de collectie te grasduinen, een boek of krant
te lezen, te studeren en te werken, een lezing of een
workshop bij te wonen, naar verhalen en auteurs te
luisteren, af te spreken in het leescafé of door gewoon
even te ontsnappen en te genieten van de rust en de sfeer
van het prachtige gebouw en zijn binnentuin. Vroeger
vormde de collectie het middelpunt. In de bibliotheek van
de toekomst staat de bezoeker centraal.”

Dossier M

De mensen
maken de stad

50 jaar diversiteit in Mechelen
Stel je eens voor: een stad zonder mensen. Dat is zoals een voetbalteam
zonder spelers. En net zoals de spelers een voetbalploeg maken tot wat ze
is, maken de Mechelaars onze stad. Nog nooit was het Mechelse team zo
divers als vandaag. Dat vraagt soms inspanningen van iedereen. Maar even
goed zorgt het voor een boeiende som aan verhalen.
9

Een beetje
geschiedenis
Vijftig jaar geleden kende ons land een
economische bloei. Die was zo groot,
dat er nood was aan arbeidskrachten.
De Belgische regering ging deze
zoeken in Marokko en Turkije. Dit heeft
een enorme boost gegeven aan de
diversiteit in Mechelen. Vandaag heeft
de helft van de Mechelse kinderen tot
elf jaar een migratie-achtergrond: zij
of hun (groot)ouders zijn in een ander
land geboren. Hun verleden ligt voor
een deel in deze 128 landen. Maar
hun toekomst ligt hier: in hún stad
Mechelen.

de mensen
maken de stad
Dit jaar viert de stad haar diversiteit
onder de noemer ‘De mensen maken
de stad’. Vanaf deze lente zetten allerlei
projecten de rijkdom van een divers
Mechelen in de kijker. 'De mensen
maken de stad' trekt zo de rolluiken
op en laat de Mechelaars elkaar
ontmoeten. Want al deze mensen
dragen met hun eigen verhalen bij tot
de identiteit van onze stad.
'De mensen maken de stad' gaat
van start met FACE-IT. Dit fotoproject
geeft een gezicht aan de diversiteit in
Mechelen. In het voorjaar verschijnen
de portretten van 128 Mechelaars in de
binnenstad. De stad wordt zo letterlijk
het decor van ieders verhaal. Samen
zullen al deze portretten één grote
familie vormen. Fotograaf van dienst
is Kurt Deruyter.

In dit artikel lees je het verhaal van
enkele Mechelaars. Zij werken mee
aan FACE-IT.
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“Vrijwilligerswerk
is belangrijk.”

Fitim (47) is zijn stad dankbaar.
“Door de oorlog in Kosovo ben ik naar België gevlucht. Ik herinner me
nog dat ik bij aankomst in Mechelen geen woord Nederlands sprak,
maar dat iedereen zijn best deed om me te helpen. Dat is een van de
redenen waarom ik deze stad zo dankbaar ben.”

Teruggeven aan de stad
“De stad heeft me veel gegeven. Via vrijwilligerswerk wil ik haar iets
teruggeven. Met andere migranten stichtte ik Mozaïek, om onze
vluchtverhalen bij de mensen te brengen. Acht jaar geleden bezochten
we de Mechelse wijkhuizen met ons verhaal. Mechelaars kwamen in
grote getale langs. Sindsdien word ik nog steeds door mensen op
straat herkend. Dat doet deugd.”

Fan van mechelen, want …
“Ik heb hier zo veel meegemaakt. Ik heb hier kinderen gekregen en
een leven opgebouwd. Mijn favoriete plek is de Botermarkt. Het is
daar waar ik vijftien jaar geleden mijn eerste koﬃe in Mechelen dronk.
’s Zomers ga ik op het plein vaak een ijsje eten met mijn gezin, aan het
fonteintje.”

dromen
“Mijn vrouw en ik hadden grote dromen. Zo heb ik rechten gestudeerd.
Ik wilde samen met mijn vader een juristenzaak oprichten, maar de
oorlog heeft die droom verwoest. Mijn vrouw is vertaler van opleiding
en studeerde bovendien binnenhuisarchitectuur op Thomas More.
Ze is manager van een hotel. Ik werk nu voor Prisma als consulent
diversiteit en integratie."
“Sinds ik in Mechelen ben, is mijn levensmotto ‘werken, werken,
werken’ (lacht). Werken voor mijn kinderen. Want zij zijn de toekomst,
en daar kies ik voor.”

Dossier M
Sali (25) staat open voor
ambitie en de wereld.

“Ik droom van
een eigen
apotheek.”

“Mijn familie is afkomstig uit Syrië. Ze kwamen naar België
omwille van politieke problemen. Eens in Mechelen aangekomen, trokken ze snel op met geboren en getogen
Mechelaars. Dat hielp hen om de taal onder de knie te
krijgen. De visie van mijn ouders was: ‘je achtergrond
neem je mee, maar evengoed pas je jezelf aan, aan het
land waar je woont.”

aangemoedigd om te studeren
“Mijn ouders hebben allebei gestudeerd. Ze moedigden mij en mijn broers eveneens aan om een diploma
te behalen. Ik wilde net als mijn vader iets doen in de
medische sector. Uiteindelijk heb ik gekozen voor een
opleiding tot apotheker. Momenteel werk ik in een farmaceutisch bedrijf. Ik heb een toffe job met veel kansen.”

Fan van mechelen, want …
“Mijn Syrisch-Assyrische connectie blijft, maar ik voel me
echt thuis in Mechelen. Verschillende vrienden van de

universiteit trekken naar hier, zelfs West-Vlamingen (lacht).
Dat bevestigt dat het een leuke stad is. Via onze kerk ben
ik actief als monitor in een jeugdbeweging. Daarnaast
speel ik piano en ga ik fitnessen met vrienden.”

dromen
“Later wil ik misschien wel een eigen apotheek. Het is
een financieel risico, maar de droom is er wel. Daarbovenop wil ik veel reizen, de wereld verkennen. Je
moet je horizonten verleggen en niet in je eigen
wereldje vastroesten.”

mohamed (47) wil dat alle Mechelaars met elkaar praten.
“Ik ben in Mechelen opgegroeid en voel me dus een
echte Mechelaar. Mijn vader kwam al in de jaren zestig
naar hier om te werken.”

Graag werken op zaterdag
“Ik heb 22 jaar bij General Motors gewerkt in Antwerpen.
Ik was er opgeklommen tot ploegbaas. Toen het bedrijf
in 2010 zijn fabrieken te Antwerpen sloot, moest ik op
zoek naar iets anders. Ik kon op vier plaatsen beginnen,
maar koos bewust voor een job als buschauffeur bij De
Lijn. Zo kom ik meer tussen de mensen. Na een tijdje als
chauffeur herkennen de mensen je. Dan begroeten ze je
en slaan ze al eens een praatje. Mijn favoriete werkdag
is zaterdag, wanneer het markt is. Het herinnert me aan

“Ga op zoek
naar wat je
verbindt.”

de tijden toen ik er met vader naartoe ging.” Dat het dan
drukker is in de stad, vindt Mohamed niet erg: “Ik jaag me
niet op hoor. Nooit toeter ik uit ongeduld. De stad is van
iedereen, niet alleen van de bus.”

Fan van mechelen, want …
“Waar ik ook heen ga, ik wil altijd terug komen naar
Mechelen. Ik ga elke vrijdag zwemmen met oud-collega’s,
mijn zoon voetbalt bij Racing Mechelen, ik spring binnen
bij bakkerij Walraevens, die wordt uitgebaat door mijn
zus … Mijn lievelingsplek is de Melaan. ’t Is er prachtig.
Ook de Dijle vind ik mooi. Daarom stelde ik voor dat de
moskee waarvoor ik me inzet, de Dijlemoskee zou gaan
heten. Niet enkel omdat ik zoveel van die rivier hou. Ik wil
tonen dat onze moskee een plek is voor alle Mechelaars.”

dromen
“Ik hoop dat mensen over tien jaar kleurenblind zijn. Dat
bedoel ik figuurlijk: staar je niet blind op verschil, maar
ga op zoek naar wat je verbindt. Dat begint met communiceren, wat ik zelf ook doe. Ik praat met iedereen in
de buurt. Zo heb ik gemerkt welke schitterende mensen
hier wonen. In eerste instantie zijn we immers allemaal
hetzelfde: we zijn allemaal Mechelaars.”
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“Mijn winkel is
mijn passie.”

mariama (36) deinst niet
terug voor een druk leven.
“In 2007 kocht ik een huis in Mechelen. Daarvoor
woonde ik in Brussel. De kinderen gingen al naar een
Nederlandstalige school, dus verhuizen was voor hen
sowieso geen probleem.”

“Mijn ouders zijn Bruggelingen. Omwille van hun job
streken ze neer in Mechelen. Ik ben geboren in Jette,
maar groeide hier op. Mijn ouders hebben mij nooit
West-Vlaams geleerd. Soms wel jammer, want mijn
oma begreep me niet altijd. 'Klapt eki ’n bitje troager,
wa kverstoan je ni’, zei ze dan."

een bezige bij
“Ik was lange tijd actief als leidster bij Jamaswapi, de
Mechelse jeugdbeweging. Ik volgde piano, ballet en
toneel. Later leerde ik Afrikaanse dans bij Zaba Kina ...
en vandaag volg ik keramieklessen op de Academie."

die mooie jongen

“Mijn man en ik begonnen hier onlangs een winkeltje
in groenten en fruit. Ik had daar al ervaring mee, want
in Brussel hadden we een bloeiende zaak. De winkel
is nog nieuw, waardoor ik mijn interimjob als schoonmaakster nog niet opgeef. De combinatie werken en
kinderen opvoeden is niet gemakkelijk, maar ondanks
de drukte sta ik erop ook in de winkel te staan. Het is
onze passie."

“Ik leerde mijn lief kennen op de kermis in Mechelen.
Ik had hem wel al eerder gezien, en sprak altijd over
hem als ‘die mooie jongen’. De eerste keer dat we
samen iets gingen drinken, was met vrienden erbij.
We durfden de hele avond niets tegen elkaar zeggen.
Zo verlegen waren we. Negen jaar later zijn we
getrouwd. We hebben een huis en verwachten ons
eerste kind in april.”

universele buurt

dromen

“Ik woon aan de Leuvensesteenweg. Daar woon ik
graag. Het is een multiculturele buurt. Iedereen zegt er
goedendag tegen elkaar. Als buren en vrienden hulp
nodig hebben, steken mijn man en ik graag de handen
uit de mouwen. Onze winkel is aan de Brusselpoort.
Daar ken ik vooral de klanten: eveneens een universele
mix. Voor hen is dit niet alleen een winkel, maar ook
een ontmoetingsplaats."

“Samen zijn met Abdel confronteert me soms met
onwetendheid rond Marokkanen. Sommige mensen
gedragen zich – onbewust – anders als hij erbij is.
Hoewel Mechelen is opengebloeid, droom ik van meer
toenadering tussen Mechelaars. Mensen ergeren
zich soms aan bepaald gedrag van anderen dat niet
storend bedoeld is. Denk aan luid telefoneren. In
plaats van vriendelijk te vragen om zachter te praten,
klagen we onderling. Zo verandert er niets, noch aan
de realiteit, noch aan de beeldvorming.”

Fan van mechelen, want …
“In 2007 leek het alsof er in Mechelen nooit mensen op
straat rondliepen, maar dat is veranderd. Er zijn meer
winkels bijgekomen. Als ik vrij heb, dan ga ik graag
winkelen. Zoals in de Mediamarkt, waar ik de nieuwe
technologische snufjes bewonder en inspiratie opdoe.”

dromen
“Ik wil een toekomst in Mechelen. Ik heb hier een eigen
huis en een eigen zaak. In onze winkel wil ik blijven
investeren … Veel bezig zijn is immers echt mijn ding.
Ik wil daarnaast dat mijn kinderen groot worden en
werk vinden. Ze moeten een goed leven in Mechelen
kunnen opbouwen.”
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marijn (27) kent de
realiteit van diversiteit.

“Meer
toenadering
is welkom.”

Dossier M
De mensen
maken de stad:

“Iedereen maakt mee de
stad van de toekomst,
ongeacht afkomst. Dat
besef willen we met dit
project aanwakkeren.“

vier mee!

Marc Hendrickx,
schepen van Diversiteit

Er zijn dit jaar tal van interessante dingen te ontdekken en te beleven in de stad op het vlak van
diversiteit. Ontdek ze via www.uitinmechelen.be.
Hierbij alvast een selectie:
• 7, 8, 12, 13 & 14.03, theater: de handen van
Fatma | over vrouwen die enkele jaren na hun
man naar zijn nieuwe thuisland migreerden,
t’ arsenaal, Hanswijkstraat 63, info: W tarsenaal.be

Bruggenbouwers zoekt

• 02.04, theater: op zoek naar het vergeten leger |
over het verhaal van twee Marokkaanse soldaten
in WO II i.k.v. een langdurige samenwerking tussen
Prisma en ROJM, NL & FR, € 6, Kazerne Dossin,
tickets: info@kazernedossin.eu

Verschillende projecten zetten dit jaar in op de
herdenking van vijftig jaar migratie. Zo hoor je in
de loop van het jaar nog meer over het project
‘Bruggenbouwers’, getrokken door ACW Mechelen.
Er komt onder andere een erfgoedwandeling langs
plekken die getuigen van de aanwezigheid van
Marokkanen in Mechelen.

• 17.04, Langste veggietafel | met als thema
'wereldwijd', i.s.m. etnisch-cultureel diverse
verenigingen, info p. 4

Heb je herinneringen aan die eerste arbeidsmigranten in mechelen? Deel het met Bertout!
T 015 29 25 53, e bertout.hellemans@acw.be

• 24.04-26.05, de Groote Kunstexpo & Het Groote
Concert | door o.m. artiesten met buitenlandse
roots, inschrijven voor 08.03, Cultuurcentrum
Mechelen, info: T 015 29 40 00,
e wak@mechelen.be & p. 20

Café Herman

• 26.04, optreden: idirad | hedendaagse
berbermuziekgroep, IJzerleen, info:
W festivalmechelen.be/voorstelling/woestijnmuziek
• 26-27.04, opendeur mechelse moskeeën |
met animatie en een fototentoonstelling over
de eerste Marokkanen in Mechelen, 26.04,
Moskee Al Buraq, Generaal de Ceuninckstraat 7
& 27.04, Mechelse Moskee, Olivetenvest 6,
info e info:@moskee-alburaq.be
• 27.04, voorstelling kunstwerk de Konektorkaart |
Gijs Vanhee i.s.m. Samenlevingsopbouw
Provincie Antwerpen en Didadoku; gebaseerd
op de verhalen van Mechelse migranten, i.k.v.
ergoeddag, lees ook p. 21

Ondernemers met een multiculturele achtergrond
zijn belangrijk voor de stedelijke economie. Om
hen te ondersteunen, is er Café Herman. Dat wil
multiculturele ondernemers in Mechelen stimuleren
om samen te werken en ervaringen uit te wisselen.
Binnenkort zorgt Café Herman trouwens ook voor
meer zichtbare diversiteit in het straatbeeld. Kijk je
er naar uit? Je leest er meer over in de volgende
Nieuwe Maan. W www.cafeherman.eu

Wil je meer info over
‘De mensen maken de stad’?
Neem contact op met mmMechelen Feest vzw,
T 015 29 80 35, e Sarah.kaerts@mechelen.be of met
de stafcel samenleving-diversiteit, T 015 29 83 06,
e corinne.huybers@mechelen.be en T 015 29 83 61,
e Malika.Zariouh@mechelen.be

Hou ook www.mmmechelenfeest.be/
demensenmakendestad in de gaten!
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“Die bel is een stuk van
“Aandacht! Aandacht!”
Met luid belgerinkel
en een krachtige stem
luidde Swa (70) 23 jaar
tal van Mechelse evenementen en feestelijkheden in. Weldra stopt
Swa ermee. “Ik heb het
elke keer met evenveel
plezier gedaan.”

“Het doet me echt plezier
wanneer mensen door mijn
toedoen aan de praat geraken.”

Wat ooit begon als een creatieve manier om reclame te maken, is in veel
steden uitgegroeid tot een vertrouwd
stukje folklore. Stadsomroepers of bellemannen bestaan al jaren en over de
hele wereld. Vlaanderen telt er zo'n 20.
Trappen lopen op restaurant
“In 1991 zocht het toenmalige restaurant
de Kriekenboom uit de Adegemstraat
iemand om op ludieke wijze publiciteit
te maken voor hun zaak. Ze staken hun
licht op bij theatergezelschap De Peoene, waar ik toen op de planken stond.
Dat was een kolfje naar mijn hand.
Ik moest gasten verwelkomen, hun
plaatsen tonen en de menu’s voorstellen.
Ik moest ook de wijn aanprijzen, terwijl
ik daar eigenlijk niets van kende (lacht).”
Het duurde niet lang voordat ook de
dienst Toerisme, verenigingen en privéinstellingen beroep wilden doen op
de belleman om evenementen aan te
kondigen bij het ruime publiek.
BAR-code
“Met mijn bel en speciale kledij val ik
meteen op. Voor chique gelegenheden
heb ik een rood kostuum, maar meestal
draag ik mijn donkerblauw uniform.
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Wist je trouwens dat dat al meermaals voor misverstanden heeft gezorgd? Ik heb
het dan ook gekregen van een politieman die het zelf vlak voor zijn pensioen
kreeg. Soms denken mensen daardoor dat ik een agent ben. Het gebeurt wel
eens dat amokmakers, die het niet zo hebben met politie, me aanspreken.
Maar ik blijf altijd kalm. Zelf handel ik naar de BAR-code. Dat staat voor begrip,
aanvaarding en respect: drie waarden die ik hoog in het vaandel draag.”
Graag onder de mensen
“Aan mijn tijd als belleman hou ik goede herinneringen over. braderieën,
wijkfeesten, markten, de Cavalcade … Ik heb veel evenementen bijgewoond en

Maneblussers

mijn hand geworden”
Mechelen zkt. m/v
met omroeptalent
Swa zoekt opvolging. Maar waaraan
voldoet een goede belleman of
-vrouw? Swa geeft vier tips:
• “Ken je stad. Ken de straten, de
geschiedenis, de monumenten.
Weet wat er leeft in de stad en wat
de Mechelaar bezighoudt. Wees een
goed luisteraar, en blijf mee met de
dagelijkse beslommeringen.”
• “Wees kort en bondig in je ‘roep’.
Geef het essentiële met zo weinig
mogelijk woorden weer.”
• “Zet jezelf niet te veel op de
voorgrond. Het is jouw taak om
anderen in de belangstelling te
zetten.”
• “Wees een sociaal dier. Belleman
ben je vrijwillig, niet voor het geld.
Doe het uit liefde voor je stad, omdat
je graag onder de mensen bent.”

Volg jij Swa op als belleman
of -vrouw?
Kandidaat-opvolgers sturen best
voor 15 april een mailtje naar
belleman@mechelen.be. Meer info
vind je via mechelen.be/belleman.
In mei zal Swa’s opvolging bekend
zijn. “Men zegge het voort!”

ontelbaar veel mensen ontmoet. Het sociale contact vond ik
het leukst. Ik heb gemerkt dat dat door de jaren heen aan het
afnemen is. Ik zeg altijd iedereen goeiedag, misschien soms
tot vervelens toe (lacht). Als mensen die elkaar niet kennen
door mijn ludieke tussenkomst aan de praat geraken, doet
me dat echt plezier.”
“Als ik kon, had ik dit zeker tot mijn 75ste willen volhouden.
Rugproblemen strooien echter roet in het eten. Ze nemen
de klepel uit mijn bel weg. Dus zoek ik iemand aan wie ik

“Ik hoop op twee opvolgers.
Liefst een man en een vrouw,
dat zou uniek zijn.”
de bel kan doorgeven. Figuurlijk toch, want die bel doe ik
nooit ofte nimmer weg. Na 23 jaar is het een stuk van mijn
hand geworden.”
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Naar een nieuwe wijk- en
Begin 2014 wijzigde de wijk- en dorpswerking van de stad. Hierdoor verandert
de dienstverlening en krijg je als Mechelaar een nieuw aanspreekpunt voor
dossiers in je buurt.
Walem
Walem

Stad MECHELEN
Met deze hervorming
wil de stad zoveel mogelijk Mechelaars bereiken en
Wijk, dorpen en gebieden
rechtstreeks betrekken bij hun buurtwerking door middel van inspraak en
participatie en samenwerking tussen bewoners.
GEBIED

Centrum
Noord
Zuid
Rand
Wijken

Spoorwegen

Van 12 wijken en dorpen naar 4 gebieden

Heffen
Heffen

Sinds 1 januari 2014 heeft de stad Mechelen haar wijk- en dorpswerking gestructureerd volgens vier grote gebieden:

Mechelen
Noord
Mechelen - Noord
Battel
Battel

Noord

Rand

Nekkerspoel
Nekkerspoel

Centrum

Leest
Leest

Centrum
Centrum

Mechelen -- Zuid
Mechelen
Zuid

Hombeek
Hombeek

±

Zuid

Arsenaal
Arsenaal

Muizen
Muizen

Tervuursesteenweg
Tervuursesteenweg

1. gebied CENTRUM (wijk Centrum)
2. gebied NOORD (wijken Noord en Nekkerspoel)
3. gebied ZUID (wijken Arsenaal, Tervuursesteenweg
en Zuid)
Rand
4. gebied RAND (wijk Battel en dorpen Walem,
Heffen, Hombeek Leest en Muizen)
Elk gebied heeft een gebiedsregisseur die voeling houdt
met wat er leeft.
Dienst GIS 2014

1:36.000

Wat is de taak van de gebiedsregisseur?
De gebiedsregisseur is jouw aanspreekpunt voor gebiedsgerichte thema’s. Wil je een probleem aankaarten in je
buurt? Organiseer je graag een buurtinitiatief? Of werkt
de stad aan projecten die belangrijk zijn voor jouw buurt?
Gebiedsregisseurs zorgen voor een verbinding tussen
burger en stad, in twee richtingen :
gebiedsregisseur
Van de burger naar de stad
Enerzijds houden gebiedsregisseurs voeling met wat leeft
in hun gebied. Ze vangen zoveel mogelijk signalen op van
bewoners en lokale verenigingen. Heb je een idee voor
een buurtinitiatief? De gebiedsregisseur luistert naar jou
en helpt je verder. Wil je een speeltuintje aanleggen? Een
verwaarloosd stukje openbaar domein opfrissen? Alle suggesties zijn welkom! De gebiedsregisseur gaat eerst met
jou aan de slag om na te gaan of er voldoende steun is in
de buurt, wijk of dorp. Nadien brengt hij of zij alle betrokken diensten en organisaties samen. De regisseur houdt
regelmatig contact met bewoners én bestuur.
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Van de stad naar de burger
Anderzijds vertellen de gebiedsregisseurs jou welke stadsprojecten op til staan. Wanneer een project relevant is voor
jouw buurt, dan licht de gebiedsregisseur je in over de
plannen, houdt je op de hoogte en vertelt welke inbreng
je kan hebben.
Uiteraard werken niet enkel de gebiedsregisseurs op
gebiedsniveau. Dagelijks zijn er verschillende mensen
actief in de buurten, wijken of dorpen: wijkagenten, stadswachten, kinder- en tienerwerkers, dorpshuisverantwoordelijken … Ook zij zijn ‘voelsprieten’ van de stad. De gebiedsregisseurs overleggen regelmatig met deze mensen, zodat
ze weten waar ze het best aan de slag gaan en waar ze op
moeten inspelen.
Ten slotte zullen de gebiedsregisseurs in samenwerking
met de centrale dienst Wijk- en dorpszaken initiatieven
aanmoedigen en ondersteunen die burgers dicht bij elkaar
brengen. Denk bijvoorbeeld aan de Burendag of Fleur
je straat op. Want zoals het spreekwoord luidt: beter een
goede buur dan een verre vriend!

(M)aanblik

dorpswerking
Hoe bereik je je gebiedsregisseur?

De gebiedsregisseurs kan je per mail of telefonisch bereiken. Op afspraak komen zij naar je wijk- of dorpshuis.

Dirk

Ann

Kris

Belinda

gebiedsregisseur Centrum

gebiedsregisseur Rand

gebiedsregisseur Noord

gebiedsregisseur Zuid

ken je misschien nog als
de vroegere wijkmanager
Tervuursesteenweg

ken je misschien nog als de
vroegere dorpshuisverantwoordelijke Hombeek

ken je misschien nog als
de vroegere wijkmanager
Noord

ken je misschien nog als
de vroegere wijkmanager
Nekkerspoel

“We willen zo veel
mogelijk bewoners
een stem geven om
zo de leefbaarheid
in een gebied te
verhogen.”

“Een leuke buurt
maak je samen. Heb
je een idee, toets
het dan eerst af in
je buurt. Merk je dat
er voldoende steun
is? Dan bekijken
wij samen hoe we
je kunnen helpen
om je idee te
realiseren.”

“Als je ons nodig
hebt kan je ons
bellen, mailen of een
afspraak met ons
maken. Dan komen
wij naar jou toe.”

“Zit je met een
idee voor je buurt,
een probleem, een
vraag, … neem dan
contact op met je
gebiedsregisseur.
Wij gaan je zo
goed mogelijk
ondersteunen en
verder helpen.”
Dirk Mattheeuws,
T 015 27 33 43,
E dirk.mattheeuws@
mechelen.be

Ann Dosfel,
T 015 29 83 71,
E ann.dosfel@mechelen.be

Belinda Brams,
T 015 21 61 55,
E belinda.brams@
mechelen.be

Kris Jannes,
T 015 27 32 76,
E kris.jannes@mechelen.be
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dienstverlening dorpshuizen en wijkhuizen:

wat wijzigt er?
dorPSHuiZen

Het dorpshuis blijft een halve dag (9-13u) per week open.
Je kan hier terecht voor een bibservice, de aankoop
van vuilzakken en het verkrijgen van een aantal burgerattesten. Bovendien vind je er wekelijks de wijkagent op
een vast uur. Ook voor wijk Battel geldt de dorpsregeling.
Om te weten wanneer welk dorpshuis open is en wanneer
jouw wijkagent in het dorpshuis is, surf je naar
www.mechelen.be/wijkenendorpen.

WiJKHuiZen

De wijkhuizen blijven beschikbaar voor verhuur en voor
ontmoetingen met je gebiedsregisseur, maar telkens op
afspraak. Zo hoef je nooit ver te gaan.

• Wat met meldingen openbaar domein?
Wil je een melding maken over een straatverzakking,
onkruid op het fietspad, een omgevallen verkeersbord … ? Dan kan dit op twee manieren:
>> via de computer: voorlopig via de elektronische
meldingskaart op mechelen.be/meldingskaart.
Binnenkort schakelt de stad over op een
geïntegreerd systeem op mechelen.be.
>> via het gratis telefoonnummer 0800 20 800.

• Wat met het verhuur van de wijk- en
dorpshuizen?

denk mee over jouw buurt!
De stad vindt het belangrijk om de mening van
zoveel mogelijk inwoners te kennen. Wordt er
een plein heraangelegd, een buurt vernieuwd, …
dan ben jij als bewoner van die buurt een
belangrijke partner van de stad. Jij kent je buurt
immers het best. Daarom zal de stad waar mogelijk bewoners betrekken. Het is de bedoeling
zoveel mogelijk Mechelaars te bereiken rond
projecten op buurt-, wijk- of dorpsniveau.
Want de stad, die maken we samen!
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Wil je met jouw vereniging, buurt, straat of wijk lokalen
van de wijk- en dorpshuizen huren? Dan kan je contact
opnemen met Rita Verbergt. T 015 27 28 09 (enkel
op maandag), e wijkendorpshuizen@mechelen.be,
e dekettinghe@mechelen.be (verhuur De Kettinghe,
Heffen)

"Iedereen kan actief
meewerken in zijn
buurt, wijk of dorp."
Katleen Den Roover,
schepen van Wijk- en
dorpszaken

Welkom in Mechelen

een warm onthaal

voor Mechelaars en bezoekers
Het weekend van 21 tot 23 maart staat helemaal in het teken van gastvrijheid.

Winkelplezier tijdens het
Warm Welkom Weekend
Kom tijdens het Warm Welkom Weekend van vrijdag
21 t.e.m. zondag 23 maart winkelen in Mechelen! De
winkeliers rollen hun rode loper voor je uit en stellen hun
lentecollecties voor. Op zondag kan je op de IJzerenleen
je smaakpapillen verwennen met oesters en een glaasje
bubbels, en je ogen de kost geven tijdens een openluchtcatwalk. Of ga op culinaire wereldreis, van de Japanse
sushibar naar de Marokkaanse thee- en koekjeshoek. Kom
zeker een kijkje nemen en profiteer van de kortingen!

Koopzondag
Zaterdag geen tijd? Op zondag 23 maart zijn de winkels
open van 14 tot 18u!

Mechelse hotels zwaaien hun
deuren voor je open
Ben je nieuwsgierig naar het interieur van hotel Martin’s Patershof, dat
vroeger een kerk was? Of wil je eens binnen piepen bij Mechelens
kleinste hotel Muske Pitter? Tijdens de eerste Mechelse opendeurdag
voor hotels mag je in de dertien hotels naar hartenlust rondneuzen!
11-17u: Martin’s Patershof, Mercure Vé, Holiday Inn Express,
3 Paardekens, Novotel, Muske Pitter, Jeugdherberg De Zandpoort,
Den Wolsack, Best Western Gulden Anker, Elisabeth, NH en Het Anker.
9-12u: Parkhotel Montreal
Zondag 23.03, Opendeurdag Mechelse hotels
W www.mechelen.be/winkelen > Warm Welkom Weekend of W www.mechelen.be/winkelen > Opendeur Mechelse hotels

Win

een overnachting in eigen stad!
Hoe meer hotels je die dag bezoekt, hoe meer kans je maakt op mooie prijzen. Er worden maar liefst
13 cadeaus uitgedeeld, van een overnachting voor twee in een Mechels hotel naar keuze tot een
wellness arrangement, een ontbijt met bubbels of een meergangendiner. Ga op verkenning in eigen
stad! Ontdek online de speciale acties die de hotels nog organiseren tijdens hun opendeur.
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november - december 2013

Restricted Area
Wim Catrysse

Wim Catrysse (°1973) is een kunstenaar uit eigen land.
Zijn beeldtaal beperkt zich tot video. Hij zoekt hiervoor
de meest extreme landschappen op. Zo filmde hij al de
ongerepte natuur in Alaska en legde hij de zwavelontginning vast in het vulkaancomplex van Kawah Ijen op Java
(Indonesië). Voor zijn laatste werk trok hij naar de woestijn
van Koeweit. De monumentale video-installaties moet je
lijfelijk ondergaan. Ontdek met je eigen ogen hoe Catrysse
‘het sublieme’ weet vast te leggen in adembenemende,
cinematografische beelden.
tot 6.04, do-zo, 13-18u, gratis, in De Garage (Onder den
Toren 12) en de tentoonstellingszalen van Cultuurcentrum
Mechelen. Een coproductie van Contour Mechelen vzw en
het Cultuurcentrum Mechelen.

WAK Mechelen 2014 - De groote kunst
Van 25 april t.e.m. 4 mei worden overal in Vlaanderen de
spots gericht op de amateurkunsten. Dat gebeurt onder de
noemer 'de groote kunst'. In Mechelen zien we het nog ‘grooter’! Een maand lang staan beeldende kunsten en klassieke
muziek volop in de kijker. Het groote kunstdepot verzamelt
het werk van een bonte mix van amateurs, jonge studenten
en (semi-)professionele kunstenaars: van schilderkunst tot
installatie, van fotografie tot computeranimatie. Hun voorstellingen worden vergezeld door muzikale intermezzo’s van tal
van klassieke muzikanten.
De bekende Belgische kunstenaar Guillaume Bijl selecteert
uit het depot de meest boeiende werken. Ook een publieksen een kinderjury gaan aan de slag. Het resultaat kan je
bewonderen in de groote kunstexpo. Mis de feestelijke
opening op zaterdagnamiddag 3 mei 2014 niet: fanfares en
harmonieën geven het feest de nodige grandeur met het

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
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groote laweit in de tuin van het Conservatorium. Meer info
vind je vanaf april op www.cultuurcentrummechelen.be.
het groote kunstdepot, 26 & 27.04, 13-18u & de groote
kunstexpo, 3-26.05, 13u-18u, Cultuurcentrum Mechelen

Nieuwe openingsuren UiTbalie!
1 november tot 31 maart: ma-vr 10-16u, za 10-16u, zo 12.30-16u
1 april tot 31 oktober: ma-vr 10-17u, za 10-16u, zo 12.30-16u

De Steltenloper | De Maan
coproductie met Nat Gras (4+)

voor de kinderen

(naar het gelijknamige prentenboek van Mattias De Leeuw)
Een jongeman maakt van zijn houten huisje metershoge
stelten en trekt de wijde wereld in. Hij loopt hoog boven
de toppen van een dennenbomenbos en waadt door
de diepe Stille Oceaan. In de Grand Canyon is alles
knaloranje, op de Noordpool is alles ijzig blauw. De gekste figuren kruisen zijn pad: snorkelaars, apen, heksen,
pinguïns, olifanten, zeemeerminnen en nog vele anderen!
Na een fantastische reis komt de steltenloper weer veilig
thuis. Hij is niet alleen rijker en wijzer, zijn wereld en
hijzelf zijn veel fleuriger en kleuriger dan vroeger.
Een woordeloze kleutervoorstelling vol dans- en
figurentheater. Droom ontmoet werkelijkheid, realiteit en
fantasie gaan hand in hand.

6-8.03, 11-12.04 en 26-27.04, Koor van het Cultuurcentrum, € 7, T 015 200 200, W www.demaan.be

Museumkamp |
Museum in kinderhanden (6-12)
Het Museum Hof van Busleyden wordt over enkele jaren omgedoopt tot
nieuw stadsmuseum. Wat is een museum voor jou, of hoe moet een museum
zijn en wat wil je er zien en doen?
8-11.04, 10-16u, Hof van Busleyden, € 65 (UiTpas € 10), lunchpakket
meebrengen, vooraf inschrijven bij UiT in Mechelen

Erfgoeddag: Grenzeloos

in het kader van De mensen maken de stad
Ruim 40 cultuur- en erfgoedorganisaties uit het Mechelse verwelkomen je graag
op zondag 27 april ter gelegenheid van Erfgoeddag. Mechelen vormt de kern van
een breed activiteitenprogramma dat zich uitstrekt van Sint-Amands tot Boom en
van Duffel tot Zemst. Ontdek de impact van de Groote Oorlog in tentoonstellingen,
publicaties en lezingen. Of duik in de migratieverhalen van gemeenschappen die de
afgelopen jaren uit alle werelddelen naar Mechelen kwamen. Zelfs planten en dieren
verkennen soms andere horizonten!
Willen je kinderen ook hun grenzen verleggen? Erfgoedman trekt zijn reisplunje aan
en neemt hen mee op ontdekkingstocht. Later meer via www.erfgoeddag.be.
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Grey Gardens |
Abattoir Fermé

Met Chiel van Berkel en Gène Bervoets
in de rol van moeder en dochter
Edit Beale en haar dochter Edith – ofte Big Edie en Little
Edie – wonen in een vervallen villa in East Hampton, New
York. Ze hebben nauwelijks contact met de buitenwereld en
raken steeds meer geïsoleerd en vereenzaamd. Hun enige
gezelschap bestaat uit vlooien, zwerfkatten en een koppel
wasberen. Ze ontwerpen hun eigen kleren, mijmeren over
onbeantwoorde liefdes en treiteren mekaar over vroeger en
nu, tot op het punt waar lachen pijn doet. Bovendien blijkt
Little Edie getekend te zijn door een trauma: een verhoopte
showbizzcarrière werd gedwarsboomd door haar moeder …
Grey Gardens is een documentairefilm uit 1975. Abattoir
Fermé bewerkt de film naar toneel.
Het wordt een voorstelling over verpauperde adel, schone
schijn en vergankelijkheid.
19-22.03 en 26-29.03, NONA, 20.30u

Goed om weten

Nieuwe openingsuren
museum Schepenhuis |
Rik Wouters - Hoogtepunten
10-12.30u & 13-17u (woensdag gesloten)
Tip: tijdelijke tentoonstelling Rik Wouters.
Geëtst, nog tot 27.04
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POP-UP!

Openingsfeest
Mechelen hoort
Stemmen 2014
Nu zijn ze er wel, en dan weer niet! De stemmen tikken je
op de schouder wanneer je dat het minst verwacht.
Op zaterdag 26 april opent het jaarlijkse Mechelen hoort
Stemmen van Festival van Vlaanderen-Mechelen feestelijk
met gratis miniconcerten en verrassende vocale acts
doorheen de hele binnenstad. Verwacht je aan verbazende
pop-ups met o.a. de drijvende diva, prettige koperblazers,
een vleugje woestijnmuziek en Transports Exceptionnels
(een indrukwekkend ballet van danser en graafmachine).
Dit jaar komen ook poëzie en literatuur muzikaal tot
leven. Dit gebeurt in een interactieve kindervoorstelling
Rintje rent het hardst en in fragmenten uit de voorstelling
Herman van Kristien Hemmerechts. Als kers op de taart
maak je die avond in de bar van boekhandel De Zondvloed
kennis met de ravissante artist in residence Christianne
Stotijn. Je klinkt er mee op het startschot van Mechelen
hoort Stemmen.
Voor het volledige programma is het nog even
spannend afwachten tot april! Ontdek alles op
www.mechelenhoortstemmen.be.
Reserveringen: UiT in Mechelen, Hallestraat 2-4-6,
T 070 22 28 00, E uit@mechelen.be,
W www.festivalmechelen.be

Goed om weten

Zo bespaar je energie én geld
Isoleer je dak

en steek geld op zak!
Zo’n 26 % van alle warmte gaat verloren via het dak. Wie een dak van 100 m
thermisch isoleert, kan maandelijks tot € 50 besparen.

2

Wacht niet te lang!
Vanaf 2015 treedt de Vlaamse dakisolatienorm in werking. Bovendien kan je
vandaag nog een maximaal beroep doen op premies, fiscale voordelen en
goedkope energieleningen.

Wedstrijd!

Heb je hulp of advies nodig
bij je energiebesparende
investeringen? Wil je meer
info over hernieuwbare
energie? Contacteer dan
Energiepunt Mechelen. Je
kan er ook terecht voor
goedkope groene leningen
voor energiebesparende
maatregelen (2 % JPK). Opgelet:
geld lenen kost ook geld.
T 015 29 78 92,
E energiepunt@mechelen.be,
W mechelen.be/energiepunt

Iedere Mechelaar die tussen
1 juni 2013 en 1 juni 2014 z’n
dak laat isoleren en zich hiervoor registreert bij Energiepunt
Mechelen, neemt automatisch
deel aan een wedstrijd. Hierbij
zal een Mechelaar de reële
kostprijs (max. € 1000) van z’n
dakisolatie terugwinnen!

Energiedagen:

Doe mee met de samenaankoop

muurisolatie

De stad en Energiepunt Mechelen organiseren in samenwerking met
andere gemeenten en IGEMO een gezamenlijke aankoop van muurisolatie(materiaal). Zo kunnen ze de prijzen drukken.
Bovendien krijg je voor de na-isolatie
van muren in woningen bijkomende
premies. En wie tegelijk de muren
isoleert en ramen vervangt met
hoogrendementsglas, komt in aanmerking voor een combinatiepremie.
Infoavond muurisolatie,
01.04, 20u, De Kettinghe, SintAmandusstraat, 5A Heffen,
gratis, inschrijven noodzakelijk:
E energiepunt@mechelen.be,
W mechelen.be/energiepunt

tips rond energiebesparing
Wil je graag je woning energiezuiniger maken? Wens je hiervoor
nog tips of handige informatie?
Kom dan naar de energiedagen!
• 18.03 – dakisolatie voor
doe-het-zelvers
Experts geven je tips. Neem
gerust plannen en foto’s van je
dak mee.
• 20.03 – zonneboilers
Hoe werken zonneboilers? Hoe
zit het met de aansluiting op mijn
huidige verwarmingsinstallatie?
Je komt het hier te weten!
Energiedagen, 18.30u, Keldermanszaal (binnenplaats stadhuis),
gratis, inschrijven noodzakelijk:
E energiepunt@mechelen.be,
W mechelen.be/energiepunt
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Schrijf je kind tijdig

in voor school
Gaat je zoon of dochter vanaf schooljaar 2014-2015 naar
een basis- of secundaire school? Zoek dan nu al een
school en schrijf je kind tijdig in. er zijn concrete afspraken en inschrijfdata voor scholen in de mechelse regio.
Algemene info over de nieuwe regels voor de inschrijvingen:
www.inschijvingsrecht.be

Kleuter- en lager onderwijs
Kinderen geboren in 2012 moet je tijdig inschrijven, zelfs
als ze pas naar school gaan op 1 september 2015.
inschrijvingen:
• 10-21.03, broers en zussen | 24.04-13.05, alle kinderen |
vanaf 19.05 vrije inschrijvingen
• in de Hombeekse basisscholen wordt gewerkt met een
aanmeldingssysteem.
St-Maarten: W www.sintmaartenschool.be (T 015 41 55 33)
Esdoorn: W www.esdoornschool.com (T 015 41 45 03)
• in andere Mechelse basisscholen schrijf je je ter plaatse
in. Wie eerst komt, kan eerst inschrijven.
meer info: W www.mechelen.be/scholen en www.lop.be >
LOP regio Mechelen > basis > info voor ouders
De scholen voor buitengewoon onderwijs werken met
andere afspraken. Informeer je tijdig in deze scholen.

met de jaarlijks terugkerende campagne ‘Stad om
te Zoenen’ moedigt de stad haar bewoners aan om
mechelen samen proper te houden.

Woon jij binnenkort in de Schoonste
Straat?
Ding samen met je buren naar de titel van Schoonste
Straat van Mechelen. De top drie verdient een waardebon van respectievelijk € 1000, € 500 en € 250 om
een straatfeest te organiseren. Deelnemen is eenvoudig: organiseer samen met je buren een initiatief rond
een propere en leefbare omgeving. Hoe origineler de
ideeën, hoe enthousiaster de jury. Bij de stad kan je het
nodige opruimmateriaal lenen voor een opruimactie in
je straat.
inschrijven (05.04-11.05): mechelen.be/stadomtezoenen

Fleur je straat op

BUO De Sprankel, T 015 20 25 38, W www.buodesprankel.be
Den-8-Vlinder, T 015 21 99 30, W www.den8vlinder.be
BLO Den Anker, T 015 20 37 95, W www.denankerblo.be

Op 26 en 27 april staan vrijwilligers paraat om gratis
plantjes uit te delen. Elk gezin kan vijf plantjes en de
nodige potgrond afhalen op een van de verdeelpunten.
Wil je meteen jouw bloembak laten vullen? Dat kan!
De stad vraagt wel of je de plantjes aan de straatzijde
plaatst. Zo fleuren we met z’n allen onze straten op. Let
op: het aanbod geldt zolang de voorraad strekt.

Secundair onderwijs

inschrijvingen en een overzicht van de verdeelpunten:
W mechelen.be/stadomtezoenen

De secundaire scholen hebben niet allemaal dezelfde
inschrijvingsdatum en voorrangsperioden. Om deze te
kennen, neem je contact op met de school zelf.
meer info:
• brochure ‘Op zoek naar een secundaire school in jouw
regio?’, verkrijgbaar in de basis- en secundaire scholen,
het CLB, bij tal van organisaties en verenigingen
• W www.lop.be > LOP regio Mechelen > secundair >
info voor ouders

24

Samen voor
een Stad om
te Zoenen

Goed om weten
Neem een kijkje in De Lisdodde
waar wonen en zorg hand in hand gaan

Tijdens de Dag van de Zorg (16.03) zet De Lisdodde de deuren open. In dit kleurrijke woonzorgcentrum verblijven 156 senioren, samen met de bewoners van
24 assistentiewoningen, die allen zorg op maat genieten. De Lisdodde biedt een
tijdloze, groene, comfortabele en huiselijke omgeving. Alle aandacht gaat uit
naar het welzijn van de bewoners. Naast kleinschalige woongroepen waar oud
en jong zich makkelijk thuis voelen, is er een wellnessruimte, fitnesstuin, cafetaria met terras en speelweide voor de kleine bezoekertjes. Voor wie er werkt,
is De Lisdodde een plek waar je ten volle je capaciteiten kan benutten.
Ben je geprikkeld om kennis te maken? Zoek je een job in de zorgsector met ontwikkelingskansen?
Je bent van harte welkom op 16 maart in dit bijzondere huis.
Opendeurdag wzc De Lisdodde, 16.03, 10-17u, Frans Broersstraat 1,
T 015 47 81 00, E woonzorgcentra@ocmwmechelen.be

Earth Hour
Kennen computers, tablets, smartphones, internet, Facebook … voor jou
nog te veel geheimen? Tijdens de Digitale Week kan je proeven van de
digitale wereld.
Neem deel aan de gratis of goedkope workshops. Je leert beter omgaan met
al het leuke en met de grenzen van die nieuwe media. De Digitale Week –
een initiatief van LINC vzw – bereikte vorig jaar meer dan 19 000 mensen!
Programma:
W www.mechelen.be/digitaleweek of bij je lokale dienstencentrum van het
OCMW-Sociaal Huis.

"De digitale wereld
betekent een
meerwaarde voor
iedereen, jong en oud."
Walter Schroons,
schepen van ICT

Op 29 maart organiseert het WWF
voor de zesde maal ‘Earth Hour’.
Meer dan een miljard mensen
zullen van 20.30 tot 21.30u symbolisch de lichten doven. Het is een
van de initiatieven om de klimaatverandering tegen te houden.
Mechelen doet er nog een schepje
bovenop. De verlichting van volgende openbare gebouwen wordt
geen uur, maar veertien uur (18-8u)
gedoofd: stadhuis, St-Romboutstoren, Schepenhuis, Postgebouw,
O.L.V.-Kerk, Hans-wijkbasiliek, StKatelijnekerk & Hof van Busleyden.
In de O.L.V.-straat wordt de aanstraling van gebouwen gedoofd.
Wil je zelf je steentje bijdragen?
Organiseer een low impact-feestje
op 29 maart. Dat is een zo duurzaam mogelijk feest. Feestvierders
kunnen zich registreren voor een
wedstrijd t.e.m. vrijdag 21 maart.
Winnaars krijgen een akoestisch
optreden. W www.earthhour.be
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WiJ Waren
2

3

4
5

erbij

1 50 jaar lang stond Louis Goossens elke week op de markt met
groenten en fruit. Na al die jaren
gaat hij met pensioen. Bedankt
voor al dat gezond lekkers en de
vriendelijke babbels Louis!

2 Mechelen is de thuisstad van

heel wat raptalent. Op de Vlaamse
rap awards werden vijf Mechelaars
genomineerd voor zeven categorieën. Het Mechels-Gents hiphopduo Safi & Spreej wist drie belangrijke awards binnen te halen: beste
groep, video en album.

3 De Woonbeurs trok meer

dan 50 000 bezoekers naar de
Nekkerhal. Zo’n 250 exposanten
toonden de nieuwste technieken
en trends op gebied van bouw en
interieur.

4 Achter het Huis van Preventie

en Veiligheid (Befferstraat 34) is
een fietsherstelzuil geïnstalleerd.
Elke werkdag tussen 8.30 en 16u
kan je er zelf kleine fietsreparaties
uitvoeren. Alle gereedschap en
een fietspomp zijn er voorhanden!

5 Op 2 februari werd de Hans-

wijkstraat omgetoverd in de ‘Straat
van Verwondering’. Het was de
slotdag van een burenproject rond
de Week van de poëzie. Spontaan
volgde een feestje met jong en
oud in café 't Sas.

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

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

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
Wachtdienst huisartsen regio Mechelen: T 070 25 40 40
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, Walter Walgraeve, Line Geeraerts, Nathalie Bekx, Koen Vermeiren
Fotografie: Joost Joossen, Kurt Deruyter, 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/2014/0797/006
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www.mechelen.be
Waar onze origine ook ligt …
onze toekomst ligt in Mechelen,
onze stad!

