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’t zicht en win 
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Maanrock dans-

platform!

Maanrock is terug!

vakantie in eigen stad

Winkelen tijdens werken



150 Jaar roDe KruiS 
Zomer betekent voor de medewerkers van het Rode 
Kruis-hoogseizoen: op tal van evenementen in de regio 
zijn ze preventief aanwezig met eerstehulpposten. 
Daarnaast organiseren ze gratis EHBO-lessen, zamelen 
ze bloed in, bezorgen ze maatschappelijk kwetsbare 
kinderen een leuke zomervakantie … Ook wanneer er 
zich een ramp voordoet, staan de vrijwilligers paraat. 

Het Rode Kruis – dat dit jaar 150 jaar bestaat – heeft 
een speciale band met Mechelen. Zo is Mechelen de 
thuisbasis van de hoofdzetel van Rode Kruis-Vlaanderen. 
Bovendien was Mechelen na de oprichting een van de 
eerste Belgische steden met een eigen lokale afdeling. 
W www.mechelen-bonheiden.rodekruis.be

 www.facebook.com/RodeKruisMechelenBonheiden

 In de kijker
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Deze en alle andere medewerkers van het Rode Kruis-
Mechelen-Bonheiden zijn klaar voor de zomer!



Dave: “Mij vind je in de zomer op 
een dekentje naast de Vaart, ter 
hoogte van Planckendael. Het is 
heerlijk om er rustig te lezen of met 
vrienden de namiddag door te bren-
gen. Na zo’n ontspannen uitje ga ik 
het liefst naar de Vismarkt, want dat is 
natuurlijk dé hotspot van Mechelen!”

SuganDh: “Ik ga met mijn kinderen 
zeker naar de zwemvijver van De 
Nekker. Ik vind het fantastisch dat 
zo’n paradijs slechts op 15 minuten 
wandelen van het centrum ligt. Ik kan 
er ontspannen en ik krijg er een echt 
strandgevoel, terwijl mijn kinderen 
zich amuseren op de speeltuigen. Als 
zij gelukkig zijn, dan ik ook!” 

Charlotte: “Als ik thuis blijf, zit 
ik in mijn tuin met een goed boek uit 
de bib. Maar ik ga ook graag naar 
plaatsen waar ik oude bekenden kan 
tegenkomen, zoals op Parkpop in de 
Kruidtuin. Daar is altijd goeie muziek en 
veel sfeer! Samen maken Mechelaars 
de zomer plezant.” 

Mechelen ontpopt zich als dé festivalstad van Vlaanderen: een 
stad waar feest, muziek en ontmoeting centraal staan tijdens 
de zomer. Het sabbatjaar van Maanrock heeft ons de kans 
gegeven om samen met de Mechelaar het feestaanbod 
te evalueren en te vernieuwen. En kijk, Maanrock komt er 
sterker uit. Het festival zal voor het eerst in zijn bestaan 
drie dagen duren en het krijgt ook een klassiek luik. Veel 
Mechelaars waren daarvoor vragende partij. 

Maar voor het zover is, kan je nog van de ene naar de andere 
Mechelse festiviteit lopen. Een overzicht vind je in deze Nieuwe 
Maan. Het wordt een zomer vol feest, ontspanning, muziek en 
gezelligheid. Nodig je vrienden en familie uit en beleef samen  
de stad. De zomer is van Mechelen.

Bart Somers,
burgemeester

De Zomer is van Mechelen

Waar krijg jij een vakantiegevoel  
in onze stad?Maandvraag

De bijlagen bij deze Nieuwe Maan zijn niet alleen een leuk extraatje 
voor jou, maar het pakketje is ook vriendelijk voor het milieu, dankzij 
de verpakking in biofolie.
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3000 mensen schreven zich in 
voor the voice van vlaanderen. 
De Mechelse Dunja wist het te 
schoppen tot de laatste vier. 
Daar zitten wellicht haar stem, 
straffe podiumprésence en sterke 
persoonlijkheid voor iets tussen. 

“De te kloppen kandidate”, “echte klas-
bak”, “klepper” … De kranten schre-
ven vol lof over de talentvolle Dunja. 
Terecht, want met haar had coach Regi 
een straffe madam in zijn team. 

Dunja: “Vroeger zong ik in mijn kamer 
en nam ik met mijn computer liedjes 
op. Mijn tante vond die opnames en 
moedigde me aan om naar buiten 
te komen met mijn talent. Ik ben blij 
dat ik die stap gewaagd heb, want ik 
hou ervan om op te treden. Op een 
podium ben ik in mijn element, het 

geeft me telkens weer een kick. Mijn 
voorliefde voor jazz en blues heb ik 
van mijn vader meegekregen. Als 
kind luisterde ik mee naar zijn oude 
platen.” 

“Ik volg nu een opleiding jazz in het 
Antwerpse Conservatorium, maar ook 
daarbuiten treed ik regelmatig op. Op 
mijn Facebookpagina vind je de data. 
Sowieso ga ik verder in de muziek. 
Het is geen hobby of iets van voorbij-
gaande aard. Muziek zal het blijven, 
voor altijd.”

na 32 jaar geeft Jef de fakkel van directeur van het 
Speelgoedmuseum door aan opvolgster an Brusselmans. 
Met hart en ziel stak hij gedurende al die jaren zijn tijd 
en energie in de uitbouw van het Speelgoedmuseum. 
Wat ooit begon als een kleinschalige tentoonstelling 
in de rand van het toenmalige Folklorefestival, groeide 
uit tot een van de belangrijkste troeven van Mechelen 
Kinderstad. het vervult een unieke positie in het vlaamse 
én europese museumlandschap.

Jef: “Speelgoed is voor mij de spiegel van het dagelijkse 
leven door de eeuwen heen. Allerlei ambachten vertaalden 
vroeger al wat ze deden in kleine gebruiksvoorwerpen: 
een naaister maakte kleine poppetjes, een meubelmaker 
houten speelblokken ... Het zijn niet louter gebruiksvoor-
werpen, maar allemaal stukjes waardevol erfgoed.”

“Ik geloofde vanaf de start erg in het museum, maar de  
beginjaren waren niet makkelijk. Mensen schonken speel-
goed weg om de collectie uit te bouwen. Iedereen werkte 
op vrijwillige basis mee aan het museum. Ons museum-

concept kreeg toen de wind van voren. We vroegen een 
toegangsprijs en zagen het museum vooral als een ontmoe-
tingsplaats voor mensen. Dat zorgde voor veel kritiek, want 
het paste niet in het klassieke idee van wat een museum 
moest zijn. Het Speelgoedmuseum krijgt nu jaarlijks 80 000  
bezoekers over de vloer. Die bevestiging doet deugd.”

“Stoppen was niet gemakkelijk, want ik leef voor het Speel-
goedmuseum. Maar ik wil nu de jonge, creatieve generatie 
de kans geven. Aan een museum moet je blijven werken, 
blijven innoveren, anders gaat het verloren. Ik ben er 100% 
gerust in dat het museum in goede handen is. Natuurlijk 
spring ik nog regelmatig binnen voor een koffietje (lacht).” 

Dunja Mees: The Voice van Mechelen

Jef heylen: bezieler van  
het Speelgoedmuseum
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De MeDaille(S)

nieuwe Maan reikt de Medaille uit aan verdienstelijke 
Mechelaars. Deze keer geven we niet één, maar 
twee lovenswaardige Maneblussers een verdiende 
podiumplaats.



hang de Zomer 
in ’t zicht!
Wil je het beste plekje op Maanrock bemachtigen? 
hang dan snel de poster bij dit magazine aan je 
raam.

Bij deze Nieuwe Maan vind je de gloednieuwe affi  che 
van de Zomer is van Mechelen. Hang je poster goed 
in ’t zicht - aan je raam, brievenbus, voordeur ... - en 
laat hem de hele zomer hangen. Negen weken lang 
pikken we er telkens één affi  che uit. Alle winnaars 
mogen samen met vier vrienden op vrijdag 30 augus-
tus het exclusieve Maanrock dansplatform inwijden! 
Gegarandeerd het beste zicht van het hele festival!

Meer nieuws: www.dezomerisvanmechelen.be

Op 1 mei telde Mechelen al 431 cambioleden. 
Dorien Moulaert, lize Jacquemin en lizzie 
haesendonck zaten er het dichtst bij en winnen 
een gratis proefabonnement bij cambio autodelen. 

Profi ciat dames!

WeDStriJD

ontdek de stad met al je zintuigen

De Zomer is van Mechelen: 
post jouw Mechelse zomer-
foto’s online #DZIVM 
Of je deze zomer op vakantie gaat of niet, leg al je mooie 
zomerherinneringen vast op foto én deel die zomerse 
Mechelen-momenten via #DZIVM op Instagram, Twitter, 
Facebook of andere sociale media. 

Wil je op ontdekkingsreis door Mechelen? Schaf jezelf en genodigden dan ‘horen, zien 
en Mechelen’ aan. Deze belevingsgids voert je mee op een zintuiglijke ontdekkingstocht 
doorheen de stad. 

Laat je meevoeren op de klanken van 
de beiaard, langs de frisse natuur in het 
Vrijbroekpark of met de geur van vers 
gebrouwen bier. Geef je ogen de kost met 
een panoramisch uitzicht vanaf de skywalk of 
laat je in vervoering brengen in de historische 
kerken, Kazerne Dossin of de musea. 

Bij deze gids kan je een bijhorend Prikkel-
pakket kopen: een bonnenboekje waarmee je 
bij zes Mechelse zaken je smaakpapillen kan 
verwennen met proevertjes. 

Proef van een biertje bij brouwerij 
Het Anker of degusteer enkele 
ambachtelijke pralines. 

Het Prikkelpakket trakteert je ook 
op een puntzakje frietjes met 
mayonaise van een Belgisch 
frietkot! Of wat dacht je van een 
hartig stuk appeltaart bereid met 
Carolusbier? Je ontdekt een 
rijk palet aan typisch Mechelse 
smaken.

 W  www.mechelen.be
 www.facebook.com/StadMechelen 
  www.twitter.com/StadMechelen 

 @StadMechelen 

volg MeChelen online!

Te koop bij UiT in Mechelen of te bestellen via www.visitmechelen.be. 
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Blijf op de hoogte van de werken

• Schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief via 
www.mechelen.be/bruul, en je ontvangt regelmatig 
updates over de werken aan de Bruul in je mailbox. 
Hier vind je ook alle praktische info rond bereik-
baarheid en het aangepaste traject van enkele 
Lijn-bussen.

• Benieuwd hoe de Bruul er zal uitzien? Je vindt heel 
wat beelden en info op www.mechelen.be/bruul.

Bruul op weg naar de 
mooiste winkelstraat 

Winkels 
blijven 

bereikbaar 
tijdens 

werken

 Mechelen Morgen
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De nieuwe winkelstraat zal zich (in een tweede fase) 
helemaal uitstrekken vanaf de Grote Markt, het hart van 
de historische stad, tot aan het station, de belangrijkste 
toegangspoort om de stad van de Maneblussers te 
ontdekken. 

timing
De stad en de aannemer doen er alles aan om de werken 
vlot te laten verlopen en de hinder tot een minimum te 
beperken. Daarom delen ze de heraanleg op in volgende 
fases: Botermarkt, Korte Bruul, Bruul t.e.m. Korte Schip-
straat; Korte Schipstraat t.e.m. Fonteinbrug; Fonteinbrug 
t.e.m. Vijfhoek. Zo is telkens slechts een stukje van de 
winkelstraat werfzone. Tegen het bouwverlof 2015 moet 
deze eerste fase van de heraanleg afgerond zijn.

Kom koopjes scoren!
Een nieuwe bikini, trendy zonnebril of hippe teenslippers? 
Die koop je best van 1 t.e.m. 31 juli. Tijdens de solden-
periode kan je je garderobe flink uitbreiden aan een zacht 
prijsje, want in elke winkel vallen wel mooie kortingen te 
rapen. Aan wie echt niet kan wachten, geven de hande-
laars al kortingen tijdens de Zomerkriebels op 27, 28 en 
30 juni. En ook op 29 juni, want dan is het koopzondag en 
zijn de winkels open van 14 tot 18u.

Mechelen Winkelstad in cijfers

• De Bruul verwelkomde in 2014 140 000 
passanten. Dat zijn er 40 000 meer dan in 2006. 

• Mechelen kende een daling van de leegstand met 
9,8 % in 2012. Daarmee gaat Mechelen in tegen 
de algemene tendens in andere stadscentra. 

• Momenteel telt Mechelen 736 handelszaken. 

Bram Bresseleers @BramBresseleers 

@StadMechelen heeft de 
mooiste werfpanelen ooit.

De winkelas Bruul-Botermarkt-Vijfhoek ondergaat een metamorfose. 
Dankzij de werken van vandaag zullen de Mechelaars en bezoekers 
morgen worden beloond met een pracht van een winkel-wandelboulevard.



Siel (17): “Ik speel een burgermeisje. In de ene scène ben 
ik op de vlucht, in een andere scène zwaai ik mijn broer 
uit die naar het front vertrekt, en in nog een andere deel 
ik soep uit. We wisselen af met drie figurantengroepen. 
Soms speel ik vijf voorstellingen per week. Vervelen doet 
het nooit. Mijn kleren zijn zelfs op maat gemaakt! Ik ben 
helemaal fan van de mooie stofjes en schoenen. 

Alle figuranten vormen een echt topteam. Er wordt 
heel wat afgelachen in onze loges. Nu ik alles achter 
de schermen van nabij heb meegemaakt, ben ik een 
nog grotere fan van musical geworden. Eerst ga ik 
orthopedagogie studeren, en daarna musical. En 
zanglessen nemen, daar heb ik ook zin in gekregen!”

Frans (78) figureert al tien jaar. Van alle figuranten in 
14-18 is hij de oudste. “Ik speel twee rollen: een kapitein-
officier en een rijke burgervader. Ook ik speel dikwijls vijf 
voorstellingen per week, maar toch is het telkens anders. 
Je krijgt hier het gevoel dat je tot een grote familie behoort. 
Je ontmoet zoveel mensen, ook de grote vedetten als 
Jo De Meyere, Jelle Cleymans of Free Souffriau. 
Geweldig!”

…  koning Filip en koningin Mathilde al zijn komen 
kijken? Hun dochter prinses Elizabeth mocht mee.

… de rijdende tribune 135 ton weegt?
…  er 3 speciaal getrainde filmpaarden meespelen?
…  de decorplatformen lasergestuurd worden?

7

info & tickets
De spektakelmusical speelt nog tot 20 juli, en herneemt 
dan in september. Bestel je tickets via www.14-18.nu. 

Wist je dat …

Siel

Frans

14-18  

Mechelse 
figuranten 
vertolken 
musicalverhaal over 
de groote oorlog

Sinds half april zakt heel Vlaanderen af naar de Nekkerhal voor spektakel-
musical ‘14-18’ van Studio 100. Al meer dan 205 000 bezoekers namen 
plaats op de rijdende tribune voor een verhaal over oorlogsgruwel, liefde 
en vriendschap, gebracht door een topcast in een verbluffende setting. Als 
fi guranten maken Mechelaars Siel en Frans deel uit van het hele gebeuren.



geen heilig huisje wordt gespaard
De Plezante wandeling houdt het mid-
den tussen straattheater en cabaret. 
Rudi en Ferre vertellen én zingen in 
het Mechels dialect over volksfiguren 
en anekdotes uit de geschiedenis van 
onze stad, waarbij geen heilig huisje 
wordt gespaard. 

“In oktober 1993 vond de eerste Ple-
zante wandeling plaats. Het was niet de 
bedoeling dat er nog zouden volgen, 
maar na 20 jaar is er nog altijd vraag 
naar. Vorig jaar mochten we de Plezante 
wandeling zelfs promoten in Vlaande-
ren Vakantieland en dat hebben we ge-
voeld, de telefoon stond niet stil! Deze 
zomer zijn boekingen voor de wande-
ling daardoor niet meer mogelijk”, zegt 
Ferre. “Maar er zijn nog tal van andere 
toffe wandelingen door Mechelen, zoals 
‘Mechelen Binnenstebuiten’ of de histo-
rische wandeling waarbij je wordt mee-
genomen in de rijke geschiedenis van 
onze stad”, vertelt Rudi.

Stadsgidsen Rudi 
De Mets en Ferre 
Uytterhoeven nemen 
al 20 jaar toeristen 
op sleeptouw door 
Mechelen met hun 
Plezante wandeling. Je 
kwam ze ongetwijfeld 
al eens tegen in de stad. 
Dit vrolijke duo brengt 
jong en oud, toerist én 
Mechelaar volop aan 
het lachen met hun 
verhalen en liedjes in 
het ‘plat’ Mechels.  

Wandelen in Mechelen  is plezant! 

gidsen in hart en nieren
Ferre: “In 1979 ben ik gestart als stadsgids. Mijn job als leraar Nederlands wilde ik 
combineren met gidsen. Dat was namelijk mijn roeping. Ik gids ook al jaren in Rome 
en Venetië. Mechelen past perfect in dat plaatje van cultuurhistorische steden.”

“Biesje meuleke, d’hoerenkoten, Ons moeder 
was een Mechelès, Mieke mandje, Den toren …  
we hebben een reeks liedjes klaar per 
wandeling.” Ferre
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Wandelen in Mechelen  is plezant! 

Rudi: “Ik werd gids in 1982. Naast stadsgids zijn wij beiden supporters van Racing 
Mechelen. Ferre speelde in zijn jonge jaren zelfs mee in de eerste ploeg! Het lot 
heeft ons samengebracht en de Plezante wandeling is hiervan het prettige ge-
volg. Als fi ere Mechelaar wil ik de Mechelse geschiedenis en folklore uitdragen. 
Daarom ben ik voorzitter van het Sinte-Mette Genootschap en ondervoorzitter 
van Toren en Beiaard.”

De gaston en leo van Mechelen 
“Het succes van de Plezante wandeling is mede te danken aan onze humoristi-
sche aanpak. We haspelen niet zomaar een ingestudeerde tekst af, we spelen in 
op ons publiek en vullen elkaar perfect aan.” 

“En in elke wandeling verwerken we 
minstens tien liedjes. Dat zorgt telkens 
voor een verrassingseff ect”, lacht Rudi. 

toekomstplannen?
“We willen nog zeker tien jaar door-
gaan met de Plezante wandeling. Zo-
lang we dit fysiek aankunnen en we er 
zelf plezier aan beleven, geven we niet 
op”, lacht Ferre. “En daarnaast maken 
we tijd voor onze kleinkinderen”, zegt 
Rudi. 

ontdek deze zomer Mechelen!
De favoriete plekjes van Rudi en Ferre 
in Mechelen? “De stadsparken, het 
Dijlepad, de gerestaureerde kerken en 
de talrijke terrasjes. Nog andere parel-
tjes die je moét ontdekken in de stad 
zijn: de Sinte-Mettetuin (binnenkoer 
OCMW), de tuin in het Klein-Begijnhof 
(aan het Ondernemershuis) … Het zijn 
er te veel om op te noemen!”

Andere 
wandelingen
Spring eens binnen bij UiT in 
Mechelen/toerisme en ontdek 
welke wandelingen en fi ets-
tochten je langs alle idyllische 
of cultuurhistorische plekjes in 
onze stad leiden! 

uit in Mechelen, 
Hallestraat 2-4-6, Mechelen 
W www.toerismemechelen.be 

 www.facebook.com/
visitmechelen 

Boekingen Plezante wandeling: 
Rudi De Mets, t 0477 61 87 88, 
e rudi.demets@telenet.be

“Als fi ere Mechelaar wil ik 
de Mechelse geschiedenis 
en folklore uitdragen.” 
Rudi

Maneblussers 
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Elk jaar trekt onze Dijlestad zo’n 1,5 miljoen toeristen aan. Een warm ont-
haal van al die mensen zorgt voor een extra, duurzame aantrekkingskracht. 
Daarom startten de vijf Vlaamse kunststeden het project Info on the Go: 
een opleiding voor taxichauffeurs, schippers en koetsiers. 

Dirk, taxichauffeur bij hallo taxi: 
“Wij zijn vaak de eersten met wie toe-
risten in contact komen. Via ‘Info on 
the Go’ leerden we hoe we verbaal 
en non-verbaal beter kunnen commu-
niceren met onze klanten en hoe wij 
goede ambassadeurs voor onze stad 
kunnen zijn. Tijdens een workshop 
en stadswandeling kregen we leuke 
anekdotes en veel informatie over het 
toeristische aanbod. Met die kennis 
kunnen we toeristen nog hartelijker 
ontvangen en hen tips meegeven voor 
een geslaagd bezoek aan onze gast-
vrije stad.”

Tijdens de opleiding krijgen ze lessen in klantvriendelijkheid en informatie over 
de toeristische trekpleisters van de stad. In Mechelen volgden al 32 taxichauf-
feurs en 6 schippers de ‘Info on the Go’-opleiding, waaronder Walter en Dirk. 

Walter, schipper bij rederij Malinska: 
“Als schipper van een plezierbootje 
op de Binnendijle vaar ik van april tot 
september zo'n vijf keer per dag uit. 
Als mijn boot elke keer vol zit, neem 
ik dagelijks wel 100 mensen mee voor 
een rondvaart. Dan is het leuk als je al 
eens een woordje meer kan zeggen 
dan wat strikt noodzakelijk is. Klant-
vriendelijkheid is belangrijk. Tenslotte 
is het ook de toerist die ons betaalt. 
Goed ontvangen toeristen keren te-
vreden terug naar huis. En mond-tot-
mondreclame is nog altijd een van de 
belangrijkste redenen voor mensen 
om onze stad te bezoeken.” 

 Welkom in Mechelen 

taxichauffeurs en schippers 
worden stadsambassadeurs

"Mechelen is een stad 
op mensenmaat. De 
fi erheid van wie hier 
woont of werkt, zorgt 
voor een warm onthaal 
van de bezoekers."

Frank Nobels, 
schepen van Toerisme 
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Een festival moet meer 
zijn dan muziek alleen.

Meer klassieke muziek 
in de stad …Geef ons een afterparty 

na #Maanrock, met dj’s.

Wij willen ambiance maken, 
met een cocktail erbij.

Wij willen een 
stadsfestival!

Meer randanimatie 
op Maanrock.

De langste gratis festivalzomer

aan jou ‘gepaozd’!
Herinner jij je nog ‘Wa paozde’? Deze mobiele babbel-
box stond vorige zomer negen weken op verschillende 
evenementen en plaatsen in Mechelen. Jullie konden er 
jullie ideeën kwijt over hoe de zomer van Mechelen er 
moet uitzien, en wat jullie verwachten van een stadsfestival 
als Maanrock. Bijna 1000 Mechelaars gaven hun mening 
en hun ideeën. Je kan de slotcompilatie bekijken op 
www.mechelen.be/wapaozde. 

  Kom bij de m-crew
De Zomer is van alle Mechelaars. Niet alleen zijn 
veel van jullie ideeën gebruikt, maar je kan ook zelf 
betrokken worden bij de organisatie. 

Wil je alleen of met je vereniging meewerken op 
de evenementen, word dan lid van de M-crew, 
de nieuwe vrijwilligerswerking.

Schrijf je in via www.mmmechelenfeest.be/
vrijwilligers.

Maak de zomer mee!
Blijf op de hoogte van alle zomernieuwtjes en van alles wat 
er deze zomer leeft in Mechelen via het levendige platform 
van dezomerisvanmechelen.be. 

Deel jouw ideeën, uitspattingen, weetjes, foto’s en nieuws 
met andere Maneblussers. Zo is de zomer écht van jou!

 #DZIVM
 www.facebook.com/dezomerisvanmechelen

Insta  #DZIVM

W www.dezomerisvanmechelen.be

goed nieuws! Veel van die wensen gaan deze zomer 
in vervulling! Onder het motto ‘De Zomer is van Mechelen’ 
beleef je dit jaar de zomer van je leven. De leuke festivals 
waar je al jaren van geniet, zijn beter dan ooit. Ook Maan-
rock, dat helemaal terug is en beter wordt dan ooit tevoren!

Dankzij de ideeën van de Mechelaars worden de festivals nóg beter. 
Samen maken we er een bijzondere zomer van!
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Dossier M 
Roetsj mee 

op een achtbaan 
van festivals. Een 
lust voor oog, oor, 
smaakpapillen en 
voor de dans-

beentjes.

Feest voor iedereen

vijf dagen feest • 25-29.06
De Dijlefeesten en ottertrotter openen de zomer 
alvast met een vijfdaagse knaller. D.ART brengt  
hedendaagse kunst op 12 locaties in de binnenstad.

 ParkPop, het kan niet op •
 elke donderdag in juli en augustus

In de groene omgeving van de Kruidtuin passeren 
deze zomer de meest uiteenlopende genres de 
revue: van blues tot latin en van Franse chansons tot 
Vlaamse schlagers. Bovenop het sterke programma 
met namen als Urbanus en De Fanfaar en Eva De 
Roovere & The Whodads is er Radio Botanique: een 
dj-set die de pauzes opvult met zéér - echt zéér - 
dansbare muziek. Jouw donderdagen staan alvast 
ingepland!

*Parkpop All-in (van 18-20u, € 50 p.p.)
Na het werk meteen het park in? In samenwerking 
met ViaVia staat een walking dinner voor je klaar met 
vier warme gerechten, een salad bar en dessert op 
de koop toe. Alle dranken zijn bovendien inbegrepen.

M.e.C is back! •  
Elke do, vr, za en zo van 10.07 tot 10.08
Herinner jij je nog de leukste zomerplek van vorig 
jaar? Voor velen was dat ongetwijfeld het M.E.C 
of Mechelen event Center. Dit jaar is het M.E.C 
terug! Het herrijst op de campus van Thomas More 
(Lange Ridderstraat 44). De hippe zomerbar nodigt 
je uit om te genieten van sport, muziek, cultuur, 
workshops, lekkers en gezellig samenzijn. 

Mechelen Zingt • 11.07
We gaan niet alleen mee met de succesformule 
Vlaanderen Zingt. Mechelen tilt de festiviteiten 
nog een ‘danspasje’ hoger. Op de Grote Markt laat 
zanger Wim Leys, begeleid door de band @fundum, 
jullie uit volle borst meezingen op klassiekers. Als 
de keigezellige sfeer er helemaal inzit, waag je dan 
mee aan de recordpoging van langste polonaise 
ooit! Als je nog stem over hebt, tel dan mee af naar 
het spetterende vuurwerk.

              Bal Populaire • 21.07
Vuurwerk kan natuurlijk ook niet ontbreken op de 
Nationale Feestdag. Die dag overspoelt de prachtige 
sfeer van de jaren 50 Mechelen. Samen met radio 
Modern dans je de kasseien op de Grote Markt plat. 
Maak je je zorgen om je kapsel? Geen probleem! De 
Modernettes maken van je coupe een prachtig kunst-
werk in hun mobiel kapsalon. Haal die bretellen en 
krulspelden maar boven!

vis-Pop is weer tóp! • 09.08
Dit stevige festival is de laatste jaren uitgegroeid tot een 
volwaardig muziekfestijn rond de Dijle. Naar goede ge-
woonte levert Vis-Pop zomerse beats, afgewisseld met 
stevige gitaren. Maar ook de hiphop en urban-scene krij-
gen dit jaar opnieuw een prominente plaats op het podium. 

De winnaar van de Vis-Hop Rally geeft het startschot. 
Grote namen als The Prospects en Postmen doen het 
feest al helemaal losbarsten. Zoals elk jaar gaat de winst 
naar (voornamelijk Mechelse) initiatieven die een centje 
kunnen gebruiken. Dus kom maar eentje extra drinken op 
9 augustus!
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na een jaar van bezinnen, is Maanrock terug. het festival is dit jaar helemaal herboren, en beter dan ooit tevoren. 
op basis van jullie ideeën uit de ‘Wa paozde’ babbelbox, is het festival veranderd. Zo duurt het langer, zijn er meer 
podia, is er randanimatie, een afterparty en … trommelgeroffel … klassieke muziek!

1 er zijn dit jaar 4 podia  
in de plaats van 3  

Elk podium heeft zijn eigen identiteit

 Op de grote Markt weerklinkt op zaterdag alterna-
tieve muziek en op zondag vind je er muziek voor 
iedereen!

 De iJzerenleen wordt een heuse festivalstraat waar 
dj’s en urban centraal staan, met een prachtig en 
uniek podium. 

 In de tuinen van het hof van Busleyden geniet je in 
een prachtige omgeving van klassieke parels. Casco 
Phil verzorgt het zaterdagprogramma, harmonieën, 
fanfares en brass bands stelen de show op zondag. 

 Aan de lindepoort krijgt opkomend talent de kans  
om het beste van zichzelf te geven. Café Malvine, 
Moonshack en Club Kamikaze zorgen elk een dag  
vanuit hun eigen expertise voor een ijzersterke  
programmatie op maat.

Maanrock wordt dé climax • 29-31.08

3 het festival duurt 3 dagen  
in plaats van 2

Al op vrijdag begint het feest, dat wordt ingezet door 
live groepen en dj’s. Je krijgt er dus - helemaal voor 
niets - een extra dag feest bij!

2 er is klassieke muziek
Op vraag van de Mechelaars koos de organisatie 
om ook klassieke muziek een podium te geven 
op Maanrock. Casco Phil, de vroegere Belgische 
Kamerfilharmonie, neemt je mee op een muzikale  
reis van Wenen tot Parijs. 

De historische omgeving van het Hof Van Busleyden 
is de ideale omgeving om te genieten van dit genre. 
Maar ook in leegstaande panden, straten en op pleinen 
kan er al eens Mozart weerklinken. Zo kan een groter 
publiek kennismaken met deze prachtige muziek.

Vijf nieuwigheden op Maanrock betekent vijf keer meer plezier!
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Dossier M 

“De Mechelse 
festivalzomer is uniek 
in Vlaanderen: gratis, 
voor elk wat wils en op 
maat van onze stad.” 

Bart Somers, burgemeester

Very Important  
Mechelaars
Voor wie zaterdag en zondag door het leven wil 
gaan als Very Important Mechelaar, is er een V.I.M.- 
formule. V.I.M.’s kunnen hun Maanrock ervaring 
afwisselen met exclusieve rust in een loungy sfeertje. 
In het Cultuurcentrum achter de hoek van de Grote 
Markt krijg je de kans om artiesten te ontmoeten (er 
zijn signeersessies!) en te ontspannen bij akoestische 
sets. Geen ontspanning zonder drankjes natuurlijk ... 
en tapas vullen de belangrijke magen.

30.08 en 31.08, Cultuurcentrum Mechelen, € 25

5 er is een afterparty!
Wil je dat er geen einde komt aan je fantastische  
festivaldag? Zak dan af naar Perron M voor de  
Maanrock Afterparty. Feesten tot het ochtendgloren!

30.08 en 31.08, Perron M, 23-5u, € 10 /  
€ 15 combi za & zo

4 Maanrock is véél meer 
dan muziek: randanimatie 
en fair trade-eten
Maanrock is dit jaar een echt stadsfeest. Dat wil 
zeggen dat de straten rond de podia gevuld zul-
len zijn met allerlei randanimatie. Straatartiesten 
brengen onder andere spetterend theater. 

Wie van lekkers houdt, kan een variatie aan  
duurzaam en fair trade-lekkers proeven …  
We geven een pluim aan standhouders en acts 
die gaan voor een duurzame en ecologische aan-
pak. Je herkent ze aan het ‘Anders en Beter’-label.



“Ik doe al 17 jaar met vrienden mee aan 
de beachvolley onder den Toren. Het is 

leuk om eens op een ‘strand’ te staan op 
de Grote Markt. Op het zand kan je je 

echt uitleven en je komt er veel mensen 
tegen, supporters en tegenspelers. Het 
is telkens leuk napraten rond de Grote 

Markt, eventueel met een pintje.” Rudy

Kinderstrand
Ook kinderen zijn dol op zo’n strand.  
Goed nieuws voor hen, want het strand  
is na de beachvolley helemaal van hen.  
Lees hier meer over op pagina 3 van de  
kinderkrant Nieuw Maantje die bij deze  
Nieuwe Maan zit.

W www.mechelenkinderstad.be
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Plof je voeten in het  
zachte zeezand
Beachvolley • 24-27.07
700 ton zand! Zoveel voert de stad jaarlijks naar de Grote 
Markt om er een echt strand van 1600 m² aan te leggen. 
Een speeltuin voor de vele liefhebbers van volleybal. Zij 
komen er al voor het 17de jaar op rij een balletje slaan. Op 
donderdag en vrijdag zijn er bedrijventornooien, zaterdag 
spelen de recreanten en op zondag komen de competitie-
spelers aan de beurt. 

Wil je meedoen?  
Raadpleeg dan snel www.sportenonderdentoren.be.

 Eigenlijk hoef je niet naar de kust om van strand te genieten. In de zomer komt het strand tot Mechelen.
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Dossier M 

openluchtcinema
Genieten van de beste films is nog een pak gezelliger 
met de Coca-Cola Drive In Movies. De openluchtcinema 
brengt de Amerikaanse sfeer in Mechelen. Er staan 
weer tal van kaskrakers op het programma! Een festival-
weide met trendy bars maakt de sfeer compleet.

Drive-in Movies, 02.07 – 30.08, wo-zo, deuren: 19u,  
start film: 22u (zonsondergang), De Nekker (via parking 
Utopolis), Spuibeekstraat 5, € 6 (chauffeurs oldtimers: 
gratis), W www.utopolis.be/drive

Dit is slechts een greep uit het aanbod van evenementen 
die deze zomer in Mechelen plaatsvinden. Wil je een vol-
ledig overzicht? Surf dan naar www.uitinmechelen.be, een 
website gevuld met tips voor een leuk dagje uit! Op meer 
dan 70 locaties in Mechelen (stadsgebouwen, handelaars, 
hotels … ) vind je tevens een geprinte ‘UiT in Mechelen’ 
kalender. Deze mag je gratis meenemen.

“Ik heb al drie keer meegedaan aan 
de Big Jump. Ik spring graag in ‘vrij’ 
water in de open natuur. De sfeer en de 
gezelligheid zijn de moeite waard, en je 
steunt een goed doel. De locatie en de 
gelegenheid zijn uniek: je springt niet 
elke dag in de Dijle!” Manten

Mechelen is  
een groene stad en 
in de zomer zijn er 
zelfs evenementen 

in’t groen!
Vertier in de natuur

(tam)boeren in tivoli 
Op vier zomerse zondagen kan je in Tivoli genieten van 
muziek in een groene omgeving. Mechelse harmonies 
en brassbands verwennen je oren op de kiosk. 

Parkconcerten tivoli, telkens 15-16u, 13.07, 
Koninklijke Fanfare Vrolijke Vrienden Hombeek, 27.07, 
De mannen van Goeden Wil uit Muizen, 10.08, Koninklijke 
Harmonie Mechelen, 24.08, Mechels Harmonie Orkest, 
gratis.

Boer voor een dag, 07.08 & 21.08, 9-15u, 6-12 jaar,  
€ 5 p.p., aanmelden: onthaal Neerhof kinderboerderij, aan-
gepaste kledij, laarzen en lunchpakket voorzien, inschrij-
ven verplicht via t 015 20 66 84, e tivoli@mechelen.be

Duik in de Dijle
Wil jij graag proper water? Spring dan op 13 juli in de 
Dijle. Net als tientallen andere Mechelaars geef je zo het 
signaal dat je zuiver water wil voor de Vlaamse rivieren, 
beken en meren. De waterkwaliteit is de laatste jaren al 
sterk verbeterd – met ook meer vis tot gevolg. Maar het 
kan altijd beter! Het is trouwens een unieke gelegenheid 
om helemaal gratis – en met toestemming – in het mid-
den van de stad te zwemmen, met zicht op de Vismarkt.

Big Jump, 13.07, 15u, Haverwerf (Lamot), gratis,  
W www.bigjump.be 

Domein tivoli, Antwerpsesteenweg 94,  
W www.mechelen.be/tivoli 

 Meer eveneMenten? 



Wegzinken in een boek
Lezen is nog plezanter tijdens de zomer. De uitleen-

termijn van boeken is dan immers 6 i.p.v. 4 weken! 

Bovendien is er nieuws uit de Mechelse bibliotheek: 

ze heeft nu honderden boeken online gezet. Die kan 

je digitaal ontlenen en op je tablet lezen. Lees meer 

op p. 24.

Op het dak van 
de stad 
Het symbool van Mechelen is natuurlijk 

de imposante Sint-Romboutstoren. Beklim 

de 538 treden en geniet boven op de 

skywalk van een adembenemend uitzicht 

over de stad. Bij helder weer kan je zelfs 

het Brusselse Atomium zien. De weg naar 

de top is minstens even indrukwekkend: 

waar ter wereld vind je twee beiaarden 

in één toren? Tijdens je beklimming kan 

je op adem komen in zes kamers die elk 

een eigen functie hebben.

Rik Wouters & co
Rik Wouters (1882-1916) is een bekende kunstenaar 
met Mechelse roots. Ondanks zijn korte leven liet hij 
een fantastisch oeuvre na dat je op twee locaties in 
Mechelen kan aanschouwen. In het Hof van Busley-
den loopt nog tot 28 september de tentoonstelling 
‘Door de Groote Oorlog getekend’. Deze expo zoomt 
in op diverse Mechelse kunstenaars en hun lot-
gevallen tijdens WO I. In het Schepenhuis vind je 
de hoogtepunten uit Wouters’ werk, verdeeld over 
vijf themazalen. 

Mobieler met je tweewieler
Mechelen vormt een prima uitvalsbasis voor een dag of weekendje fietsen. Met de fietskaart Mechelen kan je een trip uitstippelen in 
Mechelen. Gratis te verkrijgen in de bib, het Huis van de Mechelaar en bij UiT in Mechelen. Wil je wat verder? Koop dan de fietsknoop-puntenkaart voor € 2. De kaart geeft een gedetailleerd overzicht 
van het fietsknooppuntennetwerk met Mechelen als uitvalsbasis. 
Probeer zeker een van de zes suggestielussen!

Of neem deel aan de Gouden Carolus fiets- en wandelzoektocht. 
Wandel 4km in de historische binnenstad en los onderweg vragen op, of doe de fietszoektocht (30km) langs de groene rand.

Er valt heel wat te beleven deze zomer in Mechelen. In Dossier M vond 
je al een greep uit de kalender, maar ook zonder die evenementen staat 
de Dijlestad bol van de mogelijkheden voor een dagje uit. 

op vakantie in eigen stad
1001 mogelijkheden in de Dijlestad

 literatuur  BeelDenDe KunSt 

 natuur 
 Cultuur in De StaD 

18



(M)aanblik 

BBQ in het groen
Vul je rugzak met bekertjes, bordjes, een dekentje en 
lekkers en je bent klaar voor een heerlijke picknick in 
het groen. Op slechts enkele minuten fietsen zit je al 
in de natuur. Zo vind je net voorbij de bruggen over de 
Dijle het Mechels Broek, een uitgestrekt natuurgebied 
waar veel watervogels huizen. 

Of trek naar het Vrijbroekpark met haar prachtige 
rozentuin. Hier vind je openbare barbecuetoestellen 
en tafels om een heerlijke BBQ met vrienden en fami-
lie te organiseren.

Waar de begijnen woonden
Het Begijnhof: kleine, gezellige straatjes die 
rust uitademen. Het is er aangenaam wandelen 
langs de huisjes die beschermde monumenten 
zijn. Dankzij het typisch Vlaamse karakter en 
de aparte architectuur kreeg het Begijnhof een 
plekje op de UNESCO-Werelderfgoedlijst.

Stil worden in de kazerne 
Kazerne Dossin is voor België een unieke 

herinneringsplaats. Tijdens WO II werden op de 

binnenplaats duizenden Joden en zigeuners 

verzameld voor deportatie naar Auschwitz. Dit 

museum wil aan huidige en toekomstige gene-

raties de historische betekenis van deze plaats 

duiden en thema’s als racisme, uitsluiting en 

mensenrechten aanschouwelijk maken. 

Sla een balletje
Met City Golf speel je een spel-
letje minigolf op verschillende 
locaties in de binnenstad, zoals de Kruidtuin, 
de IJzerenleen en in de schaduw van de Sint-Rom-
boutskathedraal. De stad is als het ware het decor 
van één groot golfparcours. Het leukst in groep!

Stap voor stap
Ken jij al alle authentieke parels en verhalen achter 
de muren van je stad? Met de wandelgids ‘Wegwijs 
in Mechelen’ kan je op eigen houtje drie routes 
volgen door de stad. Je tocht voert je langs tal van 
bezienswaardigheden en de mooiste historische 
plekjes in Mechelen.

 natuur 

 SPort 
 geSChieDeniS 

 Cultuur in De StaD 

 Cultuur in De StaD 
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In en op het water
Je kan Mechelen voortaan ook verkennen vanaf een surfplank op de 
Binnendijle. Heb jij je al gewaagd aan ‘sup’ (stand up paddle)? Door te 
peddelen beweeg je jezelf voort. 

Trekt het stadswater je aan, maar hou je het liever droog? Maak dan een 
boottochtje op de Binnendijle: de perfecte manier om de historische kern 
vanuit een ander perspectief te ervaren. Je vaart langs de Vismarkt, de 
Grootbrug en de Kruidtuin.

Wil je echt kopje onder gaan? Zwem, duik en plons dan in de zwemvijver 
van recreatiedomein De Nekker! Valt het weer wat tegen? Dan beleef je 
waterplezier in zwembad Geerdegemvaart of in de Nekkerpool.

 650 jaar bier brouwen 
Volg een geleid bezoek aan brouwerij Het Anker, 
waar de gelauwerde Gouden Carolus wordt 
gebrouwen. Ze stamt uit 1369 en is een van de 
oudste brouwerijen van België. Na de wandeling 
krijg je twee degustaties aangeboden.

Speel in ’t straat
Je kan je straat een of meerdere dagen inrichten 

als speelstraat: een straat die gedurende een wel-

bepaalde tijd voorbehouden is voor spelende kin-

deren. Zij kunnen dan volop spelen en bewoners 

hebben de gelegenheid om gezellig samen te zit-

ten. De speelstraat wordt afgesloten met speelse 

verkeershekken en je krijgt zelfs een speelkoffer 

vol spelmateriaal gratis ter beschikking. 

t 015 29 77 60, e speelstraten@mechelen.be, 

W www.mechelenkinderstad.be > spelen 

Meer info over alle activiteiten 
vind je op www.mechelen.be of 
op www.mechelen.be/toerisme

           In Mechelen Kinderstad valt er natuurlijk ook voor 
de kleintjes heel wat te beleven: Mechelen Kinderstrand, 
schatten van Vlieg, of een bezoekje aan Planckendael, 
Technopolis of het Speelgoedmuseum. Lees meer in de 
bijgevoegde kinderkrant ‘Nieuw Maantje’.

 SPelen 

 Proeven 

 Meer inFo? 

 WaterSPort 
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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 april tot 31 oktober: ma-vr 10-17u, za 10-16u, zo 12.30-16u

oorlog in de kinderkamer 
Forten bouwen, de prinses redden van de vijand, indiaan-
tje spelen ... Met wat fantasie is de kinderkamer het ideale 
decor voor de gevaarlijkste avonturen. In het Speelgoed-
museum loopt momenteel de tentoonstelling ‘Oorlog in de 
kinderkamer’. Deze tentoonstelling geeft een beeld van 
oorlogsspeelgoed door de eeuwen heen. Heel veel kin-
deren en volwassenen zijn gefascineerd door al wat met 
oorlog te maken heeft. Dat weerspiegelt zich in het speel-
goed. Ervaar zelf hoe speelgoed aanzet tot nadenken. Nog 
tot 2 november. 

Muurschilderingen hof van Busleyden
in het hof van Busleyden werden 150 jaar geleden 
16de-eeuwse muurschilderingen ontdekt.

Wil je meer weten over deze verborgen pareltjes? Grijp 
dan nu je kans! Wie wil kan tot september elke vierde 
zondag van de maand onder begeleiding van een gids 
de schilderingen met eigen ogen bewonderen. 

Er zijn rondleidingen om 14.30u en om 15.30u. Het be-
zoek duurt ongeveer 1 uur. Voor € 5 maak je kennis met 
een zeldzaam stukje erfgoed! Tickets en reservatie via 
UiT in Mechelen.

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

De zomer in het Speelgoedmuseum

De schatten van vlieg
Wil jij in de zomervakantie graag op zoek naar de schat 
van Vlieg? Dat kan in het Speelgoedmuseum: los de zoek-
tochten op en verdien zo tips om de schat te vinden. Of 
ga aan de slag in de ontwerphoek. Doe inspiratie op in het 
materialenhoekje, het vormhoekje of het texturenhoekje 
en ontwerp een volledig nieuwe hal. Wie weet worden 
jouw ideeën volgend jaar gebruikt bij de uitwerking van de 
échte nieuwe hal van het Speelgoedmuseum? Schatten-
jagen kan tot 31 augustus.

Speelgoedmuseum Mechelen, Nekkerspoelstraat 21, 10-17u (ma gesloten), W www.speelgoedmuseum.be



Kazerne Dossin
Na de aanslag op de Rwandese president op 6 april 1994 
bracht het regime een uitroeiingsplan ten uitvoer: alle 
tegenstanders en alle Tutsi’s moesten worden gedood. De 
vredestroepen bleken niet in staat om de volkenmoord te 
stoppen. Na de moord op 10 Belgische para’s, trok België 
al op 7 april 1994 zijn blauwhelmen terug. Pas 100 dagen 
later kwam een einde aan de massamoorden. 

Rwanda: Wounded vision is een tentoonstelling over de 
volkenmoord in Rwanda van 20 jaar geleden. Die kostte  
het leven aan minstens 800 000 mensen. Fotograaf Alexis  
Cordesse legde vast hoe het land, de omgeving en de  
mensen nu nog steeds door de volkenmoord getekend zijn. 

Tot 14.09, Kazerne Dossin, vierde verdieping,  
Goswin de Stassartstraat 153, 10-17u (wo gesloten),  
t 015 29 06 60, e info@kazernedossin.eu,  
W www.kazernedossin.eu

nog elke maandagavond tot 8 september kan je op het 
Cultuurplein luisteren naar de beiaardconcerten vanuit 
de Sint-romboutstoren. 

Thema van deze reeks concerten is 'De Groote Oorlog'.  
De concerten hebben allemaal een link met WO I. Bei-
aardiers uit landen die betrokken waren bij de oorlog en 
studenten die afstudeerden aan de Koninklijke Beiaard-
school Jef Denyn bespelen de beiaard. 

nieuw: op het Cultuurplein staan twee grote schermen 
waarop je het beiaardspel kan volgen vanuit nieuwe, 
comfortabele stoelen. In de pastorietuin van OLV-over- 
de-Dijle kan je nog op 3 zaterdagen concerten bijwonen. 

Het uitgebreide programma van alle concerten is te  
bekijken op www.torenenbeiaard.be of in het programma-
boekje (€ 5, UiT in Mechelen en tijdens de beiaard-
concerten).

Wist je dat toen de Groote Oorlog 
uitbrak Jef Denyn een laatste keer de Sint-
Romboutstoren beklom, voordat hij vluchtte naar 
Engeland? Hij speelde de Brabançonne en de 
Vlaamse Leeuw ... Nadien zweeg de beiaard. Een 
ontroerend moment. Pas vier jaar later werd de 
grote beiaardier als een held ingehaald, en kon hij 
het brons weer laten klinken over de stad.

Mechelen Beiaardstad 
zomerconcerten 2014
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rwanda: Wounded vision
Fototentoonstelling – Alexis Cordesse



Fietstocht langs 
Mechels natuurlijk 
Zin in een fietstocht op het hombeeks Plateau langs 
de ondernemers van Mechels natuurlijk? 

Mechels Natuurlijk is een verzamelnaam voor 14 land- en 
tuinbouwondernemingen waar je van het Mechels platte-
land kan proeven en genieten. Je ontdekt hen via een 
fietsknooppuntenroute in onze eigen groene rand. Het 
routeplan vind je op de website van Mechels Natuurlijk 
of in de Mechels Natuurlijk-brochure. 

neem deel aan de wedstrijd! Tot 20 augustus kan je 
tijdens de fietstocht, op de websites van de onderne-
mers of in de brochure zoeken naar de antwoorden op 
14 vragen. Het antwoordformulier vind je op de website. 
Insturen kan vóór 20 augustus via Dorpshuis Heffen 
of via mechelsnatuurlijk@mechelen.be. De winnaars 
worden bekendgemaakt op zondag 7 september om 
14 uur op de Boerenmarkt in Heffen.
 
Wil je meer weten? 
Bezoek dan www.mechelen.be/mechelsnatuurlijk.

interesse in het verhaal van de Zenne en zijn dorpen 
heffen, Battel, leest en hombeek? Wil jij je kennis 
uitdragen en je streek promoten? Volg dan een 
opleiding Ambassadeur Hombeeks plateau en Zenne-
vallei. Meer info en inschrijvingen via www.rlrl.be.
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rondleiding herten-
farm Parckoplus
een edelhertenboerderij is niet alledaags. Wil jij graag 
weten hoe het er op zo’n boerderij aan toe gaat? elke 
eerste zondag van de maand van mei tot oktober kan 
je om 14u aansluiten bij een rondleiding in hertenfarm 
Parkcoplus in leest. 

Het is een mix van beleven, doen en bijleren. Op twee 
uur tijd leer je het bedrijf kennen, maak je een rondrit met 
tractor en kar en wandel je tussen de weiden. Je komt 
alles te weten over het gewei, de voeding, de uiterlijke 
kenmerken van een edelhert en over het leven op de 
boerderij het jaar rond. Je mag ook voederen en aaien! 

Hertenfarm Parkcoplus maakt deel uit van de Mechels 
Natuurlijk-ondernemers.

De mensen maken de stad: 
'Hoe ziet jouw stad eruit?'
Hoe beleef jij Mechelen? Schrijf het neer in een 
verhaal, een brief, een gedicht, maak er een rap 
van ... of maak beelden (foto/video) met je camera, 
gsm of smartphone. Jouw tekst of reportage komt op 
Facebook. Je werk wordt deel van een kunstwerk op 
21 september tijdens UiT zonder uitlaat. Bovendien 
maken enkele muzikanten een nummer op basis 
van hun selectie uit het ingezonden materiaal! 
Inzendingen vóór 10 augustus 
naar sarah.kaerts@mechelen.be.

Meer info: www.demensenmakendestad.be 
 www.facebook.com/demensenmakendestad

Parkcoplus, Grote Heide 31, Leest, eerste zondag 
van de maand t.e.m. oktober om 14u, 
e cisse.vlemincxk@telenet.be,
W www.farmingwhiteandreddeerfromparks.be 

oProeP
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hoogstraat  
eerste fietsstraat 
in Mechelen
Fietsers krijgen voorrang, 
elke auto is een volgwagen
De hoogstraat is de eerste fietsstraat in Mechelen.  
Wat betekent dat?

★ Fietsers krijgen voorrang: auto’s mogen fietsers  
niet inhalen.

★ Fietsers mogen de ganse breedte van de 
rijbaan gebruiken.

★ De maximale toegestane snelheid is 30 km/uur.

Fietsers in de Hoogstraat die richting Grote Markt 
rijden, krijgen hierdoor een veiligere fietsomgeving. 
Signalisatieborden geven duidelijk het begin en 
einde (kruispunt met de Adegemstraat/O.L.V.-straat) 
van de fietsstraat aan. Voor wie in de Hoogstraat 
richting Brusselpoort fietst, is er een ruim fietspad.

Zomer 30: veilig in 
Mechelen Kinderstad
Tijdens de zomervakantie spelen er weer meer kinderen 
op straat. Kijk als bestuurder dus extra uit en hou je aan 
de geldende snelheidsbeperkingen. De stad wil bestuur-
ders deze zomervakantie extra wijzen op hun verantwoor-
delijkheid. Daarom vind je tot eind augustus in woonbuur-
ten grote campagneborden ‘Zomer 30’. Pas je snelheid 
aan en zorg mee voor verkeersveilige straten voor onze 
spelende kinderen.

Lezen op je tablet 
of smartphone?
Bibliotheek leent nu  
ook e-boeken uit
Bezit je een smartphone of tablet? Dan kan je voortaan 
naast papieren, ook ‘e-boeken’ lenen in de bibliotheek. 
De startcollectie telt iets meer dan 400 actuele titels, 
zowel fictie als non-fictie. Om e-boeken te lenen heb 
je het volgende nodig: een lidmaatschap van de bib, 
de 'E-boeken in de bib'-app die gratis verkrijgbaar 
is in Google Play Store en in de App Store en een 
e-boekenkaart. Deze kaarten zijn te koop in de bib, 
kosten € 5 en geven een leentegoed voor drie 
e-boeken. E-readers worden niet ondersteund omdat 
ze geen sluitende beveiliging bieden tegen piraterij.

voordelen
•  Met het e-boek behoort boetes betalen tot het 

verleden, want na vier weken verdwijnt de tekst 
gewoon. 

•  Eens gedownload is er geen internetverbinding meer 
nodig. Je kan een e-boek dus letterlijk overal lezen. 

•  Omdat er geen beperking is op het aantal lezers per 
e-boek, zijn alle titels altijd beschikbaar. 

 
Gratis kennismaken en lezen kan ook, maar enkel 
binnen de muren van de bibliotheek. Dat kan op de 
computers of op je eigen toestel via de wifi-verbinding 
van de bib.
 
‘E-boeken in de bib’ is een pilootproject van de 
Vlaamse projectorganisatie Bibnet in samenwerking 
met de lokale bibliotheken.  
W www.mechelen.be/bibliotheek

“De zomer is het 
ideale moment om 
buiten te spelen. Door 
bestuurders met een 
extra actie te sensibili-
seren, kan dat op een 
veilige manier.” 

Marina De Bie,  
schepen van Mobiliteit
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Goed om weten  
Blue-bike: na de trein  
of bus verder op de fiets
Stap de trein uit, wandel richting voorkant van het station, 
zoek de grote klok en laat je blik tien meter zakken. Je 
hebt de 28 Blue-bikes gevonden! Met 100 Mechelse abon-
nees en ongeveer 1200 ritten per jaar staat Mechelen op 
nr. 5 van de 41 Vlaamse steden waar Blue-bikes verhuurd 
worden. 

En er is goed nieuws voor alle Blue-bikegebruikers in 
Mechelen. Voortaan betalen zij slechts € 1 i.p.v. € 3 per 
dag. Dat komt door een derdebetalerssysteem, waarbij de 
stad Mechelen en de Vlaamse overheid elk € 1 bijleggen. 
Mechelen is de derde stad die werkt met deze regeling. Zo 
maken ze het voor bezoekers en pendelaars aantrekkelijker 
om zich met de trein, bus en vervolgens de fiets te ver-
plaatsen in onze stad. Je leent een fiets wanneer je hem 
nodig hebt. Per maand betaal je je gebruik en jaarlijks betaal 
je € 10 lidgeld. 

W www.blue-bike.be

laat de zon  
je energiefactuur verlichten
Wil je de Co2-uitstoot actief helpen verminderen, je eigen energie opwekken en zo je energiefactuur doen dalen?  
Doe dan mee aan de groepsaankoop zonnepanelen van de provincie antwerpen!

Dagprijs 
nu € 1  
i.p.v. € 3

Zonnepanelen verdienen zichzelf terug op zeven à tien 
jaar. Bovendien betaal je de komende 20 tot 25 jaar  
minder voor je elektriciteit. Dat is een rendement dat  
geen enkel spaarboekje kan bieden.

geïnteresseerd? Schrijf je vrijblijvend in t.e.m. 12 augustus 
via www.samengaanwegroener.be. De provincie biedt een 
totale begeleiding, van offerte tot goede werking van de 
installatie.

Zorg wel eerst dat het dak van je woning goed geïsoleerd 
is. Deze investering verdien je op ongeveer twee jaar 
terug. Contacteer Energiepunt Mechelen voor een voor-
delige of renteloze lening.

t 015 29 78 92, e energiepunt@mechelen.be,  
W www.mechelen.be/energiepunt 
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WiJ Waren  erBiJ
1 De Speeldag lokte ondanks het 
wisselvalige weer veel bezoekers. 
Duizenden kindjes maakten in Me-
chelen Kinderstad een reis rond de 
wereld. Volgend jaar wordt het een 
extra feestelijke editie, want dan 
bestaat de Speeldag tien jaar!

2 Bijna 3000 deelnemers, ver-
deeld over 527 ploegen, fietsten 
samen € 2 635 000 bij elkaar ten 
voordele van kankeronderzoek. De 
1000 km van Kom op tegen Kanker 
kende dit jaar een recordeditie, met 
Mechelen als gaststad. 

3 De inwoners van de Veluwe-
straat wonen een jaar lang in de 
Schoonste straat van Mechelen en 
wonnen daardoor een straatfeest 
t.w.v. € 1000. Proficiat! Ook een 
dikke pluim aan Sint-Maarten  
(Hombeek) en KA2 Lyceum, de 
twee Schoonste scholen!

4 Mechelens nieuwe belleman is 
geen man, maar een vrouw! Myriam 
Sips – die naar eigen zeggen ge-
boren is met een micro in de buik 
– kan met haar nieuwe uniform en 
handbel helemaal uitgerust in haar 
nieuwe job vliegen!

5 Op een richel van de Sint-Rom-
boutstoren 87 m boven de begane 
grond huist een koppel slechtval-
ken met hun vier jongen. De valkjes 
kregen alle vier een ringetje rond 
hun poot, dat toelaat hen overal ter 
wereld te identificeren.

 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, e politie@mechelen.be,  
W www.politiemechelen.be
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,  
e brandweer@brandweer.mechelen.be
Milieuhinder? Dienst Milieu en Landbouw, t 015 29 75 48,  
e milieudienst@mechelen.be. Dringende milieuproblemen?  
Neem contact op met de politie, ook buiten de kantooruren.
huwelijk of geboorte melden? Burgerlijke stand, voor aangifte geboorte, nationaliteits-
keuze, naturalisatie, uittreksels, t 015 29 76 13; voor huwelijken, t 015 29 76 22
Wachtdienst huisartsen regio Mechelen: t 070 25 40 40, W www.mediwacht.be
info over huisvuil? Containerpark? ophaling grof huisvuil?  
W www.ivarem.be, t 0800 90 441
Melding over toestand openbaar domein? t 0800 20 800,  
e OnderhoudOpenbaarDomein@mechelen.be
gasgeur? t 0800 650 65
Probleem met de watervoorziening? PIDPA, t 0800 903 00, e info@pidpa.be
Straatlamp defect? t 0800 635 35, W 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, Vera Denis, Ditte Knaepen, Nathalie Bekx,  
Koen Vermeiren, Sarah Peeters
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/2014/0797/024

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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www.mechelen.be

In Mechelen is het heel de 
zomer feest. Spring van de ene 

vernieuwde festiviteit in de 
andere, en geniet van de rijke 

cultuur en natuur die onze 
prachtstad te bieden heeft.


