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 In de kijker

MecheLeN MuurT
Voor zijn project ‘Mechelen Muurt’ neemt stadsartiest 
Gijs Vanhee negen verschillende kunstenaars in de 
arm. Drie lokale, drie nationale en drie internationale 
creatievelingen en Gijs zelf brengen samen tien artistieke 
gevelbeschilderingen aan op muren in de binnenstad.  
“In de zomer van 2015 zijn de schilderingen klaar 
en vormen ze samen een kunstroute door de stad. 

Aanvullend op de muurschilderingen worden er korte, 
spontane evenementen georganiseerd. Daarbij kunnen de 
kunstenaars in dialoog gaan met de Mechelaar”, vertelt 
de Mechelse stadsartiest.

W www.mechelenmuurt.be
 www.facebook.com/mechelenmuurt

Op de foto (v.l.n.r.): Mechelse kunstenaar 
Bart 'Smates' Smeets en stadsartiest Gijs Vanhee.
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david: "Ik droom ervan om 
management te studeren. Ook 
geluidstechnicus zegt me wel wat. Ik 
sta nu in de horeca, maar de uren zijn 
nogal lastig om naar school te gaan."

TiNe: "Ik zou graag iets sportiefs 
doen. Ik dacht aan yoga. Ik heb 
gehoord dat dat je echt kan 
ontspannen. En ik probeer graag eens 
iets nieuws uit."

guy: "Ik zou graag Spaans leren.  
Ik vind het echt een mooie taal en ik 
kom vaak in Spanje voor mijn werk. 
En trouwens: je bent nooit te oud om 
te leren."

De herdenking van de Eerste Wereldoorlog ging in onze stad 
niet onopgemerkt voorbij. De spektakelmusical 14-18 heeft 
intussen half Vlaanderen naar Mechelen gehaald. Ook de 
andere projecten in het kader van ‘100 jaar Groote Oorlog’ 
krijgen veel belangstelling.

Dit najaar zetten we de kers op de taart van de 
herdenkingsactiviteiten met een bijzonder project. Moet het 
monumentale torenuurwerk dat tijdens de Eerste Wereldoorlog 
werd stukgeschoten terug aan de Sint-Romboutstoren 
opgehangen worden, of niet? Veel Mechelaars zijn voor, anderen 
tegen. De meerderheid beslist in een uniek referendum dat we 
op 5 oktober organiseren. Alle Mechelaars mogen stemmen. De 
details hierover lees je in deze Nieuwe Maan (p. 14). Ik ben echt 
benieuwd naar wat er uit de stembus komt.

Bart Somers,
burgemeester

Torenuurwerk  
of niet? jij beslist!

Wat wil je dit jaar bijleren?MaaNdvraag

Levenslang leren in Mechelen
In september starten een heleboel cursussen, trainingen 
en opleidingen. Ook in Mechelen, dat een ruim aanbod 
aan opleidingsinstellingen heeft. Voor een uitgebreid 
overzicht is er de brochure ‘Levenslang en levensbreed 

leren in Mechelen’. Die toont je in één oogopslag welke 
scholen en vormingsinstellingen er zijn voor volwassenen. 
Download ze via www.mechelen.be/onderwijs of vraag 
aan via onderwijsondersteuning@mechelen.be.
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Peter: “Met mijn werk in De Lage Drempel wilde ik de armen 
in Mechelen vooruit helpen in hun leven en hen een goede 
tijd bezorgen. De Lage Drempel organiseert vooral veel 
ontspanningsactiviteiten. Als je weinig geld hebt, spendeer 
je dat aan broodnodige dingen zoals voedsel, school of 
huishuur. Ontspanning moet dikwijls als eerste wijken. Toch 
heeft iedereen er nood aan. Bovendien doet het sociale 
contact de mensen in armoede goed. De Lage Drempel 
nodigt armen uit om mee te gaan naar een film, het toneel 
of organiseert een barbecue, koffiebabbels, wandelingen … 
Naast een vaste medewerker worden de mensen bege-
leid door een 25-tal vrijwilligers. Een typisch gevolg van 
armoede is een gebrek aan sociaal contact en uitsluiting van 
allerhande activiteiten. Daar proberen wij iets aan te doen.”

“Armoede is geen keuze. Het overkomt je. Mensen in armoe-
de zijn mensen zoals jij en ik. Vaak hebben ze in hun leven 
tegenslag gehad, waardoor ze kansen mislopen. Ondanks 
hun zorgen lachen ze even graag als iedereen. Ze leven van 
dag tot dag, want veel vooruitkijken kunnen ze niet. Volgens 
mij is een van de dingen die je gelukkig maakt, de mogelijk-
heid om zelf te kunnen doen wat je wil met je leven. Dat 

kunnen armen niet. Ze kunnen geen luxeartikelen kopen, 
geen reis boeken, geen huisdier nemen. Zelfs kiezen om te 
sorteren zit er niet in, want vuilzakken kosten ook geld. Ze 
beslissen doorgaans niet zelf over hun woning, hun tijdsbe-
steding, hun uitgaven … Mensen in armoede worden veelal 
geleefd. Bij De Lage Drempel proberen we de mensen net 
zoveel mogelijk keuzevrijheid te geven: welke activiteiten wil-
len ze doen? Welke groentjes moeten er in de gezamenlijke 
moestuin komen? Kleine dingen, die hen laten voelen dat ze 
iets kunnen en dat ze meetellen in de samenleving.”

“Het waren zeven toffe jaren, maar ik ga nu op zoek naar 
een andere uitdaging. Bovendien is een nieuwe kracht met 
een frisse blik goed voor de organisatie. Ik heb er vertrou-
wen in dat mijn opvolger Steven het heel goed zal doen.”

Peter jespers: 
zette zich in 
voor armen

17 oktober is de werelddag van de strijd tegen armoede. Naar 
aanleiding van die dag organiseert Geknipt, een Mechels col-
lectief van verschillende sociale partners en armoedeorgani-
saties, een inleefweek in armoede en sociale uitsluiting (10-
17.10). De bedoeling is mensen bewustmaken van hoe het is 
om in armoede te leven. Alle deelnemers krijgen vooraf een 
specifiek profiel toegezonden. 

Ze moeten de richtlijnen, die betrekking hebben op het bud-
get, voeding, telefoonkosten, mobiliteit, ontspanning … uit 
het profiel zo goed mogelijk opvolgen. Doorheen de week 
worden ze geconfronteerd met onverwachte situaties. De 
deelnemer beslist zelf hoe hij of zij hiermee omgaat en wel-
ke implicaties dit heeft op het budget.

 T 015 27 09 25, W inleefweekarmoede.blogspot.be, 
 www.facebook.com/GekniptMechelen

een week in armoede leven, hoe is dat?

“Armoede is geen keuze.  
Het overkomt je.”

Nieuwe Maan reikt de Medaille uit aan 
verdienstelijke Mechelaars. dit keer han
gen we de trofee rond de hals van Peter 
jespers. hij zette zich zeven jaar lang 
in voor de armen in Mechelen, als vaste 
medewerker bij armoedeorganisatie de 
Lage drempel. Nu gaat hij op zoek naar 
een nieuwe uitdaging. hij geeft daarbij 
de fakkel door aan opvolger Steven. 
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WedSTrijd

in september zakken meer dan 2000 atleten met een 
verstandelijke beperking uit 58 landen van europa en 
azië naar antwerpen af voor de games of the heart. 
organisator Special olympics wil het leven van deze 
mensen verbeteren via sport.

Voordat de spelen van start gaan, worden de buitenlandse 
delegaties ontvangen door Belgische steden en gemeenten. 
Mechelen is gaststad voor de 52-koppige delegatie uit 
Zwitserland. De sportievelingen krijgen een ontvangst in het 
stadhuis en bezoeken o.a. de stad, Planckendael, Technopolis 
en de brandweer. Op 10 september speelt het damesteam 
uit Zwitserland een wedstrijd voetbal tegen het plaatselijke 

G-team van KV Mechelen. Kom zeker supporteren! 
Vergeet ook niet om op 13 september even aan 

de Lamot-site te stoppen. Rond 13u passeert 
er immers de olympische vlam. Samen met 

100 atleten reist deze 
naar eindhalte Brussels 
Expo voor de openings-
ceremonie.

Mechelen verwelkomt 
Zwitserse delegatie 
games of the heart

MecheLeN 
kiNderSTad zkT. 
oNTWerPer
Mechelen is een echte kinderstad, en dat willen 
we in de verf zetten door alle communicatie 
rond Mechelen Kinderstad in een nieuw kleedje 
te steken. We gaan voor een nieuwe stijl (logo, 
kleur, typografie, vormentaal, …) die vooral de 
doelgroep 0-12 jaar helemaal te gek vindt. 
Heb jij altijd al een merk willen 
ontwerpen? Slaat jouw creatieve 
fantasie op hol wanneer je door 
Mechelen wandelt? Neem dan deel 
aan onze ontwerpwedstrijd! 
Iedereenkan meedoen. Kijk snel op 
www.mechelenkinderstad.be 
voor meer info.

Waar is deze foto 
genomen? 
Stuur je antwoord en contactgegevens voor  
7 oktober naar de afdeling Marketing & 
Communicatie – Nieuwe Maan, Grote Markt 21, 
2800 Mechelen. Deelnemen kan ook door een 
mailtje te sturen naar nieuwemaan@mechelen.be. 
Uit de juiste antwoorden wordt een winnaar geloot 
die aan de haal gaat met Mechelenbons t.w.v. € 60. 
Deze kan je besteden bij meer dan 100 handels- en 
horecazaken en vrijetijdspartners in onze stad.
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herfstbraderie
Tweemaal per jaar is er ‘braderie’ in Mechelen. Dat 
winkelfeest brengt al meer dan 30 jaar duizenden 
mensen op de been. Tijdens het tweede weekend van 
september verleiden de winkeliers uit de binnenstad 
alle shoppers met uitzonderlijke koopjes en bakken 
sfeer. Verlaagde prijzen in een gezellige drukte maken 
van de herfstbraderie een niet te missen event. Talrijke 
leuke kraampjes vol lekkers of snuisterijen vullen het 
winkelaanbod aan. De koopjes wachten op jou!

Herfstbraderie, 12.09-13.09, 10-19u 
W www.mechelen.be/winkelen 

Lekker laat winkelen
Vind je de tijd niet om tijdens de week voor sluitingstijd 
te gaan winkelen? Op donderdag 2 oktober kan je tot 
20u avondshoppen in Mechelen. Op je pad stuit je op 
het majorettekorps Va et Vient, muzikaal duo Dunja Mees 
& band of krijg je de buitenkans om je te laten kronen 
tot koning(in). Aansluitend kan je terecht bij de Mechelse 
horeca voor een hapje en drankje.

Wonderlijke winkelweken
De zomer telt af naar de herfst, het ideale moment om je garderobe klaar 
te maken voor het nieuwe seizoen. In Mechelen worden winkelliefhebbers 
deze maanden meer dan ooit verwend met straatanimatie, avondshoppings, 
mooie kortingen en vele extraatjes. 
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gratis Shopping shuttle 
naar winkelcentrum
Shoppen in Mechelen is nu nog leuker op zaterdag. 
Sinds augustus pendelen shoppers immers gratis en 
comfortabel tussen enkele gratis randparkings en het 
winkelcentrum met de Shopping shuttle. Vijf minibusjes 
rijden heen en weer tussen 10 en 19u met vertrek aan 
de gratis randparkings P&R Nekker, Douaneplein en 
Zandpoortvest. Ook op koopzondagen staan de busjes 
klaar. Je hoeft nooit langer dan vijf minuten te wach-
ten. De dynamische parkeergeleidingsborden langs 
de invalswegen van onze stad kondigen de Shopping 
shuttle aan en wijzen automobilisten de weg tot op de 
randparkings. 

Zware winkelzakjes zeulen behoort dus definitief tot het 
verleden. Meer info: www.mechelen.be/shoppingshuttle 

haLTeS:
01.  P Nekker
02. P Zandpoortvest 2
03. P Zandpoortvest 1
04. Oude Brusselsestraat
05. Ganzendries
06. Korenmarkt
07.  Vijfhoek
08. P Zandpoortvest 1
09. P Zandpoortvest 2
10.  P Douane

"Mechelen doet veel 
voor zijn handelaars. 
En zij doen veel 
voor hun klanten. 
Van 2 tot 5 oktober 
wordt Mechelen het 
winkelcentrum van 
Vlaanderen!"

Wim Jorissen,  
schepen van Economie

een weekend shoppen in stijl
Ook tijdens het weekend is de Dijlestad dé plek voor 
winkelliefhebbers. Naar goede gewoonte stellen de 
Mechelse handelaars tijdens het eerste weekend van 
oktober (3-5.10) de nieuwe collecties voor. De winkels 
rollen letterlijk en figuurlijk de loper voor je uit, met een 
catwalk op de stoep, stijladvies, attenties, workshops 
en animatie. Op zondag zijn de winkels ook de hele 
namiddag open. Kom en bereid je garderobe voor op 
een stijlvolle herfst en winter. 

Shoppen in Stijl, donderdag 02.10 tot 20u, vrij-zat 
03.10-04.10, 10-18u, zon 05.10, 14-18u, Mechelse 
binnenstad. Meer info over de deelnemende 
handelszaken op www.mechelen.be/winkelen. 
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Erwin en Dries zijn, als ambassadeurs, 
de spreekbuis voor twee stukjes van 
hun wijk. Erwin: “Met het participatie-
traject ‘Samen voor Nekkerspoel’ no-
digt de stad de wijkbewoners uit om 
mee na te denken over hoe ze willen 
dat hun wijk er zal uitzien. Welke stra-
ten worden heraangelegd? Waar moet 
er meer groen komen? Moet er meer 
speelruimte zijn? Moet de wijkagent 
zichtbaarder zijn? Hoe wordt de ver-
keerscirculatie ingericht? Sommige 
plannen staan al vast, maar over an-
dere mogen de buurtbewoners mee 
beslissen.” 

26 ambassadeurs
Dries: “Nekkerspoel is met zo’n 7500 
inwoners de tweede grootste wijk in 
Mechelen, na Centrum. Om iedereen 
zo goed mogelijk te betrekken, werd 
de wijk opgedeeld in 11 delen of clus-
ters. Per cluster zocht de stad naar 
twee ambassadeurs. Wij zitten samen 
met de bewoners en verzamelen alle 
ideeën. Wij vertolken zo wat er leeft in 
de buurt en zijn de tussenpersoon tus-
sen stad en wijkbewoners.”

“Ik apprecieer het echt dat de stad 
haar bewoners nauw betrekt bij deze 
grote vernieuwingsoperatie. Het zijn 
immers de mensen die hier wonen die 
het best weten wat er beter kan. Me-
chelen is er de laatste jaren mooier op 

Wijk Nekkerspoel 
wordt de komende jaren 
grondig vernieuwd. 
In totaal investeert de 
stad er zo’n 3 miljoen 
euro. Waar dat geld 
naartoe gaat, mogen 
de bewoners mee 
beslissen. 

Samen voor een  nieuwe wijk Nekkerspoel

geworden, de Mechelaars zijn weer fier op hun stad. Dat gevoel wil ik doortrek-
ken naar onze wijk. Hier valt ook echt iets moois van te maken.”

oude arbeidersbuurt
Erwin: “Nekkerspoel heeft nood aan een opwaardering. De structuur is lange tijd 
geleden ontworpen en werd sindsdien niet aangepast aan de noden van van-
daag. Zeker de Nekkerspoelstraat verdient een nieuw kleedje. Het is een oude 
betonweg uit de jaren zestig. De hoofdstraat van onze wijk geeft zo een troos-
teloze indruk. Dat is jammer, want ze bepaalt mee het beeld van de hele wijk.”

“De opwaardering van Nekkerspoel is 
een project dat baat heeft bij inspraak. De 
wijkbewoners zijn het best geplaatst om te 
zeggen wat er beter kan.” Dries 
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Samen voor een  nieuwe wijk Nekkerspoel

Dries: “Mobiliteit is een thema dat sterk leeft. Bijna iedereen vraagt naar veilige 
wegen, voldoende parkeerplaatsen en een goede circulatie. Maar mobiliteit is al-
lesbehalve een eenvoudige materie. Verkeer is zoals water: als je hier een straat 
afsluit, dan zoekt het verkeer wel een andere route. Niet simpel! Gelukkig helpen 
verkeersdeskundigen bij het maken van de juiste keuzes.”

ontmoetingsplaatsen creëren
Erwin: “De nieuwe inrichting van de wijk moet nieuwe ontmoetingskansen schep-
pen, zodat mensen nog meer met elkaar leven, in plaats van naast elkaar leven. 

We hebben hier een boeiende sociale 
mix van jonge gezinnen en verschil-
lende culturen, en die proberen we al-
lemaal te betrekken. Om het hele pro-
ject uit te leggen aan de buurt hebben 
we met alle ambassadeurs begin juli 
een infotentoonstelling georganiseerd. 
Daar kon iedereen zijn mening delen 
om Nekkerspoel nog beter te maken. 
Die tentoonstelling is onlangs ook op-
gesteld in de Assyrische feestzaal.”

“Het is onmogelijk om aan ieders wensen 
tegemoet te komen. Iedereen moet ver-
der kijken dan z’n eigen straat en denken 
aan wat het beste is voor de hele wijk. 
Daarnaast moeten we rekening houden 
met het budget. Bepaalde keuzes ma-
ken, betekent dat je niet kan kiezen voor 
iets anders. We willen een plan maken 
waar heel de wijk beter van wordt.”

De ambassadeurs hebben de afgelo-
pen maanden allerlei ideeën verzameld 
in hun wijk. De volgende stap zijn de 
‘budget games’. De bedoeling is om 
een keuze te maken uit alle voorstellen, 
rekening houdend met het beschikbare 
budget.

volg het participatietraject op de 
voet via www.mechelen.be/samen
voornekkerspoel

Maneblussers 

“We moeten verder 
kijken dan onze 
eigen achtertuin 
en kiezen voor 
ingrepen waar de 
hele wijk wel bij 
vaart.” Erwin 
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100 jaar geleden vielen Duitse soldaten onze stad binnen. Een eeuw 
geleden, maar de herinnering aan de Groote Oorlog leeft nog steeds.  
Keer terug in de tijd en ontdek hoe WO I zijn stempel heeft gedrukt.

Toch betekende de oorlog voor veel 
Mechelaars een enorme lijdensweg. 
Vanaf 1917 begonnen de Duitsers alles te 
rantsoeneren, waaronder steenkool. En 
uitgerekend tijdens de oorlogswinter 
van 1917 vroor het tot -19° C.

De oorlog in cijfers

100 jaar later vind je nog steeds
De sporen van WO I in Mechelen

Tijdens de bombardementen 
van augustus en september 1914 
kwamen 13 burgers om het 
leven. 1 500 huizen werden 
verwoest, 2 000 Mechelaars 
werden dakloos.

Voor de oorlog woonden er in Mechelen 

60 000 burgers. Toen de Duitsers de 

stad innamen op 28 september 1914 

waren ongeveer 55 000 Mechelaars 

(tijdelijk) de stad ontvlucht. 

Dankzij de goede voedselhulp van 
onder meer de Amerikanen, lag de 
kindersterfte in Mechelen en de 
rest van België tijdens de oorlog 
zelfs lager dan daarvoor. Veel arme 
Mechelaars hadden zelfs 
meer te eten.

Mechelen kende 49 spionnen, 
de stille helden van WO I. 2 van hen 
werden ter dood veroordeeld 
door de Duitse overheerser. 
Uiteindelijk kregen deze twee 
veroordeelden allebei gratie.

4000 Mechelaars zaten aan 

het front, 1004 Mechelaars 

werden naar Duitsland 

gedeporteerd. 

© Stadsarchief Mechelen - 
www.beeldbankmechelen.be
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Geert Clerbout is een jonge Mechelse historicus en 
kenner van WO I. Hij werkt als onderzoeker voor de VRT. 
Twee jaar geleden verscheen zijn boek ‘Oorlog aan de 
Dijle’, een aanrader voor elke Mechelaar die de Mechelse 
geschiedenis van de Groote Oorlog wil leren kennen.

In 1914 kwamen de grote landen van Europa in conflict 
met elkaar. Zo verklaarde onder andere Duitsland de 
oorlog aan Frankrijk. Als klein en neutraal land wilde 
België er liever niets mee te maken hebben. Maar helaas, 
de Duitse troepen wilden snel tot aan de havens van 
Noord-Frankrijk geraken, en de kortste weg was via 
België. Op 4 augustus viel Duitsland ons land binnen. 
Spoedig bereikten de Duitsers de Dijlestad. Maar de 
Mechelaars wachtten niet gelaten op hun komst. 

Onderzoeker Geert Clerbout vertelt: “De mensen hoorden 
wat er in Leuven was gebeurd. De Duitsers hadden die 
stad helemaal platgebrand. Dat wekte natuurlijk angst 
bij de Mechelaars, die in augustus massaal op de vlucht 
sloegen. Toen de Duitsers eind september de stad 
innamen, waren negen op de tien inwoners al gevlucht. 
De bezetter trof een lege, verlaten, zelfs akelige stad aan. 
Na een tijdje trokken veel mensen terug naar huis. De 
eerste jaren van de oorlog verliepen zelfs relatief rustig 
voor de inwoners van Mechelen. De Duitsers waren, na 
hun wreedheden bij de inval, vrij mild. Ze hadden niet 
de behoefte om de mensen op stang te jagen. Na 1916 
raakte Duitsland echter door zijn voorraden heen. Toen 
begon de bezetter almaar meer in beslag te nemen. 
Metaal, kolen, matrassen … werden de Mechelaars vaak 
bruut ontnomen. Ook moesten werklozen verplicht in 
Duitsland gaan werken. Daarom hielp de stad velen van 
hen aan een job.”

“Gelukkig was er het Nationaal Comité voor Hulp en 
Voeding. Onder meer verschillende Belgische zakenlui 
zamelden voeding in voor de Belgen. Iedereen kreeg 

evenveel, waardoor veel arme mensen beter af waren 
dan voor de oorlog. Ook de Amerikanen hebben veel 
gedaan voor het kleine België. Tot op vandaag is dat een 
van de grootste hulpacties uit de wereldgeschiedenis.”

Mechelen overdonderd
De inval van de Duitsers

De bombardementen van de Duitse troepen verwoestten vele huizen in de stad.

© Stadsarchief Mechelen - www.beeldbankmechelen.be
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“Toen de bezetter Mechelen 
bereikte, was de stad helemaal 
verlaten. Mechelen was een 
grauw niemandsland.” 
Geert Clerbout, Mechels historicus en auteur
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Aan het Ontvoeringsplein (station Nekkerspoel) staat 
een monument dat de slachtoffers van de Groote 
Oorlog herdenkt. Een trieste man beeldt de sfeer van 
toen uit.

Aan de Sint-Romboutskathedraal (zijde Wollemarkt) 
vind je een herdenkingsmonument voor de Mechelse 
slachtoffers van WO I. 

De panden op de IJzerenleen zijn niet zo oud als 
ze lijken. Het plein werd tijdens de oorlog verwoest. 
Naderhand zijn er nieuwe huizen in historische stijl 
gebouwd.

Op de stedelijke begraafplaats in de Ziekebeemden-
straat werd een Heldenmonument opgericht.

De tentoonstelling ‘Door de Groote Oorlog getekend’ 
toont je de Oorlog in onze stad door de ogen van 
kunstenaars. Je vindt er onder meer werken van Rik 
Wouters, die tijdens deze periode overleden is. De 
curator van de tentoonstelling is Geert Clerbout (p. 11).
rik Wouters & co. door de groote oorlog getekend, 
tot 28.09, Stedelijk Museum Hof Van Busleyden, 
Frederik de Merodestraat 65, € 8 (kortingstarief: € 5), 
gegidste rondleidingen op reservatie), reserveren:  
T 070 222 800, e uit@mechelen.be

gebouwen, monumenten en kunstwerken getuigen nog steeds van Wo i in Mechelen.  
ga mee op ontdekking. 

de kardinaal  
en zijn machtige vrienden
Mechelen was in ‘14-‘18 de thuishaven 
van kardinaal Mercier. Die man had 
veel invloed, die hij graag gebruikte 
om Mechelaars in nood te helpen. Zo 
hielp hij de stedelingen bij de betaling 
van een enorme geldboete voor on-
gehoorzaamheid 
aan de bezet-
ter. Met een 
eenvoudig 
berichtje 
aan 
enkele 
Engelse 
vrien-
den was 
het no-
dige geld 
verzameld. 

een pen als wapen
De Mechelse schrijver Maurits Sabbe heeft onze 
beiaard mogelijk mee van de verwoesting gered. De 
Duitsers wilden die omsmelten voor wapens. Samen 
met kardinaal Mercier trok Sabbe in opdracht van het 
stadsbestuur ten strijde. Niet met wapens, maar met de 
pen. In zijn brief naar de Duitsers schreef Sabbe dat zelfs 
Napoleon, een Fransman, de beiaard nooit heeft aange-
raakt. Mogelijk deed dat de Duitsers wel even schrikken. 
Als zelfs aartsvijand Frankrijk meer respect had voor de 
beiaard, dan konden zij toch niet ‘slechter’ zijn?

een creatief stadsbestuur
Ook de stad bleef niet aan de zijlijn staan. 
Om ervoor te zorgen dat Mechelse 
werklozen niet naar Duitsland werden 
gestuurd, wierf de stad hen aan. Maar 
wat konden ze dan doen? De stad liet 
hen een zwembad bouwen. Dat gebouw 

staat er nog steeds, aan het Rode Kruis-
plein. Binnenkort krijgt het complex een 

nieuwe invulling. Ook de Raadzaal van het stadhuis werd door werkloze meubel-
makers gedecoreerd, vandaar het fijne houtsnijwerk in de zaal.

ongeveer 4000 Mechelaars gingen hun thuisland verdedigen aan het front. Maar sommige 
stadsgenoten hebben, op hun eigen manier, ter plaatse heldendaden verricht.
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de sporen van de oorlog

De Mechelse helden
Verzet en steun in de Dijlestad



Monument aan de kathedraal

Monument dat 
de slachtoffers 
eert van WO I,  
aan station 
Nekkerspoel

Water is het sterkste wapen
Benoît Ballon, de grootvader van Mechelaar Paul Ballon, 
heeft de geschiedenis van de wereld sterk mee bepaald.
 
Paul: “De Duitse troepen gingen in de richting van Franse 
havens via de Westhoek. De Duitsers moesten langs de 
IJzer. Deze rivier werd toen al onder controle gehouden 
door een groot sluizencomplex.” Dat bracht het Belgische 
leger op een idee. Wat als ze de sluizen bij de zee zouden 
openen? Dan zou de vlakte tussen de Duitsers enerzijds en 
de Belgische troepen en Frankrijk anderzijds onder water 
lopen. “Mijn grootvader, vergezeld van schipper Hendrik 
Geeraert en andere soldaten, had 20 minuten de tijd om 
de sluizen op tijd te openen. Was hij te laat, dan zou de 
druk van het water de sluizen gesloten houden. Bovendien 
zaten de Duitsers vlakbij het sluizencomplex. Op risico van 
eigen leven kregen hij en zijn makkers de poorten open en 
stroomde liefst 700 000 m³ water het land binnen, oftewel 
3000 Olympische zwembaden. Dit herhaalden ze vier 
dagen lang, bij de start van de vloed. De Duitse soldaten 
moesten terugzwemmen of ze verdronken.”
 
De bezetters zijn in het Westen nooit verder geraakt 
dan de IJzervlakte. Nog vier jaar lang zouden ze aan 
de Westhoek blijven vechten, maar nooit konden ze de 
havens van Calais en Duinkerke innemen. Zo bleven 
Frankrijk en België via deze havens hulp en goederen 
krijgen uit onder meer Engeland. Uiteindelijk kregen de 
geallieerden Duitsland op de knieën. Mochten de sluizen 
nooit geopend zijn door de grootvader van Paul en zijn 
makkers, dan hadden de Duitsers de oorlog misschien 
gewonnen.

“Mijn grootvader had 1200 tellen 
de tijd om de sluizen te openen en 
de Duitsers tegen te houden … ” 
Paul, kleinzoon van held Benoît Ballon
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kom op 5 oktober stemmen voor of tegen de wijzerklok aan de Sintromboutstoren. 
het wordt een gebeurtenis vol animatie! 

volksraadpleging, 10-15u, Keldermanszaal (stadhuis), min. 16 jaar, enkel identiteitskaart nodig, 
animatie: 14-17u, Grote Markt, gratis, bekendmaking resultaat: 17u 
W www.mechelen.be/torenuurwerk | www.romboutwordtwijzer.be

koM Naar de voLkSraadPLegiNg oP 5 okTober!

Maar … misschien krijgen de wijzers een nieuw leven. 
Met het actiecomité Rombout Wordt Wijzer pleiten 
verschillende Mechelaars voor de terugkomst van de 
wijzerklok. Op 5 oktober kan jij daar zelf je mening 
over geven, tijdens een grote volksraadpleging onder 
Mechelaars. Stemt een meerderheid van de stedelingen 
(ongeacht het aantal deelnemers) voor, dan komen de 
wijzers terug.

vlaamse overheid springt bij
Vijf jaar lang was voormalig torenwachter Nick 

Vanhaute bezig met de herstelling van het 
mechanisme (de ‘motor’) van de klok. Nu is 

het enkel wachten op de wijzers, die bekleed 
zijn met bladgoud. De Vlaamse overheid 
betaalt 88 % van de kosten, de stad 12 %. 
De totale kosten worden geschat op 
€ 600 000.

de grootste ter wereld
Het uurwerk, of eigenlijk de 
‘skeletuurwijzerplaat’, zal het grootste ter 
wereld zijn. Die van de Antwerpse Onze-
Lieve-Vrouwetoren is 7 meter diameter, die 
van de Big Ben in Londen is 8 meter. De 
vier wijzerplaten op de Sint-Romboutstoren 
zullen een diameter van 11,72 meter 
hebben. 

Wist je dat de duitsers de Sintromboutstoren hebben 
bestookt? de trots van Mechelen heeft gelukkig 
standgehouden. Toch is er iets veranderd. voor Wo i hing 
er immers een wijzeruurwerk aan. dat hebben de duitse 
troepen stukgeschoten tijdens de bombardementen van 
augustus 1914. Nog jarenlang bleef het defecte uurwerk 
hangen, totdat het er in de jaren zestig werd afgehaald.

“Het is onze droom om de 
vier wijzerplaten terug te laten 
pronken aan de Toren, 100 jaar 
nadat hij door soldaten werd 
kapotgeschoten.”  
Barend De hont, actiecomité Rombout Wordt Wijzer

kom naar de grote Markt op 5 oktober
Ook als je tegen de komst van de nieuwe wijzerplaten 
bent, kan je je stem uitbrengen. De stad wil op deze 
manier de Mechelaar zélf laten beslissen over diens 
grootste monument. Bovendien zal je die dag tal van leuke 
en sfeervolle animatie tegenkomen in de binnenstad 
met muziek en veel lekkers. De winkels in de binnenstad 
zullen die zondag open zijn, want het is dan het Shoppen 
in Stijlweekend. Het wordt een gebeuren waar de 
Mechelaar nog lang over zal napraten. Dus ben je zestien 
of ouder én Mechelaar? Rep je dan op 5 oktober naar het 
stadhuis en breng je stem uit!

Kom  
stemmen 
op 05.10!
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Stem jij de klok 
terug aan de toren?



Wie krijgt een vaste stek in  
het Sociaal huis Mechelen?
de opvoedingswinkel en de 
consultatiebureaus voor het 
jonge kind. ook partners zoals 
rTh ritmica, efrem en Sociaal 
verhuurkantoor bodukam 
houden al spreekuur in het 
Sociaal huis.

het ocMWSociaal huis houdt tijdens 
het weekend van 20 en 21 september 
een grote opendeurdag. het is ook 
het moment waarop de naam ‘ocMW’ 
(openbaar centrum voor Maatschap
pelijk Welzijn) wordt opgeborgen. 
ocMW en stad gaan vanaf dan voluit 
voor ‘Sociaal huis Mechelen’. Samen 
met de naam vernieuwt ook de huis
stijl, het logo en vooral de werking. 

Jan Bal, secretaris van het Sociaal Huis 
Mechelen: “We richten ons nog meer 
dan vroeger op élke Mechelaar. Dat 
doen we door op onze locatie zowel ei-
gen diensten als die van partnerorgani-
saties aan te bieden. Sommige partners 
komen zelfs fysiek in het Sociaal Huis 
zitten. Zo willen we zoveel mogelijk 

diensten op één locatie aanbieden. 
Voor wie niet meteen weet waar hij met 
zijn vraag terecht kan, is het Sociaal 
Huis een centrale toegangspoort en 
doorverwijzer naar de gepaste dienst-
verlener. Ben je een mama of papa op 
zoek naar goede raad? Een senior op 
zoek naar vervoer? Een mantelzorger 
op zoek naar ondersteuning? ... Eén 
adres: het Sociaal Huis.”

Terwijl veel welzijnswerkers een cen-
trale plek krijgen in het Sociaal Huis, 
trekken de maatschappelijk werkers 
van de thuiszorg erop uit. Zij hebben 
hun werkstek in de verschillende dien-
stencentra om de Mechelaars in hun 
eigen wijk verder te helpen.

Maak kennis tijdens de opendeur
Vier mee in het weekend van 20 en 21 september. Het Sociaal Huis 
Mechelen zet z’n deuren open voor iedereen en laat je hartelijk 
kennismaken met zijn dienstverlening en die van alle welzijnspartners. 
Ook in de prachtige binnentuin valt heel wat te beleven.

•	20.09, 1420u: verras je zintuigen met een namiddag vol creatieve work-
shops, lekker eten en wereldse muziek. Voor alle jongeren van 18 tot 30 jaar. 

•	 21.09, 1318u: ontvangst in de binnentuin van het Sociaal Huis, 
met optredens, eetstandjes, een workshop Tai Chi, een fietsschool, 
welzijnswandeling met stadsgids, … Het is die dag ook UiT zonder uitlaat 
(p. 16) in de binnenstad, die autovrij is. 

Sociaal huis Mechelen
Lange Schipstraat 27, Mechelen
T 015 44 51 11
e info@ocmwmechelen.be
Info dienstverlening Sociaal Huis: 
W www.ocmwmechelen.be

“Het Sociaal Huis biedt 
informatie, hulp en zorg 
op maat voor iedereen. 
Kom onze nieuwe 
werking ontdekken 
tijdens de opendeurdag.”

Koen Anciaux, schepen van Welzijn 
en voorzitter Sociaal Huis
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Mechelen Morgen 
het Sociaal huis zorgt voor iedereen



Zondag 21 september is dé dag om koning auto op stal te laten. 
Zak dan af naar de autovrije binnenstad van Mechelen voor de vierde 
editie van UiT zonder uitlaat, dit jaar in het teken van ‘De mensen 
maken de stad’ – 50 jaar diversiteit in Mechelen. 
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uiT zonder  
uitlaat

Autovrije zondag in teken van 
'De mensen maken de stad'



Meer dan 70 standhouders laten je 
kennismaken met hun vrijetijdsaanbod, 
het nieuwe culturele seizoen in Mechelen, 
verschillende deelinitiatieven en 
allerlei mobiliteitstips. 

bouw mee aan miniMechelen!
Tijdens UiT zonder uitlaat vieren we 
dat ons Mechelen diverser is dan ooit. 
Mechelaars met wortels in 128 landen 
leven hier samen. Op de Grote Markt bouwen 
we aan een installatie, een soort miniMechelen. 
Haal alvast je miniMechelaar, een kartonnen figuurtje, bij 
UiT in Mechelen en geef hem de mooiste kleuren. Maak 
er je eigen versie van, hang hem voor het raam en breng 
hem mee naar UiT zonder uitlaat. (Opgelet: als je binnen 
de ring woont, ontvang je in september een exemplaar in 
je brievenbus). Op de Grote Markt bouwen we er samen 
een kunstwerk mee, een miniMechelen. Tussen 17 en 18 
uur kan iedereen het resultaat bewonderen. We sluiten de 

dag af met opzwepende percussiemuziek, dans en 
improvisatie!

Dat Maneblussers elk op hun eigen manier 
samen de stad maken tot wat ze vandaag is, 

wordt nog extra in de verf gezet door zeven 
artiesten. Ze tonen hun beleving van de 

stad, via dans, muziek en theater. Interesse? 
Reserveer dan je plaats via de website.

heel wat te beleven!
Spring uit je stoel, kies je hobby voor het komende jaar en 
klim, turn, spring en duik op de verschillende sportpleinen. 
Op de bloso Sportmarkt stellen de lokale sportclubs zich 
aan je voor terwijl ze hun kunsten demonstreren. Je kan 
meer dan 30 gekende en minder gekende sporten gratis 
uitoefenen op vier verschillende pleinen. Allemaal gratis. 
Kom en ontdek de sport die jou op het lijf is geschreven!
Voel je het niet meteen kriebelen, dan is er nog een rijk 
aanbod aan culturele, artistieke en vormingsactiviteiten 
waar je alvast een voorsmaakje van krijgt. 

De Kruidtuin is op deze zondag hét kindereiland. In villa 
botanique worden superhelden uit alle hoeken van de 
wereld verwelkomd. Verkleed je als je favoriete superheld 
en beleef de gekste avonturen! Heb je geen pakje? Geen 
nood, de animatoren toveren je met wat grime zo om in 
een unieke superheld! 

Profiteer van de nuttige verkeersveilige en 
duurzame transporttips en wandel binnen in 
het autodeelsalon. Daar ontdek je hoe je slim 
kan omspringen met (de) ruimte en alles over 
andere hippe sharinginitiatieven. 

Maak verder kennis met de werking van het Sociaal huis en 
neem ook zeker eens poolshoogte op het binnenplein van 
het stadhuis. Daar neemt de derde editie van Marché Mous
tache je graag mee op sleeptouw in een ontdekkingstocht 
langs leuke of verrassende koopjes en originele hapjes.

uiT zonder uitlaat
21.09, 13-18u, Mechelse binnenstad, Korenmarkt,  
Lange Schipstraat, gratis. Programmatie en alle 
praktische info over bereikbaarheid vind je op  
www.uitinmechelen.be/uzu. Of steek je licht op bij 
uiT in Mechelen, T 070 222 800, e uit@mechelen.be, 
Hallestraat 2-6, 2800 Mechelen.

Meer info rond ‘de mensen maken de stad’:
W www.demensenmakendestad.be

 www.facebook.com/demensenmakendestad

uiT zonder uitlaat vindt plaats op de autovrije zondag. 
Die kadert in de Week van de Mobiliteit (16-22.09), in 
het teken van duurzame mobiliteit en bewust auto-
gebruik. Ook de STRAPDAG vindt plaats tijdens deze 
week. Op STraPdag (19.09) gaan duizenden kin-
deren al stappend of trappend naar school. De auto 
laten we aan de kant. Kijk die dag dus als automobilist 
nog beter uit op de baan!
Op 21.09 kan je bovendien dankzij de stad Mechelen 
gratis kennismaken met de trajecten van De Lijn.

Kom naar UiT zonder uitlaat en geniet 
van een autovrije dag vol plezier met 
muzikale intermezzo’s, theater op de 
straat, spel in het park en veel meer! 
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alles dichtbij
Jana (20) zit sinds vorig jaar op kot nabij station Nek-
kerspoel. “Ik heb bewust voor een iets kleinere stad 
gekozen. Alles is hier dichtbij. Je moet maximaal tien 
minuutjes wandelen tot aan de campus, winkelstraat of 
bioscoop. Ik voel me hier bovendien veiliger dan in Ant-
werpen of Brussel.”

“Een kot vinden was in het begin niet zo eenvoudig, 
want het aanbod is vrij beperkt. Ik wist trouwens niet dat 
onze hogeschool koten aanbood. Wat me opviel, was dat 
koten hier goedkoper zijn dan in Antwerpen.”

Aan de oever van de Dijle  
zijn studenten thuis
Vanaf september groeit de stad weer met meer dan 4000 jongeren. 
Zij willen hier het diploma van hun dromen halen. Mechelen weet als 
kleine studentenstad jongeren te bekoren met haar charmante karakter.

De Vlaams-Brabantse studeert aan Thomas More. “Ik ga 
er graag naar school. De afstand tussen studenten en do-
centen is klein, en dat maakt de samenwerking erg leuk.”
 
Haar favoriete plekje in Mechelen? “Dat is waarschijnlijk 
de Kruidtuin, het park aan mijn campus. Maar ik ben even 
verzot op de Mechelse cultuur, zoals de vele kerken. Ik 
studeer dan ook Toerisme. De cafeetjes aan het station 
maken het voor studenten erg gezellig. Alleen is er wat 
dat betreft nog niet zoveel aanbod als in de andere stu-
dentensteden.”

"In Mechelen  
vind je alles  

wat een student 
nodig heeft, op 
wandelafstand."
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Welkom in Mechelen 

Joeri (22) en Rik (20) zijn actief binnen de studenten-
vereniging Imaxys. Joeri: “We willen ons steentje 
bijdragen zodat Mechelse studenten naast studeren 
ook ontspannen en sociale contacten leggen. Via de 
club leer je veel mensen kennen, zowel uit Mechelen als 
Erasmus-studenten uit het buitenland. Ik heb op deze 
manier zelfs mijn vriendin leren kennen.” Of zo’n druk 
studentenleven weegt op de studies? Joeri: “Neen hoor. 
Zolang je maar de juiste balans vindt tussen studie en 
plezier.” 

Hoewel de heren niet op kot zitten, is Mechelen voor 
hen hun tweede thuis. Rik: “Omdat het niet zo’n grote 
studentenstad is, kent iedereen elkaar. Er zijn trouwens 
maar vier studentenclubs, en eigenlijk is iedereen 
welkom in onze club. Zo wordt het allemaal familialer 
dan in grote studentensteden. En vergeet het prima 
openbaar vervoer niet.” Joeri: “Het is bovendien plezant 
te studeren in een stad die leeft. Als je enkel nog maar 
naar de vele banners in de straten kijkt, merk je dat het 
hier bruist van initiatieven.”

Welkom met 
een feest
Thomas More heet de 
Mechelse studenten elk 
jaar welkom met een 
groots event. Al gehoord van Festipal? Op dinsdag 
16 september vindt dit gratis festival plaats op de 
Grote Markt, met onder meer Safi en Spreej en DJ 
Sam de Bruyn. Zeker de moeite waard om eens een 
kijkje te nemen!

En de school? “Thomas More hanteert een persoonlijke 
aanpak en de kwaliteit van de opleidingen ligt erg 
hoog”, vindt Joeri. “De ondersteuning is prima. Het 
StudentenInformatiePunt (STIP) is er altijd voor de student, 
zodat je je op schoolvlak zeker thuis voelt”, zo weet Rik.

"De Mechelse 
student moet 
zich ook kun-
nen amuseren."

"Iedereen  
kent iedereen. 
Dat is tof aan 

Mechelen."
Joeri

"De 
Mechelse 

student moet 
zich ook kunnen 

amuseren." 
Rik
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intiemer dan  
grote studentensteden



... er in Mechelen ongeveer 4300 hogeschool- 
studenten zijn? 550 van hen zitten hier ook op kot.

... de opleiding Interieurvorming van Thomas More 
internationale faam geniet? Daardoor lokt ze veel buitenlandse 
studenten naar Mechelen, vooral uit Nederland.
 
... de Mechelse journalistenopleiding geroemd wordt omwille van 
haar kwaliteit? De inspecteurs van de visitatiecommissie gaven 
haar dit jaar een uitstekend rapport. Ze loven onder meer de 
praktijkgerichtheid en internationale samenwerkingen.

... je in Mechelen 12 studierichtingen kan volgen? Je kan er  
eentje volgen aan de Artesis-Plantijn Hogeschool Antwerpen 
(campus Dodoens, Leopoldstraat) en 11 aan Thomas More,  
op vier campussen.

... ook verschillende bekende Vlamingen in Mechelen hebben 
gestudeerd? Denk onder meer aan Elodie Ouedraogo, Nasrien 
Cnops, Jan Bosman, Koen Wauters, Moora Vander Veken (Amika) ...

... een kot in Mechelen vaak goedkoper is dan in andere steden? 
In Mechelen betaal je voor een studentenkamer gemiddeld € 245, 
voor een kamer in Gent € 310, in Antwerpen € 328 en in Leuven 
maar liefst € 350.

Toen Mieke een kleine tien jaar geleden 
aan haar studies begon, koos ze voor 
Mechelen. “Ik wilde Toerisme studeren. 
Dat kon enkel hier, in Hasselt of in 
Brugge. Dan sprak Mechelen me het 
meeste aan.”

Mieke had het hier naar haar zin. Ze 
raakte snel verknocht aan de Dijlestad. 
“Na mijn studententijd ben ik hier blijven 
wonen. Ik huur hier een huis met een 
huisgenoot, maar ik wil hier graag 
iets kopen. Het is hier immers nog vrij 
betaalbaar." 

"Mijn leven bevindt zich dan ook in en 
rond de stad: ik speel hier volleybal in een club, ga hier 
winkelen, ga hier uit … Werken doe ik in Boechout, niet zo 
ver van hier.” Zelfs haar familieactiviteiten 
vinden plaats in Mechelen. “Ja, want 
na mijn zus en broer zijn zelfs mijn 
ouders naar hier verhuisd. Zij 

hebben de stad leren kennen en vonden het wel een 
toffe plek om te wonen.”

Kortom: de hogeschool trekt niet enkel toffe studenten 
aan voor enkele jaren. Sommigen bouwen hier een eigen 
leven op.

Wist 
je dat …

20

“Mechelen heeft het 
potentieel om een 
volwaardige Vlaamse 
studentenstad 
te zijn: het is hier 
gezellig en alles is op 
wandelafstand.”

Marc Hendrickx,  
schepen van Onderwijs

blijven plakken 
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open Monumentendag
elk jaar op de 
tweede zondag 
van september 
zwaaien in 
vlaanderen de 
deuren van heel 
wat monumenten 
open. deze 26ste 
editie van open 
Monumentendag 
staat in het teken 
van ‘erfgoed, 
vroeger, nu en in 
de toekomst’.

Voor Mechelen betekent dit op zondag 14 september een 
gevarieerd programma. Naast opengestelde panden en 
themawandelingen in de binnenstad en in Walem, zorgt 
het Stedelijk Conservatorium Mechelen voor sfeervolle 

muziek op verschillende locaties en Orgels aan de Dijle 
organiseert een wandeling langs Mechelse orgels. Door 
boottochtjes op de Leuvense Vaart, ontdek je meteen ook 
waar varend erfgoed voor staat.

klim op de stellingen
Een bezoek aan de stellingen van drie van onze kerken:  
een andere invalshoek om monumenten te bezichtigen.  
Noteer alvast volgende rondleidingen in je agenda: een 
bezoek aan de stellingen van de Sint-Romboutskathedraal, 
van de Sint-Petrus en Sint-Pauluskerk en van de  
O.-L.-Vrouw van Hanswijkbasiliek. Er zijn verschillende 
bezoeken per dag mogelijk, enkel na reservatie bij uiT in 
Mechelen vóór 12 september.

Je koopt de Mechelse Open Monumentendagbrochure 
voor € 3 bij UiT in Mechelen en in enkele van de openge-
stelde panden. Nieuwsgierig? 
Op www.openmonumenten.be vind je het volledige programma-
overzicht, zowel voor Mechelen als voor Vlaanderen.

vang de klok
Traditiegetrouw wordt op de tweede zondag van 
september ook het klokkenwerpen georganiseerd. 
Vanuit de Sint-Romboutstoren vliegen grote klokken 
over de Grote Markt met een lading kleine klokjes. 
Vang een van de 400 klokjes uit de lucht en maak 
kans op een echt bronzen exemplaar. Vanaf 17u 
start het klokkenwerpen en de prijsuitreiking.

het vijfde Mechels gildejuweel
Schuttersgilden uit binnen- en buitenland komen 
naar Mechelen voor dit tweejaarlijkse event. De 
festiviteiten starten om 14u met een historische optocht 
en demonstraties op de Grote Markt van vendelen, 
trommelen, gildedansen, kruis- en handboogschieten 
en luchtbuks. Meer info op W www.kolveniersgilde.be.

alle vrijetijdsinfo en tickets: uiT in Mechelen,
Hallestraat 2-4-6, 2800 Mechelen, T 070 222 800, 
e uit@mechelen.be, W www.uitinmechelen.be  NieuW! 

Cultuurcentrum Mechelen opent het nieuwe 

seizoen op 21.09. Haal je brochure bij UiT in 

Mechelen en kies voor een jaar vol verrassingen! 

W www.cultuurcentrummechelen.be & www.uitinmechelen.be 



dwars door Mechelen
Op zondag 28 september staat de negende editie van 
de GVA Dwars door Mechelen op het programma. Je kan 
rekenen op een afwisselend parcours van 5 of van 10 km 
met start aan De Nekker en aankomst op de Grote Markt. 
De jongste lopertjes kunnen deelnemen aan de Chiquita 
Kids Run van 1 km. 

Heb jij de loopmicrobe te pakken? Inschrijven kan nog tot 
en met 15 september. Geen zin om mee te lopen met de 
hype? Kom mee supporteren op de Grote Markt en geef de 
deelnemers een boost om de laatste meters af te werken!

Volgende loopafspraak is de Urban Trail Mechelen op 
zaterdagavond 6 december. Het wordt een nocturne-editie! 
Het parcours van 10 km loopt volledig binnen de stadsring 
en door en langs Mechelse gebouwen en monumenten. 

Snel inschrijven is aangewezen, want het aantal plaatsen is 
beperkt. W www.dwarsdoormechelen.be &  
www.mechelenurbantrail.be

De week van de Sportclubs
hou je van actie? Wil je jouw passie voor sport graag 
delen met anderen? of wil je een bepaalde (sport)
club beter leren kennen? grijp dan je kans ... en je 
sportschoenen! 

Tijdens de week van de Sportclub van 13 tot en met  
21 september zetten de sportclubs hun deuren voor  
jou open. 

Tijdens gratis trainingen en initiaties ontdek je alles  
over hun werking en activiteiten. 

Heb je zin om mee te sporten of een open training 
te volgen? Neem dan snel een kijkje op 
www.weekvandesportclub.be voor een lijst van de 
deelnemende clubs. Ontdek jouw ideale sportclub. 
Want zij willen jou erbij!

Multimove Mechelen:
sportaanbod voor kinderen van 3 tot 6 jaar

Bewegen is goed voor je. Dus waarom er niet vroeg mee beginnen? De stad 
lanceert vanaf september ‘Multimove Mechelen’, een gevarieerd bewegings-
programma voor kinderen tussen 3 en 6 jaar. De focus ligt niet op een spe-
cifieke sporttak, maar wel op het aanleren van bewegingsvaardigheden die 
noodzakelijk zijn om op latere leeftijd sporten uit te oefenen. Springen, lan-
den, lopen, vangen, heffen, trekken, glijden … zijn immers basisbewegingen 
die later terugkomen bij allerlei sporten. Ze zijn ook goed voor de motorische 
ontwikkeling van een kind. 

Het programma bekijken en inschrijven kan via W www.mechelen.be/sport.  
Je betaalt € 50 per lessenreeks van 15 weken.

Sportief Mechelen
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Voor jong en oud 
kLeiNe rode eva 
van De Maan

De papa van Eva is jaren geleden uit haar leven 
verdwenen. Haar mama is er ook al niet echt. Haar 
oma is er nog wel. Maar die is eenzaam en laat 
Eva geen vijf minuten met rust! Zo vaak als ze kan, 
vlucht Eva weg. Dan schuift ze de kap van haar 
rode hoodie tot ver over haar voorhoofd, zet ze het 
volume van haar koptelefoon op maximum en trekt 
ze het grote bos in. Ze zou niet liever willen dan 
in het bos verdwalen, verdwijnen en … nooit meer 
teruggevonden worden.

kLeiNe rode eva is een kruising tussen hoorspel, 
installatie, figuren- en multimediatheater met thriller-
inslag: een totaalervaring. Het is een familievoor-
stelling in een nieuwe stijl. Geen kindervoorstelling 
met een extra laagje voor volwassenen, maar de 
volwassenen krijgen via aparte koptelefoons een wat 
pikantere beleving dan de kinderen. 

Voorstellingen vanaf 30 oktober. 
Tickets en info: 
€ 7 - € 10, 
T 070 22 28 00 
W demaan.be & uitinmechelen.be

©
D

iego Franssens

Het Festival van Vlaanderen-Mechelen en de provincie 
Antwerpen presenteren Musica divina van 18 september 
tot 4 oktober. Het zijn hemelse najaarsconcerten in ab-
dijen en begijnhoven in de provincie.

Tickets en info: € 10 - € 18, T 070 22 28 00, 
W musicadivina.be & uitinmechelen.be 

5.10, 15u, oratorium ursulinen o.L.v. Waver:  
“Met de postkoets door europa”  Trio fortepiano 
frankfurt

19.10, 16u, o.L.v. van Leliëndaal:  
“Muziek aan het hof van oettingenWallerstein”  
bayrisches kammerorchester, dir j. Moesus, Natasa 
veljkovic

11.11, 15u, koninklijke Manufactuur van wandtapijten de Wit: 
“in de ban van Londen”  Pleyel Quartett köln

Tickets en info: T 015 33 11 03, e haydngenootschap.
servus@telenet.be, W users.telenet.be/haydngenootschap 
& www.uitinmechelen.be, € 20 - € 25 (VVK)
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amazing haydn 2014, 
Weense klassiek en Romantiek 
uit het hart van Europa!

concerttips



Snellere aflevering bouwvergunningen 
Meer autonomie en snellere service  
De stad Mechelen is ontvoogd. Dat wil zeggen dat 
de stad Mechelen autonoom stedenbouwkundige 
vergunningen mag afleveren en niet langer verplicht is om 
eerst het bindend advies te vragen aan de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar. Dat is goed nieuws voor 
inwoners met bouwplannen, want het betekent dat de 

behandeltermijn voor bouwdossiers stevig wordt ingekort 
naar 75 kalenderdagen, in plaats van 105. De nieuwe 
procedure geldt voor aanvragen die vanaf 1 september 
2014 worden ingediend. Een uitzondering zijn aanvragen 
met openbaar onderzoek, daar blijft de behandeltermijn

                                                                                                          105 dagen. Verkavelingen blijft 150 dagen.

Zorg mee voor een 
geslaagd offerfeest 
Op 5 oktober vieren de moslims het Offerfeest. De stad wil er die dag 
een feest van maken. Ze rekent daarbij op de hulp van enthousiaste 
vrijwilligers. Mechelen zoekt nog naar vrijwilligers voor het onthaal op 
de tijdelijke slachtvloeren in Hombeek, Zemst en Onze-Lieve-Vrouw-
Waver. Je biedt op de slachtvloer een hapje en een drankje aan en 
helpt mensen met eventuele vragen verder. De shiften duren telkens 
twee uur. Per shift zoeken we minstens twee vrijwilligers.

Wil jij een handje komen toesteken? Geef een seintje via  
diversiteit@mechelen.be. Vermeld je naam, organisatie/vereniging, 
voorkeur voor de shift (9-11u / 11-13u / 13-15u / 15-17u / 17-19u) en voorkeur 
voor de slachtvloer (Hombeek, Zemst, Onze-Lieve-Vrouw-Waver). 
W www.mechelen.be/offerfeest 

opvoedingswinkel verhuist
Vanaf midden september verhuist de opvoedingswinkel 
van de M. Sabbestraat naar het Sociaal Huis Mechelen 
(p. 15). Ouders en andere opvoeders kunnen er terecht 
met vragen over de opvoeding van kinderen tussen 0 
en 21 jaar. De medewerkers van de Opvoedingswinkel 
bieden een luisterend oor en geven advies. Samen met 
jou zoeken ze een passend antwoord op je vragen. 
Dit alles gratis en anoniem. Je kan er ook terecht voor 
informatie of documentatie over opvoedingsthema’s of voor 
oudercursussen of informatieavonden. 

De Opvoedingswinkel bestaat vijf jaar. In die periode 
vroegen meer dan 1200 ouders of andere opvoeders 
informatie en vonden ongeveer 600 gezinnen al de weg 
naar de Opvoedingswinkel voor advies tijdens één of 
meerdere gesprekken.

Lange Schipstraat 27
T 015 44 52 42, e opvoedingswinkel@mechelen.be 
W www.mechelen.be/opvoedingswinkelmechelen 

 www.facebook.com/opvoedingswinkelmechelen
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Het hele jaar door 
zetten Mechelse 
organisaties zich in 
voor eerlijke Noord-
Zuidverhoudingen. Dit najaar zet de campagne ‘Mechelen 
Mondiaal’ hun inspanningen en de situatie in het Zuiden in 
de kijker. De organisaties bundelen hun krachten voor één 
groot thema: kinderrechten in het Zuiden.

Wereldwijd sterven nog altijd veel kinderen voor hun 
vijfde levensjaar door oorzaken die kunnen voorkomen 
worden. 61 miljoen kinderen gaan niet naar school. En 
op het vlak van de bescherming van kinderen tegen 
geweld, uitbuiting en misbruik is er nog een lange 
weg te gaan. Als Kinderstad wil Mechelen solidariteit 
tonen met de kinderen uit het Zuiden. Daarom reikt het 
stadsbestuur in oktober bijna € 42 000 aan subsidies 
uit. Die gaan naar Mechelse organisaties met een 
ontwikkelingsproject rond kinderrechten.

Op 1 oktober start ook de sensibiliseringscampagne 
‘Mechelen Mondiaal’ met verschillende activiteiten rond 
kinderrechten. De campagne wordt afgetrapt met de 
gratis vertoning van de kinderfilm ‘Holly en de zwaan’ in 
het Cultuurcentrum. Daarna staan nog allerlei activiteiten 
op de agenda, zoals een kinderrechtendag voor 
Mechelse scholen.

Mechelen Mondiaal, 01.10 – 31.12, diverse activiteiten 
op verschillende locaties in de binnenstad. De meeste 
activiteiten zijn gratis. Volledig programma op 
www.mechelen.be/mondiaal. 

gebruik je 
talententickets
Begin mei kregen alle Maneblussers tussen vijf en 
vijftien jaar Talententickets ter waarde van € 50 in 
de brievenbus. Deze kunnen ze gebruiken om een 
deel van het lid-, abonnements- of inschrijvingsgeld 
voor meerdaagse activiteiten en kampen te betalen 
bij een van de deelnemende sport-, cultuur- en 
jeugdverenigingen in onze stad. Zo kunnen ze hun 
talenten ontwikkelen, vrienden maken, hun zelfbeeld 
versterken én vooral zich amuseren. Doordat het drie 
cheques zijn (twee van € 20 en één van € 10), kunnen 
ze bij meerdere verenigingen besteed worden. 

hoe werkt het?
Je schrijft je in door je te wenden tot de deelnemende 
vereniging. Daar geef je je Talententicket(s) af en toon 
je je identiteitskaart, kinderpasje of Kids-ID. De tickets 
blijven één kalenderjaar geldig. Dit jaar kan je ze nog 
gebruiken tot 31.12. De inschrijving moet dus binnen 
deze termijn gebeuren. Vind op www.mechelen.be/
talententicket een actuele lijst met deelnemende 
verenigingen en het gebruikersreglement. 

Mechelen Mondiaal 
zet zich in voor kinderrechten

 W  www.mechelen.be

 www.facebook.com/StadMechelen 

  www.twitter.com/StadMechelen  
Insta  @StadMechelen 

voLg MecheLeN oNLiNe!

Goed om weten 
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Wij WareN  erbij
1&2 Heel wat Mechelaars 
dansten tijdens ‘Dansen aan de 
Dijle’ de pannen van het dak op de 
Vismarkt. Een dag later werden de 
beste moves alweer bovengehaald 
voor een retro avond Bal Populaire 
op de Grote Markt. 

3 De Mechelse politie heeft een 
nieuwe commandowagen. Deze 
kan ingezet worden als mobiele 
commandopost op het terrein bij 
grote evenementen of bij calamitei-
ten. Tijdens verkeerscontroles kan 
de wagen dienst doen als mobiel 
bureau. Het resultaat? Een beter 
zichtbare en aanspreekbare politie 
dicht bij de burger.

4 Je hoefde deze zomer niet naar 
zee om in het zand te spelen. Jong 
en oud genoten vijf dagen van 
speelplezier met hun voetjes in het 
zand tijdens Mechelen Kinderstrand.

5 Op de zaterdagmarkt voelen 
jonge Mechelaars zich als een vis in 
het water. Zo ook Ramses, de zoon 
van Ben, die deze foto instuurde.

6 Moeten we je nog vertellen 
dat het MEC ook deze zomer 
alweer een schot in de roos was? 
Redenen? Lekker eten en drinken, 
ontspanning, muziek, feest, sport 
en spel, in een uniek kader waar 
gezelligheid troef was en de living 
naar buiten werd gebracht. Een 
dikke pluim voor de organisatie!

 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, Line Geeraerts, Sarah Peeters
fotografie: Layla Aerts
concept, vormgeving en eindredactie: Trendhuis
algemeen oproepnummer van de stadsdiensten: T 015 28 00 00
email: stadsbestuur@mechelen.be
Stedelijke website: www.mechelen.be
Wettelijk depot: D/2014/0797/031

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

100 jaar geleden schoten Duitse  
troepen de wijzerklok van onze Toren.

100 jaar later krijgen de Mechelaars zelf 
de keuze of die klok terugkomt of niet.

Beslis zelf mee in een grote 
volksraadpleging op 5 oktober,  
met tal van randanimatie!


