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Mechels bedrijfsleveN  
eN KuNstoNderwijs

Nieuwe Kinderraad

school in eigen buurt

bouwdienst verbouwd

haNdeN uit de MouweN 



 In de kijker

duizeNdeN sKeletteN 
oNder je KlasloKaal
Leren lezen, schrijven en rekenen met de botten van 
voorouders meters onder je voeten? Voor Tim en 
zijn klasgenootjes van de lagere school BimSem is 
het dagelijkse realiteit. In 2009-2011 werden op het 
Sint-Romboutskerkhof 4165 skeletten en duizenden 
losse beenderen opgegraven. Aanleiding was 
de bouw van de ondergrondse VINCI-parking. In 
afwachting van verder onderzoek liggen de losse 
beenderen opgeslagen in de kelders van BimSem. 
Dit inspireerde kunstenares Sarah Vanagt tot het 
maken van een film en fotoreeks. 16 foto’s uit die 
film hangen sinds november in de ondergrondse 
parking Kathedraal. Ze vertellen het verhaal van een 
jongen die afdaalt in de kelder en geboeid is door de 
beenderen. Tim Van Leuven (11) figureerde. Hij blijft 
rustig onder de belangstelling: “Eng was het zeker 
niet. Wel leuk.”

w www.mechelen.be/sarahvanagt
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rovstaM: “Ik ben geboren in 
Kazachstan. Daar is het ’s winters 
veel kouder dan in België. Dat maakt 
dat mijn vader en ik wel weten hoe 
we met warmte en energie moeten 
omgaan. Kortom, bij ons is het in de 
winter elke dag Dikketruiendag.”

Maria: “Ik doe niet echt mee aan 
Dikketruiendag. Het is een goed 
initiatief, maar ik ben er niet zo 
mee bezig. Dat wil niet zeggen dat 
we thuis niet nadenken over ons 
energieverbruik. Mijn man doet dat 
vooral: hij wijst ons erop als we de 
deur laten open staan enz.”

haNNah: “Ik doe jaarlijks mee aan 
Dikketruiendag. Ook via mijn werk. Ik 
sta immers voor de kleuterklas. Dat 
we aan de actie meedoen via school, 
is ook goed voor de kinderen en hun 
ouders. Zo zijn meer mensen op de 
hoogte van de actie.”

Het Mechelse bedrijfsleven floreert. Het is verleidelijk om enkele 
namen te noemen, maar dit zou vele succesvolle bedrijven in 
Mechelen tekortdoen. Onze economische aantrekkingskracht 
is goed nieuws voor de stad. Een aantal recente verhuis-
bewegingen hebben immers gezorgd voor een forse toename 
van de werkgelegenheid in Mechelen. Dat zorgt er bovendien 
voor dat steeds meer jonge gezinnen in Mechelen komen 
wonen, dichtbij hun werk, centraal, en weg van het fileleed. 

Bedrijven geven het stadsbestuur financiële slagkracht. In ruil 
proberen we van Mechelen een aangename stad te maken om 
te wonen, te werken en te vertoeven. De komende jaren bestaat 
ónze bedrijvigheid in het verder vernieuwen van de stad en het 
uitbreiden en moderniseren van onze vele diensten voor alle 
Mechelaars. Enkele belangrijke nieuwigheden ontdek je in dit 
nummer van Nieuwe Maan. Bart Somers,

burgemeester

Mechelse bedrijvigheid

doe jij mee aan ‘dikketruiendag’ op 13 februari?

MaaNdvraag

w www.mechelen.be |  facebook.com/StadMechelen |  twitter.com/StadMechelen & @StadMechelen |  
 @StadMechelen

3

Komaan 

volg MecheleN oNliNe!



weet jij hoeveel stroom je verbruikt?

4

Een volle waterkoker laten koken verbruikt 
veel stroom. Maar hoeveel precies? We 
vergelijken het even met het aantal uren 
televisie kijken: hoeveel uur kan je tv kijken 
totdat je evenveel stroom hebt verbruikt als 
wanneer je een volle waterkoker laat koken?

Zoek het antwoord op www.offon.be, een 
website boordevol info en praktische tips 
om minder stroom te verbruiken. Dat is no-
dig, want de kans op elektriciteitsschaarste 
is deze winter reëel. Samen kunnen we het 
risico op stroomonderbrekingen verminde-
ren. Gewoon door – net zoals de overheid 
en tal van bedrijven – ons individueel ver-
bruik te matigen. Doe vooral mee tussen  

17 en 20u om de dagelijkse elektriciteitspiek 
te beperken.

Bezorg ons je antwoord (het aantal uren) voor 
4 februari 2015 via mail naar nieuwemaan@
mechelen.be, of stuur een briefje naar Mar-
keting & Communicatie, Nieuwe Maan, Grote 
Markt 21, 2800 Mechelen. Wie weet gaan 
binnenkort Mechelenbons t.w.v. € 60 jouw 
richting uit. Deze kan je uitgeven bij meer dan 
170 adresjes in onze stad.  
De vorige Mechelenbons gaan naar Roger 
Maeremans. Hij wist immers dat er 19 dieren 
verstopt zaten op de cover van vorig nummer 
en werd geloot uit de juiste antwoorden. 
Proficiat! 

Nieuwe Maan reikt de Medaille uit 
aan verdienstelijke Mechelaars. dit 
keer hangen we ze rond de hals 
van Marleen van den heuvel. in het 
maandblad de schacht informeert 
Marleen 700 lezers over het reilen en 
zeilen van hombeek. geheel vrijwillig.

Het maandblad De Schacht verscheen 
voor het eerst in 1947. Marleens vader 
Louis stond mee aan de wieg. Lezers 
van dit ‘contactblaadje’ waren de 
soldaten uit het dorp, die gestatio-
neerd waren in België en Duitsland. 
Vandaag is het lezerspubliek breed, 
met Hombeek als gemeenschappelijke 
deler. Via de abonnementskost en de 
vrijwillige medewerkers blijft het mo-
gelijk om het blad te maken. Ongeveer 
30 redacteurs uit Hombeek leveren 
Marleen stukken aan, samen goed 
voor bijna 40 pagina’s leesgenot.

“Lezers zijn het meest nieuwsgie-
rig naar nieuws rond geboorten en 
huwelijken”, weet Marleen. Maar het 
blad schrijft ook over activiteiten (van 
verenigingen) en interviewt Hombe-
kenaars, van directeur tot boer. In een 

nieuwe rubriek zie je een beeld van 
een locatie in Hombeek 50 jaar gele-
den en vandaag. “Ik sta erop dat elk 
nieuw nummer voor de eerste dag van 
de maand in de bussen ligt. Zo hoeft 
niemand een afspraak op de agenda 
te missen.”

Zelf schrijft ze niet, maar naast haar 
baan als onthaalmoeder heeft Marleen 
de handen vol met de hoofd- en eind-
redactie, de illustraties, het drukproces 
en de abonnementen. Daarnaast 
bezorgt ze met de fiets het blad bij 
400 huizen. “Mensen komen dan een 
babbeltje slaan. Je merkt echt dat ons 
blad leeft in Hombeek.” Voor de ove-
rige nummers zijn er Marleens broer 
en de post. “De Schacht wordt zelfs 
gelezen in de VS, Spanje en Frankrijk.”

Wat vinden ze thuis van Marleens 
tijdrovende engagement? “Mijn man 
staat volledig achter me. Het blad is 
voor mij veel meer dan een hobby. Elk 
nummer dat af is, geeft weer  
een kick!”

de Medaille

Marleen van den heuvel

wedstrijd



"Zoveel mooie en 
warme initiatieven 
in Mechelen dankzij 
al die vrijwilligers. 
Daar mogen we hen 
gerust eens voor 
bedanken."

Katleen Den Roover,  
schepen van Wijk- en 
Dorpszaken

Komaan 

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

Ben je hulpbehoevend? Spreek dan 
zeker je buren, vrienden of familie 
aan. En denk tijdens de koude winter-
maanden aan je buren, kennissen, dat 
oude vrouwtje in de straat ... Ga eens 
langs om te kijken of alles goed gaat 
en bied je hulp aan. samen zorgen 
we voor elkaar.

Hulpbehoevenden kunnen voor 
wintergerelateerde problemen ook 
contact opnemen met het Sociaal 
Huis. Daar zoeken de medewerkers 

een oplossing voor jouw probleem.
w www.sociaalhuismechelen.be  
t 015 44 51 11 
e info@sociaalhuismechelen.be 

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

wist je dat …
• je als huurder verplicht bent om je 

stoep sneeuw- en ijsvrij te maken?
• deze verplichting ook geldt voor 

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

w www.mechelen.be/sneeuw 

Oproep: stedelijke Prijs voor de vrijwilliger 2015
Sinds 2005 organiseert het stadsbestuur de jaarlijkse  
Stedelijke Prijs voor de Vrijwilliger. Deze reikt de stad uit 
aan een persoon en aan een organisatie die zich vrijwillig 
inzet binnen Mechelen. Ook jij kan vóór 15 januari 2015 
een kandidaat voordragen. Dit kan door het formulier 
Prijs van de Vrijwilliger 2015 (www.mechelen.be/vrijwil-
ligerswerk) in te vullen, dat je ook laat ondertekenen door 
minstens 20 Mechelaars. Ook Mechelse organisaties en 
verenigingen kunnen een kandidaat of initiatief  
voordragen. 

Het formulier stuur je naar het College van Burgemeester 
en Schepenen, Stad Mechelen, Dienst Wijk- en Dorpsza-
ken, Grote Markt 21, 2800 Mechelen. 

De uitreiking vindt plaats tijdens de Week van de Vrijwil-
liger (28.02-08.03). De laureaten krijgen een oorkonde 
tijdens een plechtige ontvangst. 
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Mechelen zit in de lift als woonstad. Almaar meer Maneblussers investeren 
in iets nieuws of verbouwen een bestaand pand tot hun droomhuis. Zij 
komen in aanraking met de Bouwdienst. Het laatste jaar is er hard gewerkt 
om de Bouwdienst grondig te hervormen. Denk aan de invoering van de 
digitale bouwaanvraag, de verhuis naar het Huis van de Mechelaar, de 
ontvoogding en de nieuwe stedenbouwkundige verordening. Zo helpt de 
dienst haar klanten nu nog beter, sneller en efficiënter. 

gratis advies op afspraak
Heb je (ver)bouwplannen? Daar komt wel wat administratie 
bij kijken. Laat je op voorhand goed informeren. Hoe zit de 
wetgeving in elkaar? Welke stappen moet ik doorlopen? 
Wanneer kan ik starten met de werken? Is mijn idee 
mogelijk? Welke vergunningen heb ik nodig? Bij de 
Bouwdienst krijg je gratis advies over alle facetten van 
jouw bouwproject. Bel 015 29 75 00 en maak een afspraak 
met de Bouwdienst wanneer het jou uitkomt.

dossier indienen
snellere aflevering bouwvergunningen
Na je afspraak met de Bouwdienst weet je wat er nodig 
is om je dossier samen te stellen en in te dienen. De 
maximale behandeltermijn is onlangs trouwens voor bijna 
twee derde van de dossiers aanzienlijk ingekort van 105 
naar 75 kalenderdagen. Zo word je nog sneller verder 
geholpen.

doe het digitaal
Mechelen is de eerste centrumstad waar burgers en 
architecten hun bouwaanvraag ook digitaal kunnen 
indienen. Zo krijg je je vergunning sneller en op een meer 
transparante en eenvoudige manier. De belangrijkste 
voordelen op een rijtje: 
• Je volgt je dossier op waar en wanneer je wil, en dit 

24/24u, 7 dagen op 7. Zo weet je dus altijd in welke fase 
je dossier zich bevindt. Gedaan met diverse diensten 
afschuimen binnen de diverse openingsuren. Je kan 
alles doen vanuit je luie zetel thuis.

• Van de uiteindelijke beslissing krijg je een seintje per 
e-mail.

• Je hoeft je informatie slechts één keer in te voeren en 

op Mechelen kan je   bouwen
Hervorming Bouwdienst zorgt voor 
betere dienstverlening
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"Bouwen is een 
belangrijke stap 
in het leven. Een 
klantgerichte 
en efficiënte 
dienstverlening 
vanuit de overheid is 
dan ook essentieel"

Greet Geypen,  
schepen van Wonen en 
Stedenbouw

op Mechelen kan je   bouwen

bouwdienst,  
Huis van de Mechelaar, Reuzenstraat 1,  
2800 Mechelen, 
t 015 29 75 00, e bouwdienst@mechelen.be  
Alle afspraken vinden plaats in het Huis van  
de Mechelaar.

je moet geen informatie meer aanleveren die al bij de 
overheid beschikbaar is. Alle informatie wordt bewaard 
op een centraal punt. Kopieën maken van je dossier 
voor verschillende instanties is verleden tijd. Gedaan 
met dubbel werk! 

Dien je aanvraag digitaal in via www.omgevingsloket.be. 
Het blijft ook nog steeds mogelijk om je bouwaanvraag op 
papier in te dienen. 

Nieuwe verordening maakt (ver)bouwen 
eenvoudiger
Wie wil (ver)bouwen en daarvoor een stedenbouwkundige 
vergunning aanvraagt, moet rekening houden met 
verschillende regels en bepalingen. Denk aan normen over 
bouwprofielen, woonkwaliteit, oppervlaktes, beschikbare 
parkeerruimte … Deze voorschriften staan omschreven 
in de stedenbouwkundige verordening van de stad. Die 
dateerde al van 1933 en was dus hopeloos verouderd. 
Daarom werd de verordening herschreven zodat de regels 
om te (ver)bouwen voor iedereen opnieuw duidelijk en 
overzichtelijk in één document zijn weergegeven. Je vindt 
de nieuwe verordening binnenkort via  
mechelen.be/bouwen. 

loketwerking in huis van de Mechelaar
Sinds 17 december vind je de loketten van de Bouwdienst 
in het Huis van de Mechelaar. De medewerkers van de 
dienst onthalen je in een professionele omgeving met 
ticketsysteem, ruime verwarmde wachtzone, aangepaste 
ruimte voor openbare onderzoeken en ingerichte 
vergaderzaal voor groepen.
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 Tot je dienst

huis van de Mechelaar  
in ‘t nieuw

De lokettenzaal in het Huis van de Mechelaar werd zopas heringericht. Enkele 
eenvoudige ingrepen zorgen voor een betere benutting van de ruimtes, een 
vlotte doorstroming en een optimale dienstverlening op maat van de Mechelaar.

wat is veranderd?
• Er is een nieuwe centrale onthaalbalie met:

− onthaalloket.
− aangepast onthaalloket voor rolstoelgebruikers. 
− selfservicedesk, om dossiers digitaal in te dienen en 

op te volgen, en om opzoekwerk te doen via  
mechelen.be.

− twee snelloketten, voor eenvoudige documenten of 
formulieren die binnen enkele minuten behandeld 
kunnen worden (o.a. afgifte en ophalen documenten).

• Er zijn nu 16 themaloketten:
− 10 loketten voor Burgerzaken (Bevolking, Burgerlijke 

stand en Vreemdelingenzaken), gegroepeerd aan de 
linkerkant in de groene kleurzone.

− 6 loketten voor o.a. de Bouwdienst, gegroepeerd aan 
de rechterkant in de blauwe kleurzone.

• Er is nu een aparte zone voor openbaar onderzoek en 
inzage documenten in het kader van openbaarheid  
van bestuur.

• Er zijn gespreksruimtes met voldoende privacy.
• De loketten zijn in een andere richting geplaatst. Dat 

zorgt voor meer privacy.
• Er is een vergaderzaal voor klanten die in groep komen.
• De speelhoek voor de kleintjes, aan de linkerkant, werd 

in een nieuw jasje gestoken. Aan de rechterkant is er een 
nieuw speelhuis, zodat kindjes nu ook in die wachtzone 
kunnen spelen.

• Het sanitair is meer kindvriendelijk. Zo is er nu een  
familietoilet met babyverzorgingstafel, een kinderbril op 
het bestaande toilet en een opstapje.

• Er zijn nieuwe, meer ergonomische stoelen, aangepast 
aan de hoogte van de loketten.

Bij de herinrichting werd het bestaande meubilair waar 
mogelijk gerecupereerd.
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de dijlestad in bloei
Dossier M 

Aan het werk herkent men de meester. Mechelen is een echte meester! Al 
van oudsher vind je hier industrie en economie, die de Mechelaar een in-
komen verschaffen. Wat leuk is: almaar meer jonge en/of grote bedrijven 

vinden de weg naar onze stad. Een goede zaak voor ons allemaal.
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de groei is ingezet

In vergelijking met tien jaar geleden is Mechelen economisch gegroeid. Er zijn meer Mechelse ondernemingen en meer 
jobs. Dat is opvallend, zeker als we de economische crisis van de afgelopen jaren in het achterhoofd houden. 

wat zijn nu haar troeven als economische stad? 

2006

48203

49726
50027

2007 2008 2009 2010 2011 2012

de centrale ligging. Mechelen ligt op een boogscheut 
van Antwerpen en Brussel. Er zijn zeer goede treinverbin-
dingen met de rest van het land en daarbuiten. Vergeet 
evenmin de E19 en de nabijgelegen luchthavens van 
Antwerpen en Zaventem.

Niet te klein, niet te groot. Mechelen heeft alle troeven 
van een grootstad, maar is niet dichtgeslibd. Dat wil 
zeggen dat kantoren nog op voldoende afstand van het 
centrum gevestigd zijn, en vooral, nog relatief vlot bereik-
baar zijn.

Nog plaats. Mechelen breidt de ruimte voor bedrijven 
ook uit. Zo komt er de komende jaren in wijk Arsenaal 
(achter het station) een hele nieuwe site bij van maar liefst 
95 hectare. Een oppervlakte die vergelijkbaar is met het 
historische centrum.

de collega’s. Jonge en getalenteerde Mechelaars vormen 
een vruchtbare voedingsbodem voor bedrijven. De aan-
wezigheid van hogescholen zoals Thomas More zit daar 
zeker voor iets tussen. De stad moedigt de aanwezigheid 
van actieve tweeverdieners ook bewust aan, bijvoorbeeld 
met de aanleg van woonwijken met veel groen. Dat trekt 
werkende en relatief jonge mensen met kinderen aan.

leuke stad. “Het is fijn om buitenlandse gasten te kunnen 
charmeren met het gezellige Mechelse centrum”, zo weet 
de woordvoerder van Telenet. Initiatieven van het stads-
bestuur om ondernemen hier aantrekkelijker te maken, 
maken het nog interessanter (p 12-13).

Mooie score

In 2006 waren er 46 227 jobs in 
Mechelen, vandaag zijn dat er bijna 
50 000. Een groei die hoger ligt dan 
het Vlaamse gemiddelde. Er zijn 
meer jobs dan dat er beroepsac-
tieve mensen (20-64 jaar) wonen.  
In 2000 waren er 2270 onder-
nemingen in Mechelen, anno 2013 
waren dat er al 3249. Dat houdt 
bijna de helft meer ondernemingen 
in op 13 jaar tijd.
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Mechelen investeerstad

Wist je bovendien dat lokale bedrijven ook inves-
teren in Mechelen en de Mechelaar? Denk bij-
voorbeeld aan telenet, dat in april 2015 een groots 
wifi-netwerk uitrolt in de stad. Stefan Coenjaerts 
(Telenet): “De hele commerciële binnenstad wordt 
daarmee volledig voorzien van wifi, een primeur in 
België. De communicatie met burgers, bedrijven en 
bezoekers kan meer en meer digitaal gebeuren, wat 
een snellere dienstverlening op maat biedt. Denk 
aan de mobiele applicatie voor burgers om proble-
men of vragen direct door te geven aan de stads-
diensten, als de ‘oren en ogen’ van de stad. Online 
toepassingen verhogen de interactie tussen stad en 
burger, waarbij de stad bijvoorbeeld ook de burgers 
regelmatig online kan bevragen.”

Mechelen werkstad 

Eerst en vooral zijn meer ondernemingen een goede 
zaak voor de werkgelegenheid. Zo is het leuk voor 
Mechelaars om een goede job te vinden in eigen 
stad. Dat vindt ook Virginie (26). Zij werkt voor Retail 
Partner Colruyt Group, het voormalige Spar Retail. 
Dit bedrijf verhuisde in 2014 zijn hoofdkantoren en 
distributiecenter naar Mechelen. “Dat is erg leuk. Zo 
hoef ik ’s ochtends niet in de file te staan. Ik kan zelfs 
met mijn fiets naar het werk! ’s Avonds ben ik meteen 
thuis en blijft er tijd voor mezelf over. Bovendien merk 
je ook dat niet-Mechelse collega’s nieuwsgierig zijn 
naar onze stad. We trekken bijvoorbeeld na het werk 
nog het centrum in om een hapje te gaan eten.” Daar 
vaart de lokale horeca dan weer wel bij.

Mechelen  bedrijven
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innovatief talent stroomt door 
aan de dijle

Mechelen bruist van het talent. Dat talent komt vaak uit de 
plaatselijke hogescholen zoals Thomas More (Mechelen 
en Sint-Katelijne-Waver). Veel van deze talenten kunnen 
dankzij de groei van Mechelen als innovatieve metropool 
hun jobkansen hier wagen. Zo ook Pieter (32), die na zijn 
opleiding tot lasingenieur aan de slag kon bij de hoogtech-
nologische dichtingsfabrikant HTMS. 

“We maken metalen dichtingen op maat van de klant. Onze 
dichtingen worden gebruikt in extreme omstandigheden. 
We leveren zo rechtstreeks aan de producent van de 
Ariane-ruimterakketten. Wanneer scholieren ons komen 
bezoeken en de machines zien, merk je hun bewondering. 
Er leeft bij de werknemers een grote drijfveer om hele-
maal ‘mee’ te zijn. Zo kunnen we wellicht meewerken aan 
de Indische ruimtevaart. Daarnaast zijn we betrokken bij 
onderzoek rond kernfusie (een meer veilige manier van 
energieproductie, nvdr.). Dat werkt heel motiverend.”

Dat Pieter in de regio Mechelen gestudeerd heeft, hielp 
hem letterlijk aan meer jobkansen. “Tijdens mijn opleiding 
bij Thomas More was ik al stagiair bij htMs. Ik verbeterde 

er mee het lasproces. Lasmachines worden gewoonlijk 
handmatig bediend, maar HTMS maakt ze zelf gedeelte-
lijk automatisch. Na de stage mocht ik er vast aan de slag 
en ben ik niet meer weggegaan.” Ook vandaag blijft de 
band tussen het bedrijf en de hogeschool bestaan: “Bij 
vraagstukken gaan we soms nog te rade bij Thomas More. 
Anderzijds werkt HTMS als investeerder mee aan bepaalde 
projecten en biedt het nog altijd stageplaatsen aan voor 
leerlingen en studenten van omliggende scholen. Op die 
manier blijven we onszelf verbeteren.”

de stad supportert

Ook de stad zelf ondersteunt de economie. Mechelen 
doet dit op verschillende manieren. Zo luistert het naar 
de noden en vragen van ondernemingen via het zoge-
naamde parkmanagement: de stad maakt het mogelijk dat 
ondernemingen zich verenigen en samen met Mechelen 
uitdagingen aanpakken. Als er bijvoorbeeld te weinig par-
keerplaatsen zijn, dan gaat het bestuur mee op zoek naar 
een oplossing. 

Mechelen doet echter meer dan dat. Zo zet het ook sterk 
in op startende ondernemingen. Er kunnen mooie verhalen 
voortvloeien uit ondernemersdromen. Groeiende  

bedrijven  Mechelen



wist je dat …?
• de stad Mechelen zelf een van de grootste werk-

gevers is? Er werken meer dan 1500 mensen, in 
de meest diverse functies: van buurtopbouwwer-
ker tot politieman, van loketbediende tot mede-
werker bij de stedelijke kinderopvang.

• de Dijlestad een heuse aantrekkingskracht uitoe-
fent op media- en communicatiebedrijven? Denk 
aan productiehuis Koekentroef (‘Twee tot de zes-
de macht’, ‘Quiz Me Quick’), bladenmaker Sanoma 
(‘Story’, ‘Libelle’) of muziekstudio Motormusic. De 
stad ondersteunt dit onder meer met projecten als 
Track 25. Info: w www.track25.be

• het Oh! jonge studenten de kans geeft om onder-
nemerservaring op te doen met ‘practice enterpri-
ses’? Het zijn een soort van ‘oefenbedrijfjes’. Zo 
kunnen studenten leren wat ondernemen is door 
het zelf te doen: de springplank naar een eigen 
onderneming.

bedrijven zorgen voor meer jobs, investeringen in panden, 
het aantrekken van andere ondernemingen, stagekansen 
enz. Twee concrete initiatieven zijn het ondernemershuis 
oh! en vzw Mest. Het Oh! biedt starters een zeer betaal-
bare handelsruimte, maar ook netwerk- en administratieve  
ondersteuning. MEST (Mechelse Starters) geeft startende 
ondernemers tijdelijk een goedkoop onderdak in leeg-
staande panden, zodat ze hun idee kunnen toetsen aan de 
marktrealiteit.

De mannen van studio swelvet (meubels en projecten op 
maat) konden op deze manier hun kans wagen. “Zonder 
MEST hadden we niet bestaan”, zo weet Michael. “Na onze 
studies Interieurvormgeving en Meubelontwerp aan Thomas 
More wilden we in Mechelen blijven. Als beginnende onder-
nemer is de start niet zo gemakkelijk. Met hulp van de stad 
vonden we een atelier in het drukbezochte centrum van 
Mechelen. Wij betalen een voordelig tarief en Mechelen kan 
leegstand tegengaan. Een win-win situatie.”

Ook de samenwerking tussen Mechelen en Swelvet ver-
loopt prima. “De stad heeft ons verrast in positieve zin. Je 
verwacht misschien dat een stad een log gegeven is, waar 
ze je liever een papier extra laten invullen. Maar neen, inte-
gendeel, Mechelen steekt veel energie in ondernemers! Er 
leeft echt de zin om aantrekkelijk te zijn. De medewerkers 
luisteren naar je ideeën en willen ze mee realiseren.”

“Intussen krijgt Studio Swelvet steeds meer projecten en 
vooral: meer vertrouwen. Eerst voerden we meer stan-

daardwerk uit en vroegen mensen ons om projecten exact 
volgens hun idee te realiseren. Nu horen we vaker ‘Doe 
maar!’. Zo halen we meer uit het oorspronkelijke idee. Stu-
dio Swelvet maakte bijvoorbeeld van een ‘zieke‘ boom een 
dakterras. Een boom die dreigde om te vallen op een huis 
werd een speeltuin voor de kinderen”, aldus een enthousi-
aste Michael.

Dossier M 
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Meer weten?
• Oh!, Ondernemershuis Mechelen, 

Kanunnik De Deckerstraat 20A,  
t 015 28 91 90,  
e oh@mechelen.be,  
w www.mechelen.be/oh

• MEST, w www.mest.be
• dienst Economie, Kanunnik de  

Deckerstraat 20A,  
t 015 29 78 66,  
e economie@mechelen.be

"De vele troeven 
die Mechelen heeft, 
maken het de ideale 
vestigingsplaats 
voor bedrijven. 
Daarop zetten we 
onverminderd in."

Wim Jorissen,  
schepen van Economie  
en Werk
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Pieter is een bezige bij. Hij haalt de 
kunstenaar in zich naar boven in de 
tekenacademie, staat op de planken 
in toneelschool De Monte en sport 
de benen uit zijn lijf in atletiekclub de 
RAM. Daar doet hij nu nog een schep-
je bovenop, want sinds kort draagt 
hij de sjerp van Mechels kinderbur-
gemeester. “Toen ik een brief kreeg 
over de aanstelling van de nieuwe 
Kinderraad, wist ik meteen dat ik die 
kans moest grijpen. Hoe vaak in je le-
ven kan je zoiets nog doen? Ik heb 
me meteen in de strijd voor het bur-
gemeesterschap gegooid. Op een 
verkiezingsdag mochten we ideeën 
voorstellen om Mechelen nog meer 
kindvriendelijk te maken. Daar waren 
veel andere kandidaten. Ik wilde heel 
graag burgemeester worden, maar 
mijn mama zei dat ik er niet te hard op 
moest hopen. Toen ik hoorde dat ze 
toch voor mij hadden gekozen, was ik  
superblij.”

In november schoot 
een nieuwe Kinderraad 
uit de startblokken, 
met 15 enthousiaste 
jongens en meisjes 
die bruisen van ideeën 
om Mechelen een nog 
betere kinderstad te 
maken. Kinderburge-
meester Pieter Verhelst 
(11) staat aan het roer. 
Hij is vastbesloten om 
Mechelen flink op te 
leuken voor zijn  
leeftijdsgenootjes. 

Kindercharter
“Mechelen is een toffe stad voor kinderen. Er is veel te doen voor kinderen, zoals 
de activiteiten rond Sinte Mette en de Sint, een carnavalsstoet, de Speeldag, … 
Vorig jaar liep ik mee in de Ommegang bij de Hanswijkcavalcade, ook leuk! Maar 
het kan altijd beter. Met de Kinderraad hebben we een Kindercharter opgemaakt 
met tien actiepunten. Die willen we de komende twee schooljaren realiseren. We 
plannen bijvoorbeeld een grote talentenjacht met vrij podium voor alle kinderen. 
We willen ook dat er veiligere wegen komen om naar school te fietsen, en acti-
viteiten voor kinderen wanneer hun ouders in de stad aan het winkelen zijn. Ver-
der vind ik dat de verkeerstuin in het Vrijbroekpark wat verbeterd mag worden, 
bijvoorbeeld door de verkeerslichten echt te laten werken. Zo kunnen kinderen 
er oefenen in een veilige omgeving die lijkt op een echte verkeerssituatie. En zo 
hebben we nog héél veel ideeën hoor (lacht).”

“ik wil Mechelen nog tof
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Meer weten over de Kinderraad? 
Surf naar www.mechelenkinderstad.be > kinderen aan het woord
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Maneblussers 

"Kinderburgemeester 
zijn, dat is een kans 
die je maar één keer 
in je leven krijgt."

"Mechelen is een toffe stad voor 
kinderen, maar het kan altijd beter."

fer maken voor kinderen”

twee burgemeesters
“Ik denk dat we een goede ploeg zijn. 
Ik heb via de Kinderraad in elk geval 
al veel toffe en enthousiaste jongens 
en meisjes leren kennen. Eén keer 
per maand komen we samen om ver-
schillende thema’s in groepjes uit te 
werken.” Maar het is niet omdat hij 
burgemeester is, dat de rest moet 
luisteren naar wat Pieter zegt. Ook 
in de Kinderraad regeert de demo-
cratie. “Als kinderburgemeester heb 
ik evenveel inspraak als de ande-
ren, al ben ik wel het gezicht en de  
woordvoerder. Vorige kinderburge-
meesters hebben gezegd dat het 
best wel een drukke job is, zeker 
als je de overstap maakt naar het 
eerste middelbaar. Daarom gaan  
Merel en ik het de komende twee 
jaar met z’n tweeën aanpakken. Nu 
ben ik kinderburgemeester en is 
zij kindersecretaris. Als ik volgend 
jaar naar het eerste middelbaar ga  
(Merel gaat dan naar het zesde leer-
jaar), dan wisselen we van functie. Zo 
blijven de taken van kinderburgemees-
ter en school goed te combineren.”

“Ik heb de echte burgemeester wel 
al eens gezien in Mechelen, maar we 
hebben elkaar nog nooit gesproken. 
Stiekem heb ik zijn bureau al eens 
mogen zien. Ik kijk ernaar uit hem 
te ontmoeten.” Eén ding is duidelijk 
voor Pieter: “Ik heb zin om erin te 
vliegen! Ik denk dat het een leuke en 
vooral leerrijke ervaring wordt!”

v.l.n.r.: Jelte, Jonathan, Laura, Jules-Louis, Dikra, Leske, Lexie, Diana, Jules, 
Alfonsin, Adam, en vooraan Pieter en Merel. Ali en Oumaoma waren afwezig 
toen de foto werd genomen.



Initiatiefnemer van ‘School in zicht’ is 
Mechelaar Kwinten Stevens: “School 
in zicht moedigt ouders aan om te 
kiezen voor een buurtschool. Wij 
willen van alle Mechelse scholen 
opnieuw een afspiegeling maken van 
hun buurt. Nu heb je enerzijds scho-
len met vooral kinderen uit sociaal 
sterke gezinnen, terwijl op andere 
scholen bijna uitsluitend kansarme, 
veelal allochtone leerlingen zitten. 
Ook kansrijke allochtone ouders 
kiezen niet meer voor deze ‘concen-
tratiescholen’. Wij willen er opnieuw 
gemengde scholen van maken. Daar 
leren kinderen, zowel de kansarme 
als de kansrijke, omgaan met de 
diversiteit die ook in Mechelen aan-

wezig is. Hoe doen we dat? ‘School 
in zicht’ laat kansrijke ouders vrijblij-
vend op bezoek gaan in de verschil-
lende scholen in hun buurt. Zowel 
tijdens de schoolbezoeken als op 
onze infoavond en terugkomavond 
brengen wij deze families samen. Zo 
ontstaan er netwerkjes van jonge 
gezinnen in dezelfde buurt. Als zij dat 
willen, dan kunnen ze samen hun kin-
deren in de buurtschool inschrijven.”

buurtschool voor Kamiel
Marleen en Kevin zijn voor het 
project gewonnen. Ze schreven hun 
zoontje Kamiel (2,5) alvast in in de 
buurtschool, 500 meter van  
hun thuis.  

Je kinderen elke dag te voet naar school kun-
nen brengen, is dat niet handig? Kiezen voor de 
dichtstbijzijnde school lijkt vanzelfsprekend. 
Toch kamperen veel ouders voor verafgelegen 
scholen, terwijl er in de school vlakbij nog plaats 
is. Daar wil het project ‘School in zicht’ verande-
ring in brengen.

school in zicht
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Kevin & Marleen: “We vinden het belangrijk dat Kamiel in onze buurt naar 
school gaat. Die verbondenheid met je directe omgeving is niet alleen  

praktisch, het is ook een meerwaarde.”

Kwinten: “‘School in 
zicht’ maakt van de 
Mechelse basisscholen 

weer echte buurtscholen: 
scholen waar elk kind 
uit de omgeving zich 

welkom en thuis voelt – 
of het nu kansarm of 
kansrijk, autochtoon of 

allochtoon is.”



schrijf je kind tijdig in voor school
Gaat je zoon of dochter vanaf 2015-16 
naar een nieuwe school? Schrijf hem of 
haar tijdig in! Er zijn concrete afspra-
ken en inschrijfdata voor scholen in de 
Mechelse regio.

Algemene info over de nieuwe regels 
voor de inschrijvingen:  
www.inschijvingsrecht.be 

Kleuter- en lager onderwijs
Kinderen geboren in 2013 of vroeger 
moet je tijdig inschrijven, zelfs als ze 
pas naar school gaan op 1 september 
2016.

Inschrijvingen:
•	broers en zussen, 02-13.03 | kin-

deren van schoolpersoneel, 18 & 
19.03 | alle kinderen: 21.04-06.05, 
8.30-12u | vanaf 20.05 vrije  
inschrijvingen

•	in de Hombeekse basisscholen 
wordt gewerkt met een aanmel-

dingssysteem.  
St-Maarten:  
w www.sintmaartenschool.be  
t 015 41 55 33 
De Esdoorn:  
w www.esdoornschool.com  
t 015 41 45 03

• in andere Mechelse basisscholen 
schrijf je je ter plaatse in. Wie eerst 
komt, kan eerst inschrijven. 

De scholen voor buitengewoon on-
derwijs werken met andere afspraken. 
Informeer je tijdig in deze scholen. 
De Sprankel, t 015 20 25 38,  
w www.buodesprankel.be |  
Den-8-Vlinder, t 015 21 99 30,  
w www.den8vlinder.be |  
Den Anker, t 015 20 37 95,  
w www.denankerblo.be

Meer info: 
•	brochure ‘Kleintjes worden snel 

groot! Is je kind geboren in 2013 of 

vroeger? Kies NU al een school!’, 
verkrijgbaar in de basisscholen, het 
CLB, Huis van de Mechelaar en bij 
tal van organisaties.

•	w www.mechelen.be/scholen en 
www.lop.be > LOP regio Mechelen 
> basis > info voor ouders

secundair onderwijs
De secundaire scholen hebben niet 
allemaal dezelfde inschrijvingsdatum en 
voorrangsperioden. Om deze te  
kennen, neem je contact op met de 
school zelf.

Meer info:
• De informatiefolder met de inschrij-

vingsdata van de verschillende se-
cundaire scholen wordt uitgedeeld 
op de Onderwijsbeurs in Perron M.

• w www.mechelen.be/scholen en 
www.lop.be > LOP regio Mechelen 
> secundair > info voor ouders

zoek je secundaire school op de onderwijsbeurs
Zit je in het vijfde of zesde leerjaar? Ben je op zoek naar 
een secundaire school in het Mechelse? Spring dan samen 
met je ouders binnen op de Onderwijsbeurs. Je maakt er 
kennis met het diverse aanbod aan secundaire scholen uit 
de regio. Standhouders vertellen je alles over de verschil-
lende opleidingsmogelijkheden, met folders, video’s, 

lesmateriaal, enz. Ook de CLB’s en de opvoedingswinkel 
zijn er aanwezig.

Woe 25.02, 15-20u, Perron M, Douaneplein,  
t 015 29 83 21, e herbert.crol@mechelen.be,  
w www.mechelen.be/onderwijs 

Marleen & Kevin: “Toen we het schoolfeest bezochten, 
waren we verbaasd dat we er amper een blank gezin 
tegenkwamen. Ondanks de grote opkomst van ouders, het 
enthousiasme van kinderen en leerkrachten, de gezellige 
sfeer, enzovoort, voelde dat voor ons vreemd aan en zaaide 
het twijfels. Later zijn we ook een kijkje gaan nemen in een 
andere school. Daar zagen we het omgekeerde: bijna uit-
sluitend kindjes van autochtone, kansrijke afkomst. We hoor-
den daar dat we allicht moesten kamperen om Kamiel in te 
schrijven. In onze buurtschool werden we getroffen door 
het feit dat de leerkrachten zich bijna moesten verdedigen 
tegen de heersende en onterechte vooroordelen, en hun 
enthousiasme toch niet verloren. Hun inzet en gedrevenheid 
charmeerden ons. Onze twijfels smolten weg. Na de paasva-
kantie gaat Kamiel naar het instapklasje in de buurtschool.

De gesprekken met de initiatiefnemers van ‘School in 
zicht’ gaven ons de mogelijkheid om over onze twijfels te 
praten en ze met andere ouders te delen. Dat hielp ons 
een weloverwogen keuze te maken. Door samen met an-
dere ouders de stap te zetten, waren we zeker: ons kind 
zou geen uitzondering zijn op de school.”

Meer info over ‘school in zicht’
• Infoavond: 28.01, Minderbroerderskerk  

(Cultuurcentrum), Minderbroedersgang 5
• Openschooldagen: 27.02, 03.03 en 05.03. Inschrijven 

is noodzakelijk, via t 03 270 38 05,  
e kwinten.stevens@schoolinzicht.be,  
w www.schoolinzicht.be/mechelen
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Welkom in Mechelen 



Dag van het deeltijds 

KUNSToNderwijs
Op 7 februari viert heel Vlaanderen de Dag van het Deeltijds Kunstonder-
wijs (p. 21). Nieuwe Maan nam een kijkje bij de vier kunstonderwijs- 
instellingen in onze stad. Eén ding is zeker: in Mechelen komt elke crea-
tieve ziel aan z’n trekken.

“Ik wissel Mozart of 
Bach af met liedjes 

van Coldplay” 
Milan

18

ook het coNservatoriuM laat je op 7 februari kennis-
maken met hun aanbod aan muziek, woord en dans. voor 
de talentrijke Milan lauwers (15) is ‘de muziekschool’ al 
tien jaar lang wekelijks een vaste halte. 

“Ik heb hier eerst vier jaar cello gespeeld. Omdat ik de 
muziek altijd beter vond klinken op piano, ben ik zes jaar 
geleden overgeschakeld. De interesse voor muziek zit bij 
ons echt in de familie. Mijn mama is een professionele vio-
liste, mijn papa een fluitist, baritonzanger en leraar dwars-
fluit. Mijn zus, vijf nichten en oma spelen allemaal piano. Op 
familiefeesten spelen we wel eens samen. In het Conserva-
torium leer je dat ook. 

Onlangs speelde ik met een andere pianist nog een quatre 
mains.”

“Thuis staat er vaak klassieke muziek op. Da’s vooral fijn om 
mee wakker te worden. Maar het hoeft voor mij niet altijd 
Mozart of Bach te zijn. Ik leer ook liedjes spelen van bijvoor-
beeld Coldplay of uit films. Onlangs heb ik op de piano een 
variant bedacht op het themaliedje uit Skyfall, de laatste 
James Bondfilm. Wie weet schrijf ik ooit zelf filmmuziek, dat 
zou cool zijn.”

conservatorium, Melaan 3-5, 2800 Mechelen,  
t 015 28 29 80, w www.conservatoriummechelen.be



schilderkunst,  multimedia, textiel-
kunst en veel meer: in de acadeMie 
voor beeldeNde KuNsteN kan je 
terecht voor een brede waaier aan 
opleidingen. Kim bertoe (37) raadt 
het iedereen aan. “je leert veel bij, en 
het is vooral ook erg leuk.”

Kim Bertoe volgt al sinds haar 13de les 
in de Academie en behaalde al  
diploma’s modeltekenen en textiel-
kunst. Vandaag volgt ze les in het 
Multidisciplinair Atelier, waar ze samen 
met haar klas hedendaagse kunst 
bespreekt en nadien zelf maakt. Di-
verse thema’s komen aan bod: video, 
fotografie, beeldhouwen ... 

“De Academie leert je de basistechnie-
ken zeer goed aan”, vindt Kim: “Je ziet 
snel resultaat na enkele lessen. Nadien 

leer je ook je eigen ideeën verwerken 
in je werk.” 

De Academie nodigt vaak leerlingen 
van het Conservatorium uit in haar 
ateliers. Een groot pluspunt vindt Kim. 
“Regelmatig zijn een muzikant en 
danser model tijdens de tekenlessen. 
Of werken we mee aan de kostuums 
van een toneelstuk. Muziek, woord, 
dans en visuele kunsten zijn sterk met 
elkaar verbonden. We kunnen veel van 
elkaar leren.” 

Na 24 jaar gaat ze nog even graag 
naar de Academie. “In de Academie 

kom ik thuis. Creatief bezig zijn, is 
zoals filosoferen voor mij.” Ondertus-
sen volgen ook haar kinderen les bij 
de Academie en het Conservatorium. 
“Dat kozen ze zelf, maar ze krijgen de 
kunstmicrobe natuurlijk mee van thuis”, 
lacht ze. 

academie voor beeldende Kunsten, 
Minderbroedersgang 5,  
t 015 28 29 90,  
w www.academiemechelen.be 

“In de Academie 
kom ik thuis”

 Kim

Klinkt er muziek uit de sint-rom-
boutstoren? grote kans dat een 
leerling van de Koninklijke  
beiaardschool jef denyn achter 
het klavier zit. in Mechelen huist de 
oudste beiaardschool ter wereld. 
64 leerlingen uit 15 verschillende 
landen volgen er wekelijks les. 

Gedurende haar bestaan bouwde de 
beiaardschool wereldwijde faam op. 
Vandaag is het nog steeds de groot-
ste opleiding in haar soort ter wereld: 
in aantal studenten, lesgevers en 
kennis in huis. Dat brengt ook Kilian 
Eich (28) uit Würzburg naar Meche-
len. Sinds 2013 verblijft hij ongeveer 
vijf keer per jaar in Mechelen. “De 
lessen aan de beiaardschool zijn zeer 
professioneel en ik ontmoet veel in-

ternationale leerlingen”, vertelt Kilian. 
“Elke keer mag ik op de beiaard van 
de Sint-Romboutstoren spelen, een 
onvergetelijke ervaring!”

Nergens kent de beiaardcultuur zo’n 
sterke verankering in de geschiede-
nis als in Mechelen. “In Duitsland 
hebben velen geen idee hoe een 
beiaard werkt, maar ze zijn er wel 
nieuwsgierig naar. De universiteits-
beiaardier van Würzburg studeerde 
af in Mechelen, en nu ik. De enige 
manier om de stiel goed te leren, is 
door les te krijgen van professionele 
beiaardiers. Daarvoor kom ik graag 
een paar keer naar Mechelen!”

beiaardschool, Bruul 52/5  
t 015 20 47 92,  
w www.beiaardschool.mechelen.be

“Op de beiaard 
van de Sint-
Romboutstoren spelen 
is een onvergetelijke 
ervaring”  
Kilian
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(M)aanblik 



“Je leert niet alleen 
het ambacht, maar 
ook je eigen beeld-
taal ontwikkelen”
Chris

20

ambachten, ze zijn een uitstervend ras. gelukkig is er het 
iNstituut voor KuNst & aMbacht (iKa) dat de tradi-
tionele kunstambachten van uitsterven wil behoeden. het 
koppelt de leer van eeuwenoude technieken aan kunstzin-
nige opleidingen: boekkunst, edelsmeedkunst, fotokunst 
en glaskunst. Nieuwe Maan ontmoette in het atelier van 
deze laatste afdeling chris de bock (69), die er al 8 jaar de 
kneepjes van het vak leert. 

“Ik ontdekte mijn creatieve ik pas toen ik met pensioen ging. 
Nadat ik enkele expo’s van leerlingen uit het IKA had gezien, 
schreef ik me in voor Glaskunst. In het begin leer je een 
beetje van de verschillende soorten glaskunst (glasblazen, 
glasgieten, vormsmelten …). Daarna kan je je specialiseren. 
Doorheen de jaren geraakte ik almaar meer geboeid door 
glaskunst en de verscheidenheid ervan. Glas heeft me echt 
gegrepen (lacht).” 

“Ik kom 2 à 3 keer per week naar het atelier, ’s avonds of in 
het weekend. Nu werk ik aan een reeks sculpturen rond het 
thema milieuproblematiek. Ik haalde mijn inspiratie uit een 

fotoreeks over albatroskuikens, die te vaak sterven omdat ze 
plastic afval eten dat in onze oceanen drijft. Die tegenstelling 
– het pure en mooie van glas en het lelijke van vervuiling – 
zie je terug in mijn werk.”

Directeur Bruno Vermeiren benadrukt het unieke karakter 
van het IKA: “Naast het aanleren van de technieken, sporen 
we leerlingen aan om een eigen visie in hun werk te leg-
gen. Bovendien is onze glaskunstafdeling uniek in België en 
Luxemburg omwille van de warmglasoven (die tot 1200 °C kan 
worden!). Daarnaast werken we met heel ervaren docenten-
experts. Sommigen worden zelfs in het buitenland gevraagd 
voor workshops, het delen van kennis over de grenzen heen. 
Allemaal redenen waarom je hier ook veel leerlingen uit 
andere steden en zelfs uit Nederland vindt. Maar wees gerust: 
iedereen vindt zijn weg hier, of je nu een totale leek bent of 
een gevorderde artiest.”

iKa, Veemarkt 39,  
t 015 20 14 44,  
w www.ikamechelen.be
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dag van het deeltijds 
Kunstonderwijs
op zaterdag 7 februari is het in vlaanderen de dag van het deeltijds Kunstonderwijs en organiseren tal van 
kunstonderwijsinstellingen een spectaculaire creatieve dag. ook in Mechelen zetten de academie voor beeldende 
Kunsten, het conservatorium, de beiaardschool en het iKa hun deuren wagenwijd open voor het grote publiek. ze 
zullen je verrassen met optredens, workshops, concerten, tentoonstellingen,… dit jaar staat alles in het teken van 
‘Kunst (k)linkt’.

In het Conservatorium kan je kennismaken met alle 
instrumenten, brengen de leerlingen woord je een speelse 
theatervoorstelling, of geniet je van een van de diverse 
muziekoptredens. Wandel de klaslokalen binnen en ontdek 
welk instrument of type dans jou het meeste ligt. Ook de 
docenten en leerlingen uit de Koninklijke Beiaardschool 
Jef Denyn vind je die dag in het Conservatorium. Woon 
een open klas beiaardspel bij of leer zelf eens het oude 
instrument bespelen.

Zijn ambachten meer jouw ding? Spring dan eens 
binnen in het IKA. Daar kan je deelnemen aan gratis 
workshops glasblazen, keramiek, boekkunst, fotografie en 

edelsmeden. Je leert er je eigen keramieken kandelaar, 
gepersonaliseerde mininotebook, of ring in was maken.

Ten slotte heeft ook de Academie voor Beeldende Kunsten 
heel wat in petto op 7 februari. Ontdek het zelf en maak 
kennis met de leerlingen en docenten, die je graag alles 
vertellen over de verscheidene kunstopleidingen. 

Kom, ontdek en doe mee!

Meer info: w www.conservatoriummechelen.be |  
www.academiemechelen.be | www.beiaardschool.be | 
www.ikamechelen.be

Peter Pan is terug (8+)

alle kinderen worden groot. op één na. in februari 
keert Peter Pan als zijn jeugdige zelf terug naar het 
cultuurcentrum. toch wordt deze versie voor jong én 
oud anders dan anders.

Figurentheater DE MAAN werkte voor deze 
voorstelling samen met Stef Lernous, artistiek directeur 
van theatergezelschap Abattoir Fermé. Die haalde de 
klassieker over de eeuwige jeugd door de mangel van 
de zotte verbeelding. Lernous maakte zo van ‘Peter 
Pan’ een spektakel dat soms wild, meestal muzikaal 
en altijd prikkelend en wervelend is. Wie zijn of haar 
kinderen wil laten kennismaken met het verhaal van 
Peter Pan én met de muziek van onder andere The 
Rolling Stones boekt dus het best meteen een ticket.

Peter Pan, 18.02 & 19.02, Koor Cultuurcentrum, 
Minderbroedersgang 5,
8+, tickets via UiT in Mechelen,
t 070 222 800, e uit@mechelen.be, 
w www.uitinmechelen.be



word uittester
ben jij geïnteresseerd in filmen, interviewen en/
of presenteren? wil je ook wel eens testen of er in 
Mechelen echt zoveel te beleven valt? en ben je tussen 
12 en 16 jaar oud? dan kan jij een van onze uittesters 
worden!

We zijn namelijk op zoek naar enthousiaste jongeren die 
met camera en microfoon in de aanslag verschillende 
evenementen en toeristische attracties in Mechelen willen 
testen. En dat helemaal gratis. De beelden en interviews 
die je maakt, worden gemonteerd tot een sfeerverslag en 
verdeeld via verschillende mediakanalen.

Meer info en de filmpjes van andere UiTtesters vind je op 
uitinmechelen.be/uittesters. Nu al overtuigd? Schrijf je 
dan in als UiTtester via  
mechelen@uittesters.be.
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Kreutzersonate, als het 
verlangen maar stopt
wat als passie allesoverheersend wordt? wat als 
jaloezie gezond verstand en ratio compleet uitschakelt? 
dat onderzoeken acteurs angela schijf en tom van 
landuyt in ‘Kreutzersonate’.

Schijf en Landuyt spelen Hannah en Karsten, een gelukkig 
getrouwd koppel. Tot violiste Hannah pianist Michaël leert 
kennen en met hem musiceert. De intimiteit die door de 
muziek ontstaat, maakt Karsten gek van jaloezie.

De acteurs, die ook in het echte leven een koppel zijn, 
krijgen voor deze voorstelling de hulp van een ander 
kunstenaarskoppel: Nikolaas Kende en Jolente De Maeyer. 
Zij zorgen er als muzikant mee voor dat ‘Kreutzersonate’ 
onder de huid van de toeschouwer kruipt.

Kreutzersonate, 06.01-18.01, t,arsenaal, Hanswijkstraat 63 
(ingang langs Dijlepad in de Kruidtuin),
t 015 42 25 44, e info@tarsenaal.be  
w www.tarsenaal.be

abonneer je op de uit-nieuwsbrief
Blijf je graag op de hoogte van wat er te beleven valt 
in Mechelen? Schrijf je dan via de website in op de 
digitale nieuwsbrief van UiT in Mechelen. Dan krijg 
je twee keer per maand extra informatie over tal van 
leuke activiteiten in de Dijlestad. Hoor je liever nog 
vaker over de evenementen in Mechelen? Volg UiT 
in Mechelen dan op Facebook en Twitter.

uit in Mechelen,  
Hallestraat 2-4-6
t 070 222 800, e uit@mechelen.be,  
w www.uitinmechelen.be,  
 www.facebook.com/uitinmechelen
 @UiTinMechelen



leer lindy hop jazzroutines
goed nieuws voor wie heimwee 
heeft naar de dansavonden zoals 
die in de jaren dertig en veertig nog 
bestonden. goed nieuws ook voor 
wie jaloers is op de vlotte dansers 
die zich tijdens feestjes van radio 
Modern thuis voelen op de dansvloer. 
je kan nu ook in Mechelen lindy 
hop jazzroutines leren.

Lindy Hop is een populaire Afro-Ameri-
kaanse swingdans uit de jaren dertig en 
veertig. Nog steeds dans je op muziek 

van onder andere Count Basie of Ella 
Fitzgerald. Dat deed je nu misschien 
alleen in de woonkamer, maar na deze 
les steel je vast ook daarbuiten de 
show.

lindy hop jazzroutines, 25.02,  
19.30u > 22.30u, Cultuurcentrum
Minderbroedersgang 5,  
t 015 43 21 20,  
e regiomechelen@vormingplus.be,  
w www.vormingplus-regiomechelen.be
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Mixed emotions/ 
gemengde gevoelens

emoties zijn niet meer weg te denken 
uit onze maatschappij. ze duiken op 
in politieke gesprekken of op sociale 
media. soms zijn ze positief en klin-
ken ze bijna als heiligverklaringen. 
soms zijn ze negatief en veranderen 
ze in massale haatcampagnes.

Die evolutie zet een vijftiental  
gerenommeerde kunstenaars aan om 
emoties kritisch onder de loep te ne-
men. Sommige kunstenaars vertrekken 
hierbij vanuit een persoonlijk verhaal, 
anderen vanuit een specifieke maat-

schappelijke context. Onder meer  
Berlinde De Bruyckere, Suzanne  
Opton, Bill Viola en Andy Wauman 
tonen in ‘Mixed Emotions/Gemengde 
Gevoelens’ hoe zij naar het onderwerp 
kijken. 

Mixed emotions/gemengde 
gevoelens, 14.02 > 26.04, 
Tentoonstellingszalen Cultuurcentrum
Minderbroedersgang 5,  
t 015 29 40 00,  
e cultuurcentrum@mechelen.be,  
w www.cultuurcentrummechelen.be

feest gratis 
met tom  
barman en  
jules deelder

Mechelen maakte 200 jaar geleden 
deel uit van de Nederlanden. Om 
deze verjaardag te vieren, verklaart 
de stad een heel jaar lang de liefde 
aan de Nederlandse vrienden. Dat 
doet ze onder de noemer hollandse 
Maatjes. Het startfeest vindt plaats 
op 13 februari, aan de vooravond 
van Valentijn.

Die avond kan je vanaf 20u gratis 
naar de vernissage van ‘Mixed 
Emotions/Gemengde gevoelens’. 
Om 22u barst het feest los in het 
Cultuurcentrum. Dan draaien dEUS-
frontman Tom Barman en de Ne-
derlandse schrijver en jazzvirtuoos 
Jules Deelder de beste jazzplaten.

gratis vernissage ‘Mixed emotions/
gemengde gevoelens, 13.02, 20u
+ Openingsfeest, 13.02, 22u
Cultuurcentrum,  
Minderbroedersgang 5,  
t 015 29 40 00,  
e cultuurcentrum@mechelen.be,  
w www.cultuurcentrummechelen.be© Meiro Koizumi, Portrait of a Young  

Samurai, 2009 / videostill – 4 channel video-instal-
lation / Courtesy Annet Gelink Gallery Amsterdam 

© Halil Altındere, Wonderland, February 2013 / 
Video / Courtesy the artist and Pilot Gallery
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inzamelrondes afval 
veranderen vanaf  
1 januari 2015
IVAREM, de intergemeentelijke vereniging voor 
duurzaam afvalbeheer, verandert haar inzamel- 
rondes om ze meer logisch en efficiënt te maken. 
Vanaf 1 januari kan het daarom zijn dat jouw afval op 
een andere dag wordt ingezameld dan voorheen. 
Check via de stratenlijst in de afvalkalender 2015 
(die je in december ontving) dus zeker op welke 
dag je je afval moet buitenzetten.

stickerverkoop huisvuil-
zak stopt op 1 april 2015

Sinds drie jaar zijn er nieuwe huisvuilzakken (witte zakken 
met groene letters) in gebruik. Bewoners die nog oude 
huisvuilzakken hadden (witte zakken met oranje letters), 
mochten die verder gebruiken als ze een sticker op deze 
zak kleefden. Er was een roze sticker voor de grote huis-
vuilzak en een gele sticker voor de kleine huisvuilzak.

Vanaf 1 april 2015 stopt de stad Mechelen met de verkoop 
van deze stickers. Heb jij toch nog oude vuilzakken liggen? 
Tel ze dan en koop dat aantal stickers nog vóór 1 april. De 
oude huisvuilzakken met sticker mag je verder buiten-
zetten zolang je er hebt.

Je koopt de stickers in het Huis van de Mechelaar, aan de 
infobalie van het stadhuis, in de wijk- en dorpshuizen of bij 
de uitvoeringsdiensten (Grote Nieuwedijkstraat 429).

ivareM 
haalt roze 
vuilniszak 
voor plastic afval 
op aan huis
Recycleerbare plastic verpakkingen die niet in de 
PMD-zak mogen, kan je voortaan kwijt in de roze zak. 
Vanaf 3 februari zal IVAREM om de acht weken de 
roze zak ophalen. Kijk op de afvalkalender voor de 
juiste data in jouw buurt. Je kan je roze zakken ook 
zelf naar het containerpark brengen. Door gemengde 
plastics van je restafval te scheiden, kan je als gezin 
jaarlijks tot € 23 uitsparen. Je kan de roze zakken o.a. 
kopen in het containerpark, Huis van de Mechelaar, 
de wijk- en dorpshuizen en bij de uitvoeringsdiensten 
(Grote Nieuwedijkstraat 429) aan € 2,50 per rol van 10 
zakken.

toegelaten: plastic zakjes, potjes, botervlootjes, bakjes 
van groenten, kleerhangers, bloempotjes, plastic dat 
rond fruit of beleg zat, plastic speelgoed … Opgelet: de 
plastic voorwerpen moeten leeg en zuiver zijn.
verboden: PMD, restafval, plastic verpakkingen met 
aluminiumlaagje (bv. chipszak),…

Meer info over afval sorteren en ophalen: 
w www.ivarem.be of bel gratis de infolijn 0800 90 441  
(ma-vrij, 8-17u)



jouw naam, logo of 
slogan op een Mechelse 
zitbank?
Misschien draagt een zitbank binnenkort je 
naamplaatje! Op 495 Mechelse banken kan je je naam, 
logo of slogan laten plaatsen voor vijf jaar. Particulieren, 
bedrijven, non-profitorganisaties … iedereen kan 
meedoen. Je kiest zelf je favoriete zitbank en de 
grootte van je plaatje: 21x4 cm (€ 250) of 21x20 cm 
(€ 500). De stad plaatst de naamplaatjes in april en in 
oktober. 

Vraag je naamplaat aan via  
www.mechelen.be/zitbanken. Daar vind je het 
inschrijvingsformulier, reglement en een plannetje met 
een overzicht van alle Mechelse zitbanken met foto.

Goed om weten 
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energiedagen: tips rond 
energiebesparing
wil je graag je woning energiezuiniger maken? heb je 
bouw- of verbouwplannen en wil je je woning meteen 
ook energiefit maken? Kom dan voor handige tips en 
informatie naar de lezingen of de tweedaagse cursus!

•	 di	27.01,	15.15u	–	lezing	verwarmingsinstallatie
 Een nieuwe verwarmingsinstallatie plaatsen vergt een 

doordachte keuze en voorbereiding. Deze lezing geeft 
je info over radiatoren, convectoren als vloerverwarming 
en wandverwarming. Je komt meer te weten over warm-
tepompen, ketels op verschillende energiebronnen en 
over een optimale regeling van het volledige systeem 
en de koppeling met sanitair warm water.

•	 Vr	30.01,	19u	–	lezing	dakisolatie	
 Via je dak verliest je woning tot 26 % van haar warmte. 

Een goede dakisolatie is dus een must. Je leert alles 
wat je moet weten over het isoleren van verschillende 
soorten daken en de mogelijke premies.

•	 Di	27.01	en	Vr	30.01,	voorafgaand	aan	de	lezingen	-	 
gratis Quickscans

 In ongeveer 20 minuten worden jouw (ver)bouwplannen 
gescreend op de belangrijkste principes van duurzaam 
bouwen en wonen. 

• Za	24.01	en	31.01,	11-17u	–	tweedaagse	cursus	Eandis	
bouwfit-dagen
Zowat alle aspecten van bouwen of verbouwen komen 
aan bod. Op het programma staan onder meer: isoleren, 
ventileren, verwarming, sanitair en nutsvoorzieningen. 
Maar ook duurzame technieken, energiepremies en 
wetgeving staan op de agenda. De cursus eindigt met 
concrete oefeningen over de meest optimale keuzes  
en bouwconfiguraties. 

energiedagen, beurs Wonen 2015 Nekkerhal (Brouwers-
hoek), lezing gratis voor iedereen, cursus gratis voor  
Mechelaars, Quickscans gratis voor inwoners van de pro-
vincie Antwerpen, maar inschrijven is noodzakelijk:  
t 015 29 78 92, e energiepunt@mechelen.be,  
w www.mechelen.be/energiepunt. Je inschrijving voor de 
lezing/cursus/quickscan verleent je gratis toegang tot de 
beurs Wonen 2015 voor de dag van de lezing.

Sommige Mechelaars hebben ook in 2015 recht op een 
UiTpas. Met deze pas krijgen ze onder meer korting op 
theatervoorstellingen en concerten, op daguitstappen en 
op sport- en vakantiekampen. Wil je weten of ook jij een 
UiTpas krijgt? Kijk dan links onderaan op het kleefbriefje van 
je mutualiteit. Is het derde cijfer daar een 1, dan kan je je 
UiTpas afhalen bij UiT in Mechelen in de Hallestraat. Breng 
zeker je SIS-kaart en een kleefbriefje van de mutualiteit 
mee. Meer info vind je op www.uitinmechelen.be/uitpas.

haal je uitpas op
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wij wareN  erbij
1 Tijdens de wedstrijd streetfishing 
mochten vissers uitzonderlijk 
hun hengels uitgooien in de 
binnenwaters van onze Dijlestad en 
aan de Leuvense vaart. Er werden 
zo’n 1000 vissen gevangen, die 
allemaal meteen werden teruggezet. 

2 4000 renners liepen tijdens de 
Urban Trail 10 km door de stad. Ze 
liepen dwars door o.a. de tuinen van 
het aartsbisschoppelijk paleis, het 
Hof van Busleyden, Kazerne Dossin, 
het stadhuis en brouwerij Het Anker.

3 In het Hof van Busleyden is de 
nieuwe proeftentoonstelling ‘Uw 
toren is niet af’ geopend. Nog tot 8 
maart kan je er mee bouwen aan het 
nieuwe stadsmuseum.  
w www.uwtorenisnietaf.be

4 Tijdens Ves Vlees & DNSFST 
krijgt jong muzikaal talent een 
podium om hun werk te tonen. 
Vier lokale bands en dj’s speelden 
in Club Kamikaze tot in de vroege 
uurtjes de pannen van het dak.

5 Margareta van Oostenrijk op de 
Schoenmarkt kleurde een week lang 
roze. Zo vroeg ze aandacht voor de 
strijd tegen de doodstraf. Over de 
hele wereld werden monumenten zo 
speciaal verlicht, tot zelfs een groen 
Colosseum in Rome.

6 450 kinderen uit het 3de 
leerjaar liepen met zelfgeknutselde 
spandoeken een kinderrechtenstoet 
in de Kruidtuin. Met luide slogans 
lieten ze horen dat ze opkomen voor 
kinderrechten, in Mechelen en over 
de hele wereld.

 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),  
Sjoukje Smedts, Laurie Gadeyne, Lieve Jaspaert, Nathalie Bekx, Koen Vermeiren, 
Benson Resseler
fotografie: Joris Casaer, Jasper Jacobs
concept, vormgeving en eindredactie: Trendhuis
algemeen oproepnummer van de stadsdiensten: t 015 28 00 00
e-mail: stadsbestuur@mechelen.be
stedelijke website: www.mechelen.be
wettelijk depot: D/2014/0797/049

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
Bezige bijen? Die vind je in Mechelen! 
Of je nu iets artistieks wil doen 
of je droomjob wil vinden: in de 
Dijlestad vind je vast en zeker je zin.


