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 In de kijker

MOESTUINIEREN IN DE STAD
In 19 moestuinbakken kunnen de bezoekers van 
armoedevereniging De Lage Drempel hun eigen 
groentjes telen en die mee naar huis nemen. De stad 
investeerde € 6000 in de aankoop van de bakken en 
het materiaal. Hulp en advies bij het tuinieren krijgen de 
bezoekers van enkele vrijwilligers en van Tuinhier vzw, 
een vereniging die moestuinieren promoot. “Hoewel 
ik geen tuin heb, kan ik hier toch zelf groentjes telen”, 

vertelt Nathalie. “We hebben al ajuin, radijsjes, bieslook, 
spinazie, munt, waterkers en sla geoogst. Binnenkort 
zijn ook de aardbeien en tomaatjes plukklaar. Ik vind 
het heerlijk, want van moestuinieren word ik rustig.” 
Tussendoor slaan de bezoekers een praatje en wisselen 
ze kooktips uit. Dat doet ook Carina: “Ik heb vorige 
week wat spinazie gekookt en verse muntthee gemaakt. 
Niets smaakt beter dan groentjes uit eigen tuin.”
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Wat is je lievelingszomerplekje?

THOMAS EN SARA: “Het steigertje 
aan de kanoclub is een ideaal plekje 
voor romantiek. Thomas stretcht daar 
ook altijd als hij gaat lopen, omdat 
het er zo mooi is. De mensen die 
passeren langs de weg of het water 
zorgen voor een levendige sfeer.”

ALExANDRA: “Als het mooi weer 
is, wandel ik een 2-tal keer per week 
over het Dijlepad met mijn kinderen. 
Ze vinden het heerlijk om naar de 
eendjes te kijken! We zitten ook vaak 
in het Vrijbroekpark op een rustig 
plekje.”

EUgèNE: “Ik kuier gemiddeld één 
keer per week door het Tivolipark en 
drink er dan iets in de cafetaria. Voor 
kinderen is er een leuke speeltuin, 
maar het dierenverblijf kan ook 
ouderen zoals ik plezieren. Echt een 
topper!”

Voor het tweede jaar op rij presenteren we met ‘De Zomer is 
van Mechelen’ de langste gratis festivalzomer in Vlaanderen. 
We pakken uit met een indrukwekkende line-up van artiesten 
op de affiches van de verschillende festivals, concerten en 
andere openluchtactiviteiten. Na een sabbatjaar dachten vele 
Mechelaars dat Maanrock was afgeserveerd, maar sinds vorig 
jaar is ons stadsfestival terug … En met drie dagen en vier 
podia straffer dan ooit. Een overzicht van de andere festiviteiten 
brachten we samen in deze Nieuwe Maan.

Dat Mechelen jong, dynamisch en bruisend is, is ook voor 
buitenstaanders geen geheim meer. Uit een rapport van 
Toerisme Vlaanderen blijkt dat we elk jaar meer toeristen en 
dagjesmensen lokken. Hoe kan het ook anders, met zo’n 
zomerprogramma? Zullen de vele feesten deze zomer af en toe 
voor wat nachtrumoer zorgen? Ongetwijfeld. Een tip: doe zoveel 
mogelijk mee! Geniet van de zomer!

Bart Somers,
burgemeester

Klaar voor een zalige 
zomer in Mechelen

MAANdVRAAg
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Komaan 

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

VOLg MECHELEN ONLINE!
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Mechelen Kinderstad gaat 
voor een langzame zomer
In de zomervakantie spelen weer meer kinderen op straat. Daarom duiken 
in meer dan 80 woonwijken opnieuw de Zomer 30-borden op. Deze manen 
chauffeurs aan om hun snelheid te matigen, zodat kinderen naar hartenlust 
en vooral veilig buiten kunnen spelen. De borden staan op toegangswegen 
van woonbuurten waar regelmatig inbreuken en snelheden hoger dan  
30 km/u worden gemeten. Rij je zo’n bord voorbij, vertraag dan. 

Alvast een dikke merci van de kindjes die graag buiten spelen!

DE MEDAILLE

De Ware Vrienden zijn een vriendengroep van 13 amateur- en professionele 
genealogen en historici die graag in het Stadsarchief vertoeven. Samen 
inventariseerden ze helemaal vrijwillig al meer dan 500 000 aktes uit parochiale en 
burgerlijke standregisters. Die informatie staat online en gaat terug tot 1303. Hiermee 
is het Mechels Stadsarchief een van de koplopers in Vlaanderen. “De Ware Vrienden 
verrichtten meer dan 10 000 uren vrijwilligerswerk. Dat is onbetaalbaar”, benadrukt 
Dieter van het Stadsarchief. 

Willem is al 11 jaar zo’n Ware Vriend en nog steeds even gefascineerd door het 
Mechelen van vroeger: “De meesten van ons zochten hier jaren geleden hun 
stamboom op, en zijn zo blijven plakken. Nu zitten we hier elke zaterdagvoormiddag. 
Ieder heeft hier z’n eigen interesse: notarisboeken, stambomen, volkstellingen, 
archeologische aantekeningen, … Om de teksten te begrijpen, hebben we ons 
verdiept in het Oudnederlands. Eén van ons is leraar Latijn en neemt alle Latijnse 
teksten voor zijn rekening. Het Stadsarchief is een schatkamer aan informatie over 
onze stad en haar bewoners door de eeuwen heen.”

ga vanop je computer op zoek naar jouw voorouders
Tip: doorzoek via www.mechelsegenealogischebronnen.be en  
www.dewarevrienden.net het Stadsarchief en probeer jouw stamboom  
te achterhalen!

De Ware Vrienden van  
het Stadsarchief
Het Stadsarchief Mechelen is volop bezig met de digitalisering van 
stamboominformatie. En dat doen niet alleen de stadsmedewerkers.  
Dankzij de vrijwilligers van ‘De Ware Vrienden van het Archief’ kan jij  
vanuit je luie zetel je familiegeschiedenis uitpluizen. 

“Wij willen de uitzonderlijke collectie  
Mechelse geschriften toegankelijk  
maken voor de Mechelaar.”

Ken jij iemand die de Medaille 
verdient? Mail zijn/haar naam naar 
nieuwemaan@mechelen.be en 
misschien prikken we de Medaille 
op zijn/haar borst.



De provincie Antwerpen gaat jaarlijks op zoek naar de 
‘Wandeling van het jaar’. Een wandeljury stapte heel wat 
kilometers af en selecteerde vijf wandelingen die nog in 
de running zijn voor de titel. Daar hoort ook de Mechels 
Broekwandeling bij!

Het Mechels Broek is een authentiek stukje ‘wildernis’ dat 
zich verbazend dicht bij de Mechelse binnenstad ontvouwt. 
Natuurpunt beheert er ruim 100 hectare graslanden met 
sloten, poelen, knotwilgen en houtkanten. In dit grootse 
weidelandschap voelen kleine en grote dieren zich thuis. 
Centraal ligt een uitgestrekte waterplas, een paradijs voor 
watervogels. Trek je stapschoenen aan en probeer de 
wandeling (7 km) zelf eens uit! Tip: kruip onderweg in de 
kijkhut of uitkijktoren, van daaruit kan je vogels spotten. 
In het bezoekerscentrum steek je heel wat op over de 
bijzondere planten en dieren die je op je wandeling passeert.

Op www.wandelingvanhetjaar.be kan je de wandelfiches 
downloaden om zelf de trajecten uit te proberen. Tot en met 
16 augustus kan je stemmen op je favoriet (lees: het Mechels 
broek!). 

Meer wandeltips in en rond Mechelen:  
W www.visitmechelen.be

Plantjes zoeken verkopers
Al sinds 1995 verkopen duizenden enthousiaste vrijwilligers 
ieder jaar plantjes ten voordele van Kom op tegen Kanker. 
Ook dit jaar kan je een fleurige azalea in huis halen en zo 
het onderzoek naar kanker vooruithelpen. Zin om mee de 
plantjes te verkopen? Dat kan, tijdens het Plantjesweekend 
van 18, 19 en 20 september. Je kiest zelf hoe lang je helpt: 
een paar uur, een namiddag, een hele dag, … De plantjes 
worden verkocht aan een verkoopstandje of huis aan huis. 
Met de opbrengst financiert Kom op tegen Kanker heel wat 
initiatieven voor kankerpatiënten. Zet je in voor Kom op 
tegen Kanker en geef jezelf op als vrijwilliger via  
san.bogaerts@mechelen.be of 015 29 83 41. 
W www.komoptegenkanker.be 

Breng je taxussnoeisel naar  
het containerpark
Heb jij een taxushaag? Ja? Goed nieuws! Want dan ben jij 
een van de vele Vlamingen die in het bezit zijn van een plant 
die levens kan redden. Een taxushaag bevat immers de 
grondstof die nodig is voor de aanmaak van geneesmiddelen 
tegen kanker. Meer nog, uit het jonge snoeisel van 50 meter 
taxushaag wordt één chemotherapie gewonnen.

Vergroot De Hoop helpt ook dit jaar samen met de 
gemeenten, container- of recyclageparken mee aan de strijd 
tegen kanker. Het enige wat jij moet doen is je taxushaag 
snoeien tussen 15 juni en 31 augustus en het jonge snoeisel 
zonder aarde, onkruid of ander bladafval helemaal gratis 
doneren in je containerpark. Eenvoudiger kan het niet en 
tegelijk vergroot je de hoop voor heel veel kankerpatiënten. 

Vergroot de hoop. Verklein de kanker. 
W www.vergrootdehoop.be

Komaan 
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Plantjes voor Kom op tegen Kanker

Stem de Mechels Broekwandeling tot 
wandeling van het jaar!
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Twaalf jaar geleden was KV Mechelen zo goed als failliet 
en werd het verbannen naar derde klasse, vandaag is de 
ploeg een stabiele eersteklasser die haar stadion volledig 
verbouwt. De fans mogen zich in de handjes wrijven, want 
er zal in de toekomst plaats zijn voor 18 477 supporters.

“Deze stadionverbouwing is nodig om te blijven groeien 
als club”, vertelt commercieel en operationeel directeur 
Marc Faes. “We budgetteren nu een groei van 32 % over 
zeven seizoenen. De sportieve ambitie? Zo hoog mogelijk 
eindigen.”

In fases
Malinwa renoveert het stadion stapsgewijs. In augustus 
verschijnt op de plaats van de grote staantribune een 
nieuwe staan- en zittribune. Vanaf dan spreken we van 
het AFAS Stadion, genoemd naar de sponsor. Tegen mei 
2016 komen er staan- en zitplaatsen en skyboxen bij 
aan de kant van Telenet. Daarna volgen nog twee fases, 
met 2018 als verwachte einddatum van het hele project. 

KV Mechelen  
verbouwt stadion
Voetbalsupporters en buurtbewoners hebben het al gemerkt: KV Mechelen 
breidt momenteel zijn stadion uit. In eerste instantie ruimen de legendarische 
supportersvakken H-I-J plaats voor een nieuwe tribune, die eind augustus 
voltooid zal zijn. Daarna wordt ook de rest vernieuwd en uitgebreid. Redenen 
genoeg om nieuwsgierig vooruit te kijken en nostalgisch terug te blikken.

Ook de parkings gaan erop vooruit. De fietsenparking 
nabij het stadion zal aanzienlijk groeien. Verder komen 
er randparkings met shuttledienst naar het stadion. Deze 
dienen in de eerste plaats voor de bijgekomen supporters 
die met de wagen komen. Maar de bedoeling is om ook 
supporters die momenteel nabij het stadion parkeren, 
af te leiden naar deze randparkings. Zo vermindert de 
verkeersdruk in de wijken.

Marc Faes



Vooruit(zicht) 

MECHELEN
kinderstad

stadionachterdekazerne.be 
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Een goede buur
“Het is een groot dossier waar we twee jaar zeer intens aan gewerkt hebben, 
in overleg met alle bevoegde instanties en de buurtcomités. Die laatsten 
betrekken we nu ook nauw bij elke stap, om de overlast tot een minimum te 
beperken. Onze buurtbewoners kunnen binnenkort in het stadion terecht voor 
een kindercrèche en fitness, die we extra voordelig willen maken voor hen.” 
Heel wat mooie vooruitzichten dus. “Al viel het afscheid van de memorabele 
staantribune H-I-J zwaar bij vele supporters. Een aantal onder hen kwamen 
tijdens de afbraak in mei souvenirs ophalen. Ze hebben er mooie momenten 
beleefd. In ons vernieuwd stadion zullen er zonder twijfel nog veel nieuwe 
volgen.”

Een stukje tribune  
als tuinversiering
In mei konden die hard fans 
gedemonteerde hekken, oude zitjes 
of metalen steunhekken ophalen 
als aandenken aan hun geliefde vak 
H-I-J. Kristof Lodewijckx, die zelfs het 
KV-logo op z'n been liet tatoeëren, 
was een van hen. “Al sinds mijn 
vier jaar kom ik naar KV kijken. In 
al die jaren heb ik nog maar enkele 
matchen gemist. Eén keer ben ik 
zelfs vroeger weggegaan op het 
communiefeest van mijn neef om 
toch nog de match mee te pikken. 
Ik heb een lievelingsplekje, ja. De 
eerste keren dat ik ging met mijn 
ouders, stond ik al aan het steunhek 
dat ik meenam naar huis. Ik heb het 
in de tuin gezet als decoratie. Een 
mooi aandenken.” 

Vak vol historie wordt nostalgie
Nieuwe Maan polste naar de mooiste herinneringen van enkele trouwe fans:

“Nadat de club eind 2002 in vereffening ging, gaf Mark Uytterhoeven vlak 
voor de aftrap tegen Antwerp een speech, die me nog steeds kippenvel 
bezorgt als ik eraan terugdenk. ‘Kijk niet naar een ander, we doen het gewoon 
zelf’, zei hij. En zo geschiedde. De fans hebben toen de club gered.”

“Het mirakel tegen Turnhout in 2005. In ons laatste jaar in derde klasse, 
stonden we na zo’n 75 minuten 0-1 achter. De eerste plaats leek heel ver weg. 
Maar een kwartier later stond het 3-1 en zaten we weer op koers richting de 
titel.”

“De match tegen Anderlecht in mei ’88, vlak nadat we de Europacup won-
nen in Straatsburg. Zowel de supporters als de spelers hadden ongetwijfeld 
nog veel alcohol in hun bloed. Toch hebben ze Anderlecht, in die tijd ook een 
Europese grootmacht, helemaal tureluurs gespeeld. 3-0 werd het. Het was de 
beste en meest sfeervolle match die ik ooit gezien heb.”

1904: Oprichting Football Club  
Malinois

1942-43: Eerste  
keer landskampioen

1987-88: KV wint de Europese beker 
voor bekerwinnaars tegen Ajax

2002: Vereffening en opstart 
werkgroep Red KV

2003: KV wordt 
ternauwernood 
gered maar zakt 
naar derde klasse

2007-08: De ploeg maakt haar rentree 
in eerste klasse: ‘Finally home!’



Fietsostrades zijn een initiatief van de provincies. Het zijn grote 
fietspaden die meestal langs rechtlijnige infrastructuren zoals 
spoorwegen en kanalen liggen, en grote steden met elkaar verbinden. 

De fietsostrade Mechelen-Antwerpen loopt in één rechte lijn langs de 
spoorweg en is ideaal voor woon-werkverkeer en voor recreatieve 
tochtjes tussen steden. De lokale fietspaden die de fietsostrade 
kruisen, zorgen voor de aansluitingen naar bedrijvencentra, scholen 
en dorpskernen. In Mechelen vertrek je vanaf de parking aan station 
Mechelen-Nekkerspoel.

Frederik is fan: “Ik probeer minstens één keer per week naar mijn 
werk te fietsen. Ik woon in Deurne en werk in de schaduw van de 
Sint-Romboutstoren. Daartussen ligt bijna 25 km, maar omdat ik op de 
fietsostrade geen verkeerslichten en kruispunten tegenkom, kan ik 
zo goed doortrappen dat ik er maar 50 minuten over doe. Voor mij is 
het dé manier om wat sport in de werkweek te stoppen. Na een lange 
werkdag en avondeten met de kinderen, komt dat er nog zelden van. 
Twee ritjes van een klein uur zijn de perfecte training. Bovendien werkt 
het prima om je hoofd leeg te maken. Een werkdag met de fiets is er 
één om naar uit te kijken!” 

W www.antwerpenfietsprovincie.be 
 facebook.com/AntwerpenFietsprovincie

“In minder dan een uur fiets 
ik van Antwerpen naar 
Mechelen of omgekeerd.”

Dankzij de nieuwe fietsostrade Antwerpen-Mechelen geraak 
je met je fiets sneller en vlotter dan ooit van Antwerpen naar 
Mechelen of omgekeerd. Elke werkdag fietsen 4500 mensen 
over deze fietsostrade naar hun werk of school, en gelijk hebben 
ze. Je vermijdt files en parkeerproblemen, bouwt conditie op, 
spaart geld uit, en je helpt het milieu. 
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Hoe lang is de fietsostrade Antwerpen-Mechelen? 
Mail jouw antwoord vóór 31 juli naar  
nieuwemaan@mechelen.be of stuur een briefje naar 
Marketing & Communicatie, Nieuwe Maan, Grote Markt 
21, 2800 Mechelen. Je maakt kans op Mechelenbons ter 
waarde van € 60! Deze kan je uitgeven bij meer dan 180 

adresjes in onze stad.
Jeannine Beullens is de winnaar van de vorige wedstrijd-
vraag. Zij wist dat België en Nederland 15 jaar behoorden 
tot het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en wint 
Mechelenbons. Proficiat!

8

WEDSTRIJD

De fietsostrade 
is klaar



Je hebt ze misschien al zien rondtrappen: de 
Mechelse ECOkoeriers met hun fluorescerende 
groenblauwe pakjes. In hun distributiecentrum 
aan de stadsrand, meer bepaald in de Antoon 
Spinoystraat, sorteren en bundelen ze de pakjes. 
Van daaruit brengen de koeriers ze naar hun 
bestemming. Bovendien brengen ze binnenkort je 
inkopen van de zaterdagmarkt naar je huis of de 
randparking Zandpoortvest.

Dat gaat heel vlot, weet medewerker Yan Ketelers: 
“We mogen immers in autoluwe zones en 
eenrichtingsstraten rijden. Bovendien staan we nooit 
in de file, hebben we geen parkeerproblemen en 
hoeven we geen rekening te houden met beperkte 
laad- en lostijden. Net zoals veel andere steden, 
wil Mechelen het centrum leefbaarder maken door 
grote vrachten te weren en gemotoriseerd verkeer 
te beperken. Maar de Mechelaars moeten natuurlijk 
wel hun goederen ontvangen. Fietskoeriers bieden 
de perfecte oplossing voor dit mobiliteitsvraagstuk!”

Meer weten over de ECOkoeriers?  
W www.ecokoeriers.be

Minder auto's en meer fietsen zijn een goede stap 
richting een klimaatneutrale stad.  
Op www.mechelen.be/klimaatneutraal ontdek je 
hoe jij je steentje ook kan bijdragen.

Veerle en Inneke werken mee aan 
het project: “We komen als één blok 
naar buiten met de ECOkoeriers, 
om efficiënter te leveren. Zo is het 
rendabeler en creëren we extra 
tewerkstelling.”

Maak kennis met de Mechelse ECOkoeriers. Dat 
is een verzameling van verschillende fietskoeriers 
die in juni in onze stad zijn gestart en pakjes 
leveren aan zowel bedrijven als particulieren. 
Leveringen met de fiets zijn meer geschikt dan 
andere transporten in een aangename historische 
binnenstad. Bovendien zijn ze sneller en 
milieuvriendelijk.

Fietsstad 

Cyclelogistics Ahead!
De stad Mechelen is partner van het Europese 
project ‘Cyclelogistics Ahead’, dat fietskoeriers in 
steden ondersteunt. De stad wil met haar deelname 
tegemoetkomen aan de ambities van Mechelen 
Klimaatneutraal en Mechelen Winkelstad. Tegelijkertijd 
wil ze een oplossing bieden voor leveringen in de 
autoluwe kern. Een belangrijke stap daarvoor is 

bestelwagens vervangen door ecologische voertuigen. 
Uit een studie blijkt dat fietskoeriers die taak kunnen 
overnemen voor 72 % van de zendingen. Dat zou dus 
een enorme impact hebben op het straatbeeld en het 
milieu.

W www.cyclelogistics.eu
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Fietskoeriers  
op post



9 keer oep ze Mèchels
Is Mechels voor jou Chinees? Niet meer na deze spoedcursus!

1. Soms worden klanken omgedraaid: mier beer (meer 
bier), ziezeek (zeeziek)

2. Dubbele ontkenning wordt vaak gebruikt: er is 
neemand nie, ik was er noeit nie geweest

3. ou, au, ei en ij klinken als een lange open a: blààd 
(blauw), tràve (trouwen), rààs (reis), bàte (bijten)

4. De h wordt nooit uitgesproken. Honden bijvoorbeeld 
wordt “nen ond” en “twee jonnen”

5. De klank “aai” wordt “ôôje”; “eu” wordt “ie”; “ieu” wordt 
“ee”: verdrôôje (verdraaien), giewen (geeuwen),  
neef (nieuw)

6. Biesjemeuleke = lieveheersbeestje
7. Boesjkammeree = schommel
8. Langen Asem = kauwgom
9. Veurut = voorhoofd

Op YouTube vind je de eerste tien lessen Mechels dialect 
die de Faculteit organiseerde. Typ bij de zoekfunctie 
“Faculteit van het Mechels dialect” in en je les kan starten! 

Da dadde ni gepaust ê?
Mechels dialect is in

Tijdens zo’n dialectwandeling nemen gidsen van de Faculteit van het 
Mechels dialect, een werkgroep binnen de Koninklijke Gidsenbond 
Mechelen vzw, 30 tot 60 man op sleeptouw. “Gelukkig hebben we allemaal 
een ferme klep die ver draagt om een grote groep toe te spreken”, lacht 
gids Michel Leriche. “De wandelingen zijn echt voor Mechelaars bedoeld 
en zoomen in op Mechelse thema’s.” 

Het Mechels dialect wordt tijdens de wandeling doorgaans niet vertaald. Al 
mag een gebrek aan voorkennis je volgens Michel niet tegenhouden om 
mee te wandelen. “Steeds minder mensen kennen het Mechels, en da’s 
jammer. Tijdens zo’n wandeling leer je het kennen!”

Volgende wandelingen: 
• zaterdag 25 juli: Paterkes en Nonnekes 
• zaterdag 22 augustus (voorlaatste zaterdag!): Sint-Rommeskathedraal 

Elke wandeling start om allef drââ (14.30u) aan Opsinjoorke op de Grote 
Markt en duurt ongeveer 2 uur. Prijs: € 4, reserveren is niet nodig.

Je kan ook de Dijle afvaren ‘Oep ze Mèchels’, elke eerste vrijdag van de 
maand (3 juli, 7 augustus en 3 september) om 18.30u (ongeveer 40 min). 
Samenkomst aan de aanlegsteiger van de Malinska op de Haverwerf.  
Prijs: € 10, kinderen tot 12 jaar betalen € 7. 

Meer info bij UiT in Mechelen, Hallestraat 2-6, T 070 22 28 00  
W www.uitinmechelen.be 

Echt Mechels spreken de meesten onder ons niet meer, maar de interesse ervoor 
is groter dan ooit. De Mechelse dialectwandelingen zijn er dit jaar weer,  
en je kan nu ook bootjevaren oep ze Mèchels.
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 Welkom in Mechelen 



“Wie wil, kan 
tijdens de zomer 
bijna elke dag 
naar een concert 
of evenement in 
Mechelen.”
Bart Somers,  
burgemeester

De Zomer is ook dit jaar van 
Mechelen! Tot eind augustus 
is de stad het decor voor de 
langste gratis festivalzomer. Alle 
info, een volledige agenda én de 
laatste updates vind je op  
www.dezomerisvanmechelen.be
  /dezomerisvanmechelen |  @DZIVM - #DZIVM

Dossier M 
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Mechelaar Klaas Delrue staat met zijn band Yevgueni dit 
jaar op het hoofdpodium van Maanrock, naast artiesten 
zoals Bart Peeters, The Subs en Christoff. Hoewel het 
Delrues derde optreden op Maanrock wordt, staan de 
zenuwen nu al strak gespannen.

“Het enige dat niet verdwijnt als je meer ervaring krijgt, is 
de druk die je voelt als er vrienden, familie of stadsgenoten 
in het publiek staan”, vertelt Delrue. Ontspannen over 
de Grote Markt wandelen is voor hem dus even geen 
optie meer, want het optreden op Maanrock zit al in het 
achterhoofd van Delrue.

Hij en de andere bandleden willen tijdens dat optreden 
ambiance brengen, maar ook voldoende intieme 
momenten in de set inpassen. “Tijdens de eerste 
zomerconcerten is het soms een beetje zoeken wat 
werkt. Aangezien Maanrock aan het einde van de zomer 
plaatsvindt, geven we daar waarschijnlijk het beste concert 
van de zomer”, lacht Delrue.

MAANROCK: HET GROOTSTE GRATIS STADSFESTIVAL

FESTIVAL
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DuuRzAAM FEESTEN 
De Zomer is van Mechelen is één groot feest, maar 
ook een solidair en duurzaam verhaal. Naast intense 
samenwerkingen met partners als FostPlus, Ovam, 
Ivarem, Eneco … rekenen we ook op jullie!
 
Met gebruiksvriendelijke afvaleilanden, originele 
peuksleuken en een gratis consumptie in ruil voor 50 
petflesjes, is recycleren pas echt plezant.
 

DZIVM voorziet verder overal 100 % recycleerbare 
petbekers en ParkPop schenkt wijn en cava voor 
het eerst in herbruikbare glazen. De aanwezige 
foodstanden gebruiken alleen maar duurzame materialen. 
Standhouders met lokale producten en oog voor 
biodiversiteit krijgen natuurlijk voorrang. De hele Zomer 
lang houdt een onvermoeibaar ECO-team een oogje in  
het zeil. 

MAANROCK 2015
 het grootste gratis stadsfestival
 3 dagen: 28-29-30 augustus
 4 podia in de binnenstad: het Groot Podium (Grote 
Markt), Feest Podium (IJzerenleen), Klassiek Podium 
(Hof van Busleyden) en Apart Podium (Botermarkt)

 verschillende muziekstijlen: naast de kleinkunst 
van Yevgueni, pop, rock, urban en dance staan er 
ook  klassieke muziek en jazz  op het programma. 
Lees meer op pagina 14.
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Veel muziek, maar ook straattheater en workshops staan 
dit jaar centraal op de Dijlefeesten. Voor de 40ste keer 
al! Het geheim? “Toewijding, de wil om een traditie te 
behouden en toch voldoende te vernieuwen”, vertelt 
voorzitter Alain Croon.

Hij organiseert ondertussen al elf jaar mee de 
Dijlefeesten. “De gemiddelde leeftijd van de ploeg ligt 
toch ergens in de twintig. Bij die nieuwe mensen zijn 
er telkens enkelen die opstaan en de organisatie van 
de Dijlefeesten verderzetten.” Daar komt wel wat bij 
kijken. “Doorheen het jaar lopen we de optredens in de 
alternatieve muziekscene af, op zoek naar nieuw talent”, 
vertelt Croon. Dat talent boeken is niet meer zo makkelijk 
als 40 jaar geleden. “Toen traden de artiesten nog gratis 

op omdat ze ons festival genegen waren. Nu moeten we 
op tijd centen verzamelen om de muzikanten in te huren.”

Dit jaar zijn het onder meer Robbin Millions, STUFF., 
Bed Bugs en Patrick Riguelle die op de affiche van 
de Dijlefeesten prijken. Ook Linda Hop Mechelen, de 
Stikbitchen en Circolito vieren mee het jubileum. Speciaal 
voor de 40ste editie van de Dijlefeesten werd ook de SGT 
BODO’s LONELY HEARTS CLUB BAND opgericht, met 
enkele artiesten die al tijdens de eerste editie van het 
festival op het podium stonden.

40 jAAR DIjLEFEESTEN

Dijlefeesten, 03-05.07, Vismarkt en Melaan  
W www.dijlefeesten.be

Nicole en Hugo, popgroep 2 Fabiola en bluesband 
The Rhythm Junks die samen op het podium staan. 
Op de affiche van Parkpop kan dat, want vanaf 2 juli 
wisselen artiesten en muziekgenres elkaar opnieuw elke 
donderdag af in de Kruidtuin.

Omdat het feestjaar Hollandse Maatjes nog volop aan 
de gang is, krijgt Parkpop dit jaar een Nederlands 
tintje. Zo komt bijvoorbeeld singer-songwriter Maaike 
Ouboter langs en brengt Toe Maar eigen versies van 
nederpopnummers.

(NEDER)pOp IN HET pARK

Parkpop, elke donderdag in juli en augustus,  
19-23u, Kruidtuin

Vis-Pop is dit jaar net niet aan een jubileumeditie toe, 
maar de organisatoren van het festival zijn wel van plan 
om ook van de negende editie een feest te maken. Ze 
programmeren daarom voor elk wat wils en halen onder 
andere The Hickey Underworld, The Buckwood Mojo’s, The 
Sha la lees, Smoove & Turrell en Ricky Dick Sound System 
naar Mechelen.

Niet zomaar, wel voor het goede doel. Vis-Pop startte 
namelijk ooit als een benefietconcert en steunt ook nu 
nog enkele goede doelen. Dit jaar zijn dat Den Anker, 
Stikbitchen en Nepal.

VIS-pOp: bEATS, GITAREN  
EN HIpHOp

Vis-Pop, 08.08, Vismarkt en Haverwerf 

Alle Mechelse festivals maken dit jaar plaats voor 
de kleinste festivalgangers. Zo is er bijvoorbeeld 
kinderanimatie voorzien tijdens Parkpop en de 
Dijlefeesten. Ook op Maanrock kunnen kleine 
rockers hun hartje ophalen. Er wordt zelfs een heuse 
kinderstraat voor hen voorzien. Daar kunnen ze 
springen, klimmen, knutselen, dansen en veel meer. 
Ouders zijn welkom, om mee te spelen, of om te 
relaxen in de lounge.

FESTIVALS VOOR  
KLEINE ROCKERS

De Zomer is van Rommy  
W www.mechelenkinderstad.be
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KLASSIEK EN JAZZ

De harmonieën, fanfares en brassbands uit Mechelen 
en omgeving zorgen op 30 augustus voor de ambiance. 

ACHTER DE SCHERMEN  
bIj CASCO pHIL

HOERA VOOR DE HAFAbRA

Casco Phil, de voormalige Belgische Kamerfilharmonie, 
gunt je op 29 augustus een zeldzame blik achter de 
schermen. Het orkest houdt namelijk open repetities 
en brengt een afwisselend programma in verschillende 
bezettingen. Afsluiten doet Casco Phil in volle bezetting 
en met werk van Grieg, Mozart, Piazzolla, Mendelssohn 
en andere roemrijke componisten.

Casco Phil (Maanrock), 29.08, 14-21u, Hof van Busleyden

HaFaBra (Maanrock), 30.08, Hof van Busleyden

De Jazzzolder, kunstencentrum NONA en 
Cultuurcentrum Mechelen bundelen de krachten om 
Maanrock ook van een jazzluik te voorzien. Ze brengen 
de finale van JazzContest Mechelen naar het festival. In 
het intieme kader van het Hof van Busleyden tonen de 
finalisten op 28 augustus hun kunnen.

Wil je jouw band nog inschrijven? Dat kan tot 12 juli 
door een demo in te sturen. Een professionele jury 
selecteert daarna vier finalisten.

JazzContest Mechelen (Maanrock), 28.08,  
Hof van Busleyden, W www.jazzcontestmechelen.be

jAzzCONTEST MECHELEN  
VERHuIST NAAR MAANROCK

Deze zomer spelen internationale muzikanten concerten 
op onze beiaarden. Geen traditionele bim bam bom, maar 
speelse en lichte deuntjes.

“We zullen klassieke muziek spelen, maar ook jazz, film- 
en wereldmuziek”, vertelt Tom Van Peer, kerkbeiaardier 
van de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk. 

Van Peer, die ook enkele concerten speelt, hoopt dat 
mensen nog even blijven zitten na de concerten. “Het is 
jammer dat de beiaardier hoog in zijn toren speelt. Ik sla 
nadien nog heel graag een babbeltje met het publiek!”

Beiaardconcerten, tot 19.09, elke maandag om 20.30u  
op de Sint-Romboutstoren, vier zaterdagen om 15u,  
in de O.L.V.-over-de-Dijlekerk  
W www.uitinmechelen.be/beiaardconcerten 

“bEIAARDCONCERTEN zIjN GEEN 
SAAIE bEDOENING”
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Op de nationale feestdag is de Grote Markt de plek 
om te vieren. Sla er je beentjes los tijdens een massale 
dansinitiatie van het gerenommeerde Radio Modern. 
Toon daarna je danskunsten tijdens een bal met de 
beste hits uit de jaren 50. Terwijl jij zorgt voor vuurwerk 
op de dansvloer, zorgt de stad voor een afsluitend 
vuurwerk in de lucht.

RADIO MODERN  
Op GROTE MARKT

Bal Populaire, 21.07, 20-23.30u, Grote Markt

Stemoefeningen alleen zullen niet volstaan om je voor 
te bereiden op Mechelen Zingt. Train deze keer ook 
maar je armspieren, want op 11 juli kan je meehelpen 
om het wereldrecord van langste polonaise te 
verbreken.

Hopelijk lukt dat, maar een spetterend vuurwerk is er 
sowieso om 23u. Krantjes met liedjesteksten zijn er 
de hele avond, zodat je luidkeels een repertoire van 
klassiekers kan laten weergalmen door de Dijlestad.

Mechelen Zingt, 11.07, 20-24u, Grote Markt 

WERELDRECORD pOLONAISE  
Op VLAAMSE FEESTDAG

FEEST

Alle goede dingen komen in drievoud terug. Ook dit 
jaar is er dus opnieuw een M.E.C (Mechelen Event 
Center). En ook deze keer kan je er terecht voor 
evenementen, cultuur en sport. Wel anders is dat M.E.C 
deze zomer helemaal de groene kaart trekt en huist op 
het weiland achter het Rode Kruisplein.

Je kan deze keer dus aan de oevers van de Dijle 
genieten van een kleine hap of een activiteit, in de 
binnenruimte of op de grasmat. En dat van donderdag 
tot en met zondag. Bovendien zijn er op 10 en 20 juli en 
15 en 22 augustus feestavonden.

M.E.C AAN DE DIjLE

M.E.C, 09.07-23.08, Rode Kruisplein

Dossier M 
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Het leegstaande pand van Artenova maakt plaats voor 
het werk van een vijftigtal kunstenaars. Ook op andere 
locaties in de binnenstad kan je fotografie, schilder-, 
media- en beeldhouwkunst ontdekken als je de D.ART 
Kunstroute volgt. In het Bodo-café wordt dan weer een 
hommage gebracht aan Bodo Vande Voorde, oprichter 
en bezieler van de Dijlefeesten en graag geziene gast 
op D.ART.

D.ART 01.07-05.07, zes locaties in de binnenstad, 
W www.d.art-mechelen.be

D.ART pALMT ARTENOVA IN

KUNST

Contour 7, de Biënnale voor Bewegend Beeld, opent 
tijdens de eerste festivaldag van Maanrock. Nog meer 
reden tot vieren dus! Feest mee op het Cultuurplein en 
vergeet daarna niet de kunstwerken van de biënnale te 
bewonderen.

Nog tot 8 november kan je onder meer werk van Jan 
Fabre en meer dan 20 internationale kunstenaars 
bezichtigen. Hun mediacreaties zijn onder andere 
geïnspireerd op monsters en martelaren uit heden en 
verleden.

Openingsfeest CONTOUR 7, 28.08, 21u, Cultuurplein,  
W www.contourmechelen.be

Op vraag van stadsartiest Gijs Vanhee zorgden 
lokale, nationale en internationale kunstenaars voor 
verschillende muurschilderingen in het Mechelse 
straatbeeld. Neem dus zeker even de tijd om erlangs te 
wandelen. Of bezoek alvast de slottentoonstelling van 
Mechelen Muurt.

Slottentoonstelling Mechelen Muurt, 12.06-02.08, van 
donderdag tot zondag, 13-18u, Cultuurcentrum, 
T 015 29 40 00, W www.cultuurcentrummechelen.be  
www.mechelenmuurt.be

MECHELEN MuuRT, bINNEN EN buITEN

MONSTERS, MARTELAREN  
EN MEDIA

Ook op parkingplaatsen vind je deze zomer 
verrassende installaties. Binnen- en buitenlandse 
artiesten vormen een snoer waarin urbanisme, design, 
kunst en natuur de hoofdrol spelen.

Urbanism, tot 31.08, binnenstad

KuNST Op DE pARKING
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Een keer per jaar misstaan schepjes, emmertjes 
en zandmolentjes niet op de Grote Markt. Tijdens 
Mechelen Kinderstrand kan je ermee aan de slag 
op wat wel een tropisch zandstrand lijkt. Kom op 
donderdag 13 augustus ook met je hele gezin mee 
picknicken tussen 17 en 20u. En zing op zaterdag  
15 augustus om 16u mee met Laura Omloop.

Mechelen Kinderstrand, 11-15.08, 10-17u, Grote Markt,  
W www.mechelenkinderstad.be

LAuRA OMLOOp Op 
KINDERSTRAND

Kijk mee hoe 750 beachvolleyballers toetsen en 
smashen aan de voet van de Sint-Romboutstoren. 
De kasseien van de Grote Markt verdwijnen voor de 
gelegenheid onder een aangevoerd zandstrand.

Sporten onder den Toren, 06-09.08, Grote Markt,  
W www.sportenonderdentoren.be

bEACHVOLLEY ONDER DE 
TOREN

Wil je de helden van de Tour de France eens van dichterbij 
bekijken? Dan is dit je ultieme kans. Het Maneblusser 
Na-Tourcriterium Mechelen start én eindigt namelijk op de 
Grote Markt. Aansluitend krijg je een afsluitend optreden 
voorgeschoteld.

Nieuwe Maan geeft twee tickets weg voor het vip-café op 
de Grote Markt. In de vip-tent heb je het beste zicht op de 
start, finish en het podium, terwijl de bar je gratis drank 
schenkt. Wil jij die tickets bemachtigen? Stuur voor  
24 juli een mailtje naar nieuwemaan@mechelen.be waarin 
je kort vertelt waarom jij het Na-Tourcriterium van dichtbij 
wil meemaken.

WIELERHELDEN KIjKEN TIjDENS HET NA-TOuRCRITERIuM

Maneblusser Na-Tourcriterium Mechelen  
01.08, binnenstad 

“Het Na-
Tourcriterium 
in Mechelen 
wordt een gratis 
spektakel voor alle 
Mechelaars! Je ziet 
de helden van de 
Tour meer dan 40 
keer passeren.”
Walter Schroons,  
schepen van Sport

SPORT EN SPEL

WEDSTRIJD

Dossier M 
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“Dansen maakt   ons gelukkig”

Zowel Anouchka (65) als Karlijne (30) 
hebben hun strepen in de danswereld 
meer dan verdiend. Anouchka danste 
jarenlang bij het Koninklijk Ballet van 
Vlaanderen in binnen- en buitenland 
en leerde in haar balletstudio’s in Me-
chelen en Aarschot meer dan 7000 
mensen dansen. Je kent haar ook 
als jurylid in Sterren op de Dansvloer. 
Karlijne runt al bijna dertien jaar haar 
eigen dansschool 2Step Dance Com-
pany in Boortmeerbeek, die zo’n 450 
vaste leden telt. Met haar team won ze 
al heel wat prijzen en titels, zoals vorig 
jaar nog die van Belgisch én wereld-
kampioen Hip Hop Unite. 

Kinderdromen in vervulling
Zowel Anouchka als Karlijne kregen 
de dansmicrobe op jonge leeftijd te 
pakken. Anouchka: “Toen ik 11 was, 
ging ik met mijn ouders in Parijs naar 
de opera kijken. Ik kwam buiten en 
zei: ‘ik wil dansen’. Mijn vader weiger-
de, omdat dat geen respectabel be-
roep was. Later liet hij me toch op au-
ditie gaan, want hij geloofde niet dat ik 
zou slagen. Maar dat deed ik wel, met 
glans. En zo ging ik op mijn twaalf jaar 
op internaat voor een dansopleiding. 
Zes jaar later werd ik toegelaten bij 
het Koninklijk Ballet van Vlaanderen 
en daarna volgde ik pedagogische 
opleidingen om zelf dansles te kun-
nen geven. 40 jaar geleden startte ik 
mijn eigen dansschool. Op een mooie 
dag, ongeveer 25 jaar geleden, stapte 
er een klein meisje met twinkelende 
oogjes de balletstudio binnen. Ze had 
heel veel talent zonder het goed te 
beseffen. Dat was Karlijne.”

Karlijne: “Ik was vier jaar toen 
ik mijn eerste danspasjes 
zette bij Anouchka. Na 
een klassieke dansop-
leiding werd ik meer 
aangetrokken tot de 
urban styles zoals 
hiphop en funk. 
Tijdens mijn uni-
versitaire studies 
heb ik me daarin 
bijgeschoold. Ik 
was vijftien toen 
een bevriende 
danslerares met 
blessure vroeg 
of ik voor haar 
kon invallen. Ik 
bleef dansles 
geven en kreeg 
steeds meer leden, 
waarop ik besliste 
om mijn eigen dans-
school op te starten. 
Anouchka heeft me 
geïnspireerd. Toen ik 
haar aan het werk zag in 
de balletschool wist ik dat 
ik in haar voetsporen wilde 
treden.” 

Anouchka: “Zo gaat dat met de liefde 
voor dans, je krijgt het ineens te pak-
ken. Het is een passie, een soort be-
zetenheid, een instinct dat je als kind 
nog niet kan verwoorden. Dans maakt 
ons gelukkig.” Karlijne knikt instem-
mend: “Vanaf het moment dat je een 
danszaal binnenstapt, vergeet je alles 
errond.”

ANOUCHKA BALSINg

“Karlijne heeft 
alles in huis om de 

dansschool succesvol 
verder te zetten.”

Karlijne Provinciael neemt volgend schooljaar 
de fakkel van de Mechelse balletstudio over van 
Anouchka Balsing, die er de afgelopen 40 jaar 
duizenden mensen leerde dansen. Om de overgang 
vlot te laten verlopen, delen ze volgend schooljaar 
de leiding.
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Maneblussers 

“Dansen maakt   ons gelukkig”

Zin gekregen om 
te dansen? 

Je kan bij de vzw Mechelse 
Balletstudio vanaf 4 jaar leren 
dansen in een 15-tal verschillende 
stijlen. Te oud om te dansen ben 
je nooit, dus iedereen is welkom. 
W www.mechelseballetstudio.be 
www.2stepdancecompany.be 

So you think you  
can dance?

Karlijne: “Het is geweldig 
dat dansprogramma’s als 

So You Think You Can 
Dance veel mensen 
zin geven om te 
dansen en sporten. 
Anderzijds zorgt 
het ervoor dat 
dansscholen als 
paddenstoelen 
uit de grond 
schieten. De les-
sen zijn jammer 
genoeg vaak 
van bedenke-
lijke kwaliteit en 
worden gegeven 
door ongediplo-
meerde docenten. 

Anouchka en ik 
werken met een 

fantastisch team van 
getalenteerde, ervaren 

en erkende leraren. Het 
hoge niveau van onze 

dansopleidingen maakt het 
verschil.” 

Veelzijdigheid troef
Anouchka: “De tijd is nu rijp om de 
dansschool over te laten aan ande-
ren. Ik doe het nog steeds graag, 
maar ik wil de jeugd de kans geven 
om te groeien en te evolueren. Er 
waren nog kandidaat-overnemers, 
maar alleen in Karlijne heb ik het 
volste vertrouwen. Zij is ervaren en 
stabiel genoeg om een dansschool te 

KARLIJNE PROVINCIAEL

“Als ik begin te 
dansen, vergeet  
ik al de rest.”

leiden. Bovendien is Karlijne bangelijk 
in alle dansstijlen, en vooral in die 
urban styles. Ze zal ons dansaanbod 
nog uitbreiden. Die veelzijdigheid is 
belangrijk.”

Vele dansers dromen van een podium-
plaats achter hun favoriete popster, en 
ook Karlijne dwaalt even weg bij die 
gedachte. “Mochten Usher of Beyon-
ce me vragen om mee op tournee te 
gaan, dan zeg ik meteen ja. Maar zelfs 
dan doe ik de dansscholen niet van de 
hand. Mechelaars moeten altijd kun-
nen dansen. Twee dansscholen com-
bineren wordt zwaar, maar ik zie het 
als een uitdaging en een unieke kans.”

En wat gaat Anouchka doen? “Mij 
vooral niet te veel moeien (lacht). Ik zie 
wel wat er op me afkomt. Karlijne kan 
altijd bij mij terecht, dat is altijd al zo 
geweest en zal altijd zo blijven.”
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Vlieten komen boven water
Mechelen waterstad

In de middeleeuwen was Mechelen dooraderd met vlieten,  
maar in het begin van de 20ste eeuw liet de stad ze bijna allemaal 

dempen of overwelven. Druppelsgewijs brengt Mechelen  
deze charmante vlietjes nu weer naar boven.

Venetië aan de Dijle

Mechelen is gegroeid aan de oevers van de Dijle. Straten 
en huizen verrezen op moerassige aanslibbingen van de 
rivier, waartussen verschillende vlieten ontstonden. Door de 
sfeervolle vlieten en bruggetjes leek Mechelen als het ware 
Venetië aan de Dijle. Over de vlieten ging transport van en 
naar de brouwerij, leerlooierij, slachterij en stoelenmakerij. 
Verder deden ze dienst als brandblusapparaten, 
afwateringskanaaltjes en riolen. Dat laatste werd een 
probleem tegen het einde van de 19de eeuw, toen door 
de industrialisering de bevolking toenam. Als open riolen 
verspreidden de vlieten ziektes en epidemieën. Daarom 
dempte of overwelfde het bestuur tussen 1883 en 1907 alle 
vlieten behalve 't Groen Waterke en leidden ze de Dijle om.

Tijd voor herbronning

Tegenwoordig betekent water net een enorme 
meerwaarde voor de publieke ruimte. Het zorgt voor 
natuur en leven in de stad, het brengt mensen samen 
en waardeert bestaande gebouwen en terrassen op. 
Bovendien voegt de aanwezigheid van water een 
interessant element toe aan nieuwe bouwprojecten. 
Daarom onderzoekt de stad telkens bij de vernieuwing van 
straten en parken of ze een vliet kan openleggen.



Een dijk van een Botermarkt

Voortaan kan je de Koolvliet opnieuw bewonderen op 
de Botermarkt en in de Muntstraat aan het Clarenhof. 
Tot voor kort deed de vliet dienst als afvalwaterriolering. 
Samen met de heraanleg van de winkelboulevard blies de 
stad deze vliet nieuw leven in. Maxwan Architects en Antea 
Group maakten het ontwerp, Olivier Elsen (Antea Group) 
volgde de werfuitvoering. 

Olivier is een grote voorstander van vlieten openleggen en 
water terugbrengen in de binnenstad. “Water heeft altijd 
een enorme aantrekkingskracht op mensen”, verduidelijkt 
hij. “We hebben gezorgd dat zowel jong als oud zich op 
de Botermarkt kunnen amuseren. Naast de vliet spuiten 
er speelse, dansende fonteinen waarin kinderen kunnen 
ravotten. Mensen kunnen kuieren over de nieuwe winkelas 
of uitblazen tijdens het shoppen op de grote bank rond 
de imposante boom aan de hoek van de Botermarkt. Ook 
in het donker blijft de Botermarkt een gezellige plek. De 
kleurvariatie van de sfeervolle ledverlichting onder de 
boordstenen kan je zelfs seizoensgebonden instellen. 
En we hebben ook aan de vrouwen met naaldhakken 
gedacht, want er is een verharding zonder kasseien!”

In 2007 kwam de Nieuwe 
Melaan weer naar  

de oppervlakte.

In 2012 kwam in de tuin 
van het Ondernemershuis 
Oh! een vlietje piepen. Dat 
jaar opende eveneens de 

Vlietenkelder onder de 
IJzerenleen.

In 2015 kwam de Koolvliet 
op de Botermarkt en in de 
Muntstraat al naar boven 
en in het najaar volgen de 
vlieten in de Zelestraat en 

de Befferstraat. 

In 2011 volgde de Lange 
Heergracht. Omdat de 

aannemers de vliet daar 
niet volledig konden 

openleggen, brachten ze 
ook een fontein en een 

druppelmotief aan.
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(M)aanblik 

“Water heeft een enorme 
aantrekkingskracht op mensen.”



Alles voor een spetterende Dijle
In Mechelen kom je volop in contact met de gezuiverde Dijle.  

Wil je nog een stapje verder gaan? Ga dan ‘suppen’ of  
neem een duikje tijdens de Big Jump.

Het idyllische Dijlepad en de dijk naast de Haverwerf-Zout-
werf zorgen dat iedereen van dichtbij kan genieten van de 
Binnendijle. Ook het gerenoveerde Spuihuis en Molenhuis 
in de Kruidtuin versterken de relatie van Mechelaars met 
het water. In de toekomst komt hier nog een aanlegsteiger. 
Aansluitend met de Kruidtuin zal de Dijle naar boven ko-
men ter hoogte van de Zandpoortvest. Aannemers zullen 
hier de verouderde parking omtoveren tot een prachtige  
ontmoetingsplek aan het water. 
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Vlieten in 't verschiet

Als alles goed loopt, is eind oktober een ander stuk 
vliet Lange Heergracht in de Zelestraat een feit. Deze 
plek krijgt dezelfde uitstraling als de sfeervolle Melaan. 
In september komt de Koolvliet ook naar boven in de 
gloednieuwe Rik Wouterstuin in de Befferstraat. Op  
termijn wil de stad deze vliet via de Zakstraat helemaal 
doortrekken tot aan de Muntstraat. 

“In de drukte van de 
stad zijn rustpunten 
als vlieten erg 
belangrijk. Tegelijk 
zijn ze een knipoog 
naar de rijke 
geschiedenis van 
Mechelen.”
Bart De Nijn,  
schepen van Openbare 
Werken

 Zelestraat 

 Rik Wouterstuin 



Al wie dat niet springt, krijgt  
geen schoon water!

Hoe zalig zou het zijn om te zwemmen in de Dijle? 
Momenteel is de waterkwaliteit helaas niet goed genoeg om 
kopje onder te gaan. Vorig jaar namen zo’n 200 Mechelaars 
en duizenden Europeanen deel aan de Big Jump. Spring jij 
op 12 juli ook mee voor propere en leefbare waterlopen? 

Tony Van den Broeck van Natuurpunt organiseert de Big 
Jump in Mechelen: “De waterkwaliteit van de Binnendijle 
is positief geëvolueerd, maar we hebben de beoogde 
Europese ‘kaderrichtlijn water’ nog niet bereikt. Oorzaken zijn 
bijvoorbeeld meststoffen die in de rivieren terechtkomen en 
slechte rioleringsstelsels. Als we aan dit tempo verdergaan, 
kan het nog een eeuwigheid duren voor ons water proper 
is. Kom dus massaal naar de Big Jump om te zorgen dat de 
overheid haar inspanningen verder zet!”

Big Jump, 12.07, 15u, Haverwerf/Vismarkt,  
W www.bigjump.be

get up, stand up paddle

Sinds vorig jaar kan je de Binnendijle ontdekken vanop een 
SUP (= Stand Up Paddle). Suppen betekent dat je rechtstaand 
op een brede surfplank vooruit peddelt. In het kielzog van 
Benny Boydens peddel je van het Via Via Travelers Café tot 
aan het Keerdok en terug. Onderweg geeft hij uitleg over 
de historische plaatsen die jullie pad kruisen. Zijn nieuwste 
aanwinst is de ‘Giant SUP’, een reuzenbord voor acht mensen. 
Benny verzekert dat de kans klein is dat je bij het suppen in 
het water valt. “Tenzij je vrienden daar anders over denken 
(lacht)!” In samenwerking met Benny geeft Yogaflow ook 
lessen SUP-yoga in Hombeek, zie www.yogaflow.be.

Benny’s SUP School,  
T 0474 28 02 12, E info@sup-school.com  
W www.sup-school.com
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Jonge Wolven gezocht
Festivalreporter op Maanrock, natuurfotograaf in Planckendael, cameraman 

of -vrouw tijdens Mechelen Zingt. De Jonge Wolven worden het deze zomer 
allemaal. Jonge Wolven, dat is namelijk een groep jongeren tussen 13 en 15 jaar 

die houden van coole activiteiten en niet bang zijn van media.

Wil jij daar ook deel van uitmaken? Zelf activiteiten testen en daar verslag over 
uitbrengen, onder begeleiding van Project Wolf? Schrijf je dan meteen in!

Jonge Wolven, 11.07 + 25.07 + 09.08 + 19.08 + 30.08, gratis,  
Villa 32 – Jeugddienst, Hanswijkstraat 32,  

T 015 29 77 92, E info@projectwolf.be, W www.jonge-wolven.be

Vrijbroekpark wordt vrijBOEKpark
Het Vrijbroekpark wordt deze zomer twee maanden lang omgetoverd tot 

VrijBOEKpark. Je kan er boeken ruilen, deelnemen aan verhalenworkshops en 
genieten van muzikale vertellingen.

Op 2 juli krijgen kinderen bijvoorbeeld lekkere literatuur en verrassende 
verhalen voorgeschoteld. Volwassenen kunnen zich op 9 juli in de rozentuin 

overgeven aan een romantische vertelvoorstelling met Franse chansons.

VrijBOEKpark vertelsessies, 02.07 + 09.07, € 2 > 3  
Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65 

T 03 240 65 56, E terranova@provincieantwerpen.be, W www.uitinmechelen.be

Snuisteren op zondag
Wat is er leuker op een zondagmiddag dan rondslenteren op een markt waar je 
een waaier aan curiosa vindt? En dat in het historische centrum? Wie weet vind 
je wel die oude langspeelplaat waar je al zo lang naar op zoek was. Of stuit je 
op een prachtige gitaar.

Snuif tot en met 27 september elke zondag de plaatselijke cultuur op de 
Veemarkt op en ervaar hoe lokale verkopers hun waren aan de man brengen.

Curiosamarkt > 27.09, 11 > 17u, gratis, Veemarkt, W www.shoppeninmechelen.be

© Maaike Buys
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Boer(in) voor een dag
Trek je laarzen aan en zorg dat je uitgeslapen bent. 
Als je een dagje wil meedraaien op de kinderboerderij 
van het Tivolipark zal dat nodig zijn. Je mag er dieren 
voederen, eieren rapen, pony’s borstelen, stallen 
uitmesten en veel meer.

Het enige dat je daarvoor moet doen, is je vooraf 
inschrijven. En je achteraf misschien eens flink 
wassen, om al het stro uit je haar te krijgen.

Boer(in) voor een dag (6 - 12 jaar), 11 + 18 + 25.08  
09 > 15u, € 5, Tivolipark, Antwerpsesteenweg 94  
T 015 20 66 84, E tivoli@mechelen.be  
W www.uitinmechelen.be

Vind Vlieg
De Schatten van Vlieg maken ook dit jaar de bibliotheek onveilig! Snuit 
je speurneus, spits je oren, ga op tijd naar bed, trek je stapschoenen 
aan en sluip mee op ontdekking met Vlieg. Samen met Vlieg doorkruis 
je de stad, doe je de gekste opdrachten, zet je je hersenen weer aan 
het werk, en wie weet kan jij de schatkist wel vinden.

Of kan jij een piepend muisje nabootsen? Of een grommende beer? 
En kan jij met je ogen toe raden welk speelgoed je hoort? Kom tijdens 
de zomervakantie dan eens mee zoeken naar de Schat van Vlieg in 
het Speelgoedmuseum. Ga op een heuse geluidenzoektocht, voer 
onderweg enkele leuke klankenopdrachten uit en verzamel al de tips 
om de schat te vinden. 

Schatten van Vlieg in de bibliotheek, 01.07 > 30.08, gratis 
Jeugdbibliotheek Mechelen, Moensstraat 19  
T 015 40 44 71, E jeugd.bibliotheek@mechelen.be  
W mechelen.bibliotheek.be

Schatten van Vlieg in het Speelgoedmuseum, 01.07 > 30.08  
€ 6 > 8,50, Speelgoedmuseum, Nekkerspoelstraat 21  
T 015 55 70 75, E educatieve2@speelgoedmuseum.be  
W www.speelgoedmuseum.be
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Op wandel langs  
‘De werf van de eeuw’!
Heb je de openwerfdag van het stationsproject Mechelen 
in Beweging gemist? Dan kan je nog steeds een uniek 
bezoek brengen aan de grootste werf van Mechelen. Een 
stadsgids neemt je twee uur lang mee langs de blikvangers 
van het stationsproject: het panorama van de 14 meter 
diepe bouwput van de ondergrondse parking, de bouw 
van de tangent (de nieuwe verbindingsweg vanaf de afrit 
Mechelen-Zuid) in de Leuvense Vaart, de 6 meter lange 
projectmaquette en veel meer.

Werfbezoek station, na inschrijving via UiT in Mechelen, in 
groep (20-25 personen) of individueel, Hallestraat 2-4-6  
T 070 22 28 00, E uit@mechelen.be  
W www.uitinmechelen.be

Stappen met De Slak
Wandelclub De Slak organiseert ook dit jaar 
Zennetochten. Wandel mee door de Zennevallei, 
langs natuurgebied De Warande en De Bleukens 
en kom op adem aan verrassende rustposten. 
Bovendien krijg je gratis slakkenpaté. Elk uur wordt 
ook een speciale slakkentrofee verloot.

Zennetochten, 26.07, 07 > 15u, € 1,50  
Zaal Ter Coose, Kouter 1A in Leest  
E info@deslak.be, W www.deslak.be

Zomerkoopjes, ook op zondag
Hoog tijd om die verlanglijstjes nog eens te overlopen, want vanaf 1 juli 
kan je ook in Mechelen je slag slaan tijdens de zomerkoopjes. Om ervoor 
te zorgen dat je voldoende kans hebt om dat ene stuk in je bezit te 
krijgen, openen de winkels ook op zondag 5 juli hun deuren. 

Dankzij de Shopping Shuttle kan je je beenspieren sparen en inzetten 
wanneer je ze echt nodig hebt: tijdens het winkelen. De Shopping 
Shuttle brengt je trouwens ook tijdens de zondagsopening gratis naar de 
binnenstad.

Zomerkoopjes, 01 > 31.07, binnenstad  
W www.shoppeninmechelen.be
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Jouw activiteit op deze pagina’s?
UiT in Mechelen promoot ook gratis de 
vrijetijdsactiviteiten die jij organiseert. Het enige dat je 
daarvoor hoeft te doen, is de info over jouw activiteit 
invoeren in de UiTdatabank  
(www.uitdatabank.be). Dan komt de aankondiging 
automatisch op de website van UiT in Mechelen. 

Als je je activiteit zes weken vooraf invoert, 
verschijnt de aankondiging ervan ook in de gedrukte 
UiTkalender, die op 2500 exemplaren wordt verdeeld. 
Misschien krijgt jouw evenement ook wel een plekje 
in de digitale nieuwsbrief, die naar 6300 abonnees 
wordt gestuurd. Of zie je jouw activiteit binnenkort op 
deze pagina’s verschijnen.

Meer UiTjes
Er valt nog veel meer te beleven in Mechelen! 
Vanaf pagina 11 lees je alles over De Zomer is van 
Mechelen. Het overige activiteitenoverzicht vind 
je bij UiT in Mechelen. Of in je mailbox, als je je 
inschrijft op de nieuwsbrief van UiT in Mechelen. 
Dat kan op de website. Je kan UiT in Mechelen 
natuurlijk ook volgen op Facebook en Twitter.

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

Feest voor wereldburgers
Hoezo, je kent Potjebuur nog niet? Het project heeft nochtans grote ambities. 
Geïnspireerd door het Suikerfeest van de moslimgemeenschap roept Potjebuur 
iedereen voor het zevende jaar op rij op om op 18 juli een hartelijk hapje te 
brengen naar iemand uit de buurt.

Zo wil Potjebuur een feestdag worden voor iedereen, los van 
afkomst, religie, taal of leeftijd. Bouw jij mee aan deze nieuwe 
feestdag?

Potjebuur, 18.07  
W www.potjebuur.wordpress.com

Make a Fish
De pret kan niet op, want deze zomer zijn er ook elke 
woensdagavond activiteiten op de Vismarkt. Je kan er dan 
genieten van livemuziek, straattheater of wateranimatie. 
Dat allemaal onder het motto Make a Fish. 

Make a Fish, elke woensdag in juli en augustus, Vismarkt
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Een auto wanneer jij wil!
Heb je een auto nodig, maar bezit je er zelf geen? Dan kan 
je al sinds 2006 terecht bij cambio-autodelen in Mechelen. 
Reserveer een auto, haal hem af op een gereserveerde 
standplaats, en rijden maar! De klok rond, 7 dagen op 7. 
Makkelijk, goedkoop én milieuvriendelijk.

Stadswagen in cambio-vloot
Cambio-autodelen piekt in het weekend waardoor er 
soms een tekort aan auto’s dreigt. De stad speelt hier slim 
op in en leent haar dienstwagen uit aan cambio tijdens 
het weekend, want dan staat die toch stil. Je vindt hem 
op zaterdag en zondag op de Veemarkt. Extra bonus: de 
hybride Toyota Prius laat je kennismaken met ecologisch 
rijden. Reserveer via www.cambio.be.

Samenaankoop 
zonnepanelen
De CO2-uitstoot actief helpen 
verminderen, je eigen energie 
opwekken en zo je energiefactuur 
doen dalen? Dat doe je door deel 
te nemen aan de groepsaankoop 
zonnepanelen van de provincie 
Antwerpen!

Zonnepanelen verdienen zichzelf 
terug in 7 à 10 jaar. Bovendien betaal 
je de komende 20 tot 25 jaar minder 
voor je elektriciteit. Geïnteresseerd? 
Schrijf je vrijblijvend in t.e.m.  
12 augustus via  
www.samengaanwegroener.be. 
De provincie biedt een totale 
begeleiding, van offerte tot goede 
werking van de installatie.

E energiepunt@mechelen.be 
T 015 29 78 92  
W www.mechelen.be/energiepunt

’t Atelier fikst je fiets  
ook op zaterdag
Is je fiets stuk? Wil je een fiets voor langere tijd huren? Eens een tandem 
uitproberen? Of ben je op zoek naar een tweedehandsfiets? Dan kan je terecht 
bij ’t Atelier. Net zoals vorig jaar is ’t Atelier tijdens het fietsseizoen ook open 
op zaterdag. ’t Atelier is een sociale economieorganisatie: er kunnen mensen 
aan de slag die moeilijk een job vinden. De fietsafdeling van ’t Atelier biedt 
een waaier van fietsmobiele oplossingen en streeft daarmee naar duurzamere 
verplaatsingen. 

’t Atelier vzw, Battelsesteenweg 50-52. T 015 71 09 58  
E sociale.werkplaats@atelier-mechelen.be, W www.atelier-mechelen.be.  
Elke werkdag open (8.30-12u, 12.30-17u) en tot en met 17 oktober ook  
op zaterdag (9-17u).

Rij mee op het cambio-succes
Dit duurzame mobiliteitsproject kan intussen rekenen 
op meer dan 500 tevreden gebruikers in Mechelen. Een 
succes dus. Vandaag zijn er in Mechelen al 16 deelwagens 
beschikbaar, verspreid over 11 standplaatsen.

Meer weten?
W www.cambio.be en www.mechelen.be/autodelen 



Goed om weten 
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De ombudsman 
luistert naar jou
Werd je niet goed onthaald in 
Mechelen, kreeg je geen antwoord 
op je vraag, zit je dossier ergens 
vast, …? Dan kan je jouw verhaal 
kwijt bij ombudsman Peter Claeys. 
Hij contacteert de betrokken dienst 
en zoekt een oplossing voor je 
probleem. Bij de ombudsman 
kan je terecht met klachten over 
stadsdiensten, het Sociaal Huis, 
Woonpunt Mechelen en Vincipark. 
Je moet de klacht wel eerst zelf 
proberen op te lossen bij de dienst 
in kwestie. Als dat niet lukt, staat de 
ombudsman voor je klaar.

W www.mechelen.be/ombudsdienst 
E ombudsdienst@mechelen.be  
T 015 29 75 72, Grote Markt 21. 
Spreekuren: ma, di, vrij: 9-12u; woe 
13.30-17u. Buiten deze uren ben je 
welkom, maar dan bel je best eerst.

Weg met  
illegale graffiti

Op zo’n 180 plaatsen in de 
Mechelse binnenstad werd 
afgelopen maanden storende 
graffiti verwijderd. Het gaat vooral 
om lelijke of obscene graffiti op 
elektriciteitskasten, straatmeubilair, 
gevels van leegstaande panden, 
in smalle straatjes of onder 
bruggen. Het is de bedoeling 
om later ook graffiti buiten het 
stadscentrum aan te pakken. De 
gemeenschapswachten hebben 
een lijst met locaties bezorgd 
aan de politie, in de hoop dat 
ze toekomstige daders kunnen 
opsporen.

De verwijderingsactie betekent 
niet dat graffiti in Mechelen niet 
is toegelaten. Graffitikunstenaars 
kunnen zich creatief uitleven op de 
legale oefenzone aan de skatebowl 
bij Perron M. Ook bij H30 is er 
een legale graffitimuur. Mechels 
stadsartiest Gijs Vanhee en vele 
andere graffitikunstenaars bewijzen 
bijvoorbeeld met Mechelen Muurt 
dat ook graffiti een mooie plaats kan 
hebben in het straatbeeld.

Wie op zoek is naar een 
pand in Mechelen voor zijn 
winkelidee of bedrijf, moet 
zeker eens een kijkje nemen 
op de Mechelse immodatabank 
met bedrijfsvastgoed. Daar 
vind je vlot een overzicht van 
beschikbare bedrijfsruimten en 
handelspanden. Tegelijk werken 
we leegstand sneller weg. Per 
gebied met vastgoedaanbod krijg 
je extra informatie, zoals over 
stadsvernieuwingsplannen voor 
een gebied, het aantal passanten 
in een winkelstraat, enz. Zo 
krijg je een beter zicht op de 
toekomstfactoren die een invloed 
kunnen uitoefenen.

W www.mechelen.be/
bedrijfsvastgoed 

Vind het handelspand of de 
bedrijfsruimte van jouw dromen
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1 Zes gloednieuwe 
kindvriendelijke installaties 
maken van Mechelen een nog 
betere Kinderstad. Heb jij de 
Reuzenopsinjoor op het Sint-
Romboutskerkhof al beklommen? 
Of de waterpiano in de Melaan al 
ontdekt? Lees meer op  
www.mechelenkinderstad.be.

2 De Vlaamse roeiliga verkende 
Mechelen vanop het water. Met 
hun 12 boten voeren ze van de 
Vismarkt naar de Winketkaai, langs 
het Zennegat en Coloma tot in 
Schiplaken.

3 Onder veel belangstelling 
werden de schapen van de 
kinderboerderij in het Tivolipark 
geschoren. Zonder die dikke 
winterjas zijn ze helemaal klaar 
voor de zomer!  
W www.mechelen.be/tivoli

4 Ervoor zorgen dat Mechelen 
een propere Stad om te Zoenen 
is, doen alle Mechelaars samen. 
De Korte Veluwestraat, scholen 
De WEGwijzer en Ursulinen en 
marktkramer Jessie Verlinden 
werden als Schoonste Straat, 
Schoonste Scholen en Schoonste 
Kraam beloond voor hun extra 
inzet voor een nette stad. 

5 Kapitein Winokio, Kabouter 
Plop, Circolito, Bumba én onze 
eigenste Rommy toverden samen 
met wel 25 000 kinderen tijdens 
de 10de Speeldag de binnenstad 
voor een dag om tot een 
fantastisch kinderkoninkrijk.

 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
Storingen en defecten op elektriciteits- of aardgasnet? T 078 35 35 00,  
W www.eandis.be
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,  
W www.mechelen.be/meldingen
gasgeur? T 0800 650 65
Probleem met de watervoorziening? PIDPA, T 0800 903 00, E info@pidpa.be
Klachten over stadsdiensten? Ombudsman T 015 29 75 72, 
E ombudsman@mechelen.be
Sociaal Huis contacteren? T 015 44 51 11, E info@sociaalhuismechelen.be
Huis van de Mechelaar: T 0800 20 800  
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, Annick Kumbruck, Laurie Gadeyne, Ninah Van Aelst,  
Tine Van Nieuwenhove, Karen Jacobs, Lieve Jaspaert, Annelies Senaeve,  
Kevin Goossens, Benson Resseler
Fotografie: Joost Joossen, Aikon Productions
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/2015/0797/025

vlnr: Katleen Den Roover, Wim Jorissen, Walter Schroons, Björn Siffer, Bart Somers,  

Marc Hendrickx, Koen Anciaux, Marina De Bie, Bart De Nijn, greet geypen en Erik Laga

www.mechelen.be/stadsbestuur
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@DZIVM - #DZIVM / DEZOMERISVANMECHELEN

WWW.DEZOMERISVANMECHELEN.BE

ZONDAG 28/06

OTTERTROTTER
ELKE DONDERDAG VAN 02/07 T.E.M. 27/08

PARKPOP
VAN VRIJDAG 03/07 T.E.M. ZONDAG 05/07

DIJLEFEESTEN  D.ART

ZATERDAG 11/07

MECHELEN ZINGT
DINSDAG 21/07

BAL POPULAIRE
ZATERDAG 08/08

VIS-POP
VRIJDAG 28/08 T.E.M. ZONDAG 30/08

MAANROCK CONTOUR

MECHELEN MUURT • MECHELEN KINDERSTRAND • M.E.C
BEIAARDCONCERTEN • MANEBLUSSER NA-TOUR CRITERIUM MECHELEN

MAKE A FISH • URBANISM • BEACHVOLLEY


