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H30 fikt, vonkt en knalt



 In de kijker

HoNderdeN piNNetjeS verSteKeN iN vijf dAgeN tijd

De melodieën die elk half kwartier weerklinken uit de 
Sint-Romboutstoren zijn nog pure ambacht. Elk jaar, 
traditioneel tijdens de week voor Pasen, veranderen 
stadsbeiaardier Eddy Mariën, de torenwachter en enkele 
leerlingen van de Beiaardschool de melodieën op de 
18de-eeuwse speeltrommel van de Sint-Romboutstoren. 
In de speeltrommel steken pinnen. Die zorgen ervoor dat 
elke noot van een melodie door de juiste hamer op de 
juiste klok wordt geslagen. Hoe langer de melodie, hoe 

meer pinnen je dus nodig hebt. Afgelopen jaar staken er 
zo’n 250 pinnetjes in de speeltrommel. 

Voor de uur- en halfuurslagen zijn de melodieën het 
teken dat de klokken weldra het uur vertellen en je 
dus je oren moet spitsen. Elk half kwartier krijgt zijn 
eigen melodie. Dit jaar zijn dat Japanse liederen, naar 
aanleiding van 150 jaar diplomatieke betrekkingen 
tussen België en Japan. 
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De Mechelaars zijn tevreden over hun stad. Uit een grootschalige 
enquête van de krant Het Nieuwsblad blijkt een grote waardering 
voor het beleid in onze stad. Dat beleid is de verdienste van 
vele mensen en partijen. Opvallend is ook dat we vooruitgang 
blijven boeken: zo steunt intussen meer dan 70 procent van de 
Mechelaars onze aanpak van de criminaliteit. Daarmee doen 
we het een pak beter dan alle andere steden. Hetzelfde geldt 
voor de aanpak van overlast, en ook voor het onderhoud van 
de wegen liggen we op kop. Voor thema’s waar mensen echt 
van wakker liggen, blijkt Mechelen dus de beste Vlaamse stad 
om in te wonen. Een ding is duidelijk: Mechelen wijst de weg!

Ook De Standaard heeft lof voor Mechelen. Volgens de krant 
vermindert slechts een heel kort lijstje van gemeenten dit jaar de 
lokale belastingen. En ja, Mechelen is er weer bij!

Die bevindingen stroken met een ander opvallend feit: Mechelen 
valt steeds vaker in de prijzen voor allerlei categorieën in 
stedelijk beleid. Zelfs internationaal wordt Mechelen aanbevolen 
als topbestemming. Zo zet het gezaghebbende zakenblad The 
Financial Times ons in de top 10 van kleine steden in Europa.

Als steeds meer bronnen hetzelfde zeggen, moet het wel waar 
zijn: Mechelen is meer dan ooit de modelstad in Vlaanderen. 
Met oprechte dank aan jullie allemaal voor het vertrouwen, de 
medewerking en jullie liefde voor onze stad.

Bart Somers,
burgemeester

Mechelen modelstad

Alle vrijwilligers worden extra in de bloemetjes gezet tijdens de Week van de vrijwilliger (27.02-06.03). 
Wil jij je inzetten als buddyvrijwilliger? Kijk snel op p. 24. 
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Hoe zet jij je in als vrijwilliger?

SilviA: “Ik hou al negen jaar 
op dinsdagnamiddag de Oxfam 
Wereldwinkel open. Ik sta volledig 
achter hun idee van eerlijke handel 
en steek er dan ook graag mijn tijd 
en energie in. Bovendien verkopen 
ze fantastische producten; ik ben mijn 
eigen beste klant (lacht)!”

ANdreW: “Ik ben een jaar geleden 
van Groot-Brittannië naar Mechelen 
verhuisd. In het asiel maak ik honden- 
en kattenhokken schoon. Ik vind 
het heerlijk om met de dieren te 
spelen en hun leefomstandigheden 
te verbeteren. Bovendien gaat mijn 
Nederlands erop vooruit.”

ANN: “Ik werk al drie jaar wekelijks 
als vrijwillige onthaalmedewerker bij 
Artsen Zonder Vakantie. Zij sturen 
dokters naar Afrika en draaien volle-
dig op een 40-tal vrijwilligers. Omdat 
ik niet meer werk, wilde ik toch nog 
iets actiefs doen. Bovendien krijg ik er 
opleidingen en zo blijf ik bij!”

MAANdvrAAg
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Sis vermuyten 
Sis vermuyten draagt dit jaar de titel van ‘verdienste-
lijke Mechelaar 2015’. Hoewel Sis al meer dan tien jaar 
een chronisch pijnpatiënt is, zet hij zich in als een van 
de trekpaarden bij Sjarabang vzw. daar tracht hij zijn 
eigen pijn even opzij te schuiven om mensen met een 
beperking te leren genieten van kunst en cultuur. 

Sis werkte al achter de schermen bij het MMT, DE MAAN 
en het Conservatorium, en in een eerder verleden als 
begeleider bij Borgerstein. Nu vind je hem meestal in 
de coulissen bij VTM als decorbouwer. Voltijds werken 
lukt niet, omdat Sis al tien jaar chronisch pijnpatiënt is. 
“Ik word elke dag geconfronteerd met pijn. Door me te 
focussen op muziek en Sjarabang, tracht ik een pleister 
over die pijn te leggen. Ik heb mij erbij neergelegd dat 
ik nooit zal genezen, maar ik aanvaard niet dat ik alle 
dagen ziek zal zijn.”

“Sjarabang wil mensen met een beperking laten 
genieten van kunst en cultuur, zowel actief als passief. 
We creëren met deze mensen zelf kunstwerken tijdens 
workshops en in het atelier. Je kent ons misschien nog 
van ‘Het spel zit op de wagen: Romeo & Julia’, een 
straattheater op de binnenkoer van het stadhuis en op 
Ottertrotter vorige zomer. Ook de meer dan 100 pinguïns 
en schildpadden, die vorige lente talloze Mechelse win-
keletalages bevolkten, waren ontsnapt uit de Sjarabang-
ateliers. We genieten ook van het werk van anderen, 
tijdens tentoonstellingen of podiumvoorstellingen. Kunst 
en cultuur zijn een perfecte weg tot ontmoetingen tus-
sen mensen met en zonder beperking. Anderzijds willen 
we ook de kunst- en cultuurorganisaties warm maken 
om zich (nog) beter open te stellen voor de noden van 
onze doelgroep.”

”Sjarabang wil mensen met 
een beperking laten genieten 

van kunst en cultuur.”
“Waarom ik het doe? Omdat ik het wonderlijk vind om 
‘onze gasten’ te zien groeien en openbloeien. Ik geniet 
van hun prestaties. Hun rechttoe rechtaandenken kan 
zalig ontnuchterend werken. Ik krijg mijn engagement op 
zoveel vlakken van hen terug.”

“Momenteel merk je in de winkeletalages een invasie 
van artistiek bewerkte ezels en varkens. Deze winkel-
wandel-tentoonstellingen vormen elk jaar de aanloop 
van het KunstProevenFestival.”

Kunstproeven is het tweede grootste kunstenfestival in 
België voor mensen met een beperking. Twee dagen 
lang kunnen alle soorten kunstenaars deelnemen aan 
meer dan twintig workshops. Gezonde hapjes maken, 
grimeren en sjorren: het zijn maar enkele voorbeelden 
van de activiteiten die Sjarabang op het programma 
zet. Ook de voorstelling ‘Het spel zit op de wagen’ 
wordt nog eens opgevoerd. 

Kunstproeven, 8+10.03, 9.30 > 16.30u, € 6 > 12, 
e info@sjarabangvzw.be, W www.sjarabangvzw.be 

Kom bij Sjarabang!
Sjarabang zoekt nieuwe vrijwilligers. “Vooral jong 
bloed is welkom, want de gemiddelde leeftijd van 
onze vrijwilligers is aan de hoge kant”, zegt Sis. 
Wil jij af en toe een handje helpen? 
Laat het weten via info@sjarabangvzw.be. 
Meer info www.sjarabangvzw.be

Marthe, Marleen, Gaya en Sis, vier geëngageerde Mechelaars 
bij Sjarabang vzw.



WedStrijd
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Hoe heet het lichtblonde Mechelse 
stadsbier van brouwerij Het Anker?
We zoeken naar een speciaalbier met 
een uitgesproken fris en pittig karak-
ter, een fijne afdronk en een vleugje 
citrusaroma dat zorgt voor een feeste-
lijk frisse smaak. Stuur je antwoord voor 
1 april 2016 naar nieuwemaan@meche-
len.be of naar Marketing & Communi-
catie, Grote Markt 21, 2800 Mechelen. 
onder de juiste deelnames verloten 
we 20 duotickets voor een rondleiding 
in brouwerij Het Anker. Wie het juist 
heeft, maakt dus kans om het brouw-
proces met eigen ogen te ontdekken! 

Het Anker mag zich een van de oudste 
brouwerijen van België noemen. Deze 
familiebrouwerij brouwt al vijf genera-
ties lang bier in het Groot Begijnhof. Al 
in 1369 liet brouwer ‘Jan in den Anker’ 

de Mechelaars zijn bier proeven. De 
verschillende varianten van Gouden 
Carolus zijn vrij bekend, maar wat 
minder mensen weten is dat Het Anker 
ook whisky produceert. Dat gebeurt in 
Stokerij De Molenberg in Blaasveld.

Vorige editie mochten we twee 
winnaars blij maken. Michaël Vincke 
gokte dat Aurelie 15 truien over mekaar 
kon aantrekken, en werd geloot uit de 
juiste antwoorden. Hij wint 60 euro aan 
Mechelenbons. Tineke Vermonden 
wist zoals velen dat de gevel op 
de cover van het boek ‘Mechelen, 
Feiten & Façades’ als bijnaam ‘het 
Paradijs(ke)’ heeft. Zij wint een 
exemplaar van het boek.

Maria dom moet zowat de meest geduldige Maneblusser zijn. Ze werkt twee 
jaar aan een kantwerk met wel 2200 klossen, waarmee ze in het guinness 
book of records kan komen.

Maria: “32 jaar geleden leerde ik 
in de vrouwengilde voor het eerst 
allerlei soorten handwerk, zoals 
breien, haken, macramé en borduren. 
Maar al snel bleek kantklossen mijn 
echte passie. Het eerste jaar moet je 
doorbijten en het echt willen leren. 
Eens je het onder de knie hebt, is 
het geweldig. Het enige wat je nodig 
hebt zijn een portie geduld en liefde 
voor kant. Gelukkig zijn er in België 
nog veel mensen die deze kunst 
beheersen. Kantklossen mag niet 
verloren gaan, want het is erfgoed.”

“Ik was een  
kwartier stil toen ik 
het ontwerp zag.”

“Ik kantklos zo’n acht uur per dag. 
Met de kantschool Artofil volgen we 
regelmatig workshops in het buiten-
land en stellen we onze kant ten-
toon. Mijn kant is al de hele wereld 
rondgegaan. Omdat ik het meeste 
klos, vroeg mijn lerares Nadine mij 
om een kantwerk te maken waarmee 
ik in het Guinness Book of Records 
kan komen. Toen ik haar prachtige 
ontwerp zag, was ik een kwartier stil. 
Het werk meet 1,04 op 1,5 meter en 
ik maak het met 2200 klossen. Het 
is een hele uitdaging. Als je die aan-
gaat, moet je het ook echt afmaken. 
Ik hoop dat het werk in 2018 af is, 
want dan vindt het wereldcongres 
van de kant plaats in Brugge. Wat ik 
dan ga doen? Een potje wenen!”
 

Maria kan klossen: “Als het af is  
in 2018 ga ik een potje wenen”



Het M-punt 
neemt je mee naar het Mechelen van morgen
talrijke stadsvernieuwingsprojecten hebben Mechelen de laatste tien jaar een nieuwe, frisse aanblik gegeven. ook de 
komende jaren bouwt onze stad volop aan de toekomst. Welke plannen er nog allemaal op stapel staan, kom je binnen-
kort te weten in het M-punt, het huis en themacafé van Mechelen Morgen op de botermarkt. 

themacafé en expo
Het M-punt wordt een multifunctionele 
ontmoetingsruimte waar je een blik 
krijgt op stadsvernieuwingsprojecten 
op het vlak van wonen en werken. Je 
vindt het pand op de benedenverdie-
ping van het Clarenhof op de Boter-
markt. “Dat is een symbolische plaats, 
want stadsvernieuwing komt hier sa-
men met de vernieuwing van publieke 
ruimte zoals de Botermarkt, Bruul en 
de vlieten”, vertelt Walter Walgraeve, 
coördinator van Mechelen Morgen.

Binnenin komen een themacafé, expo-
gedeelte en vergaderruimtes. Buiten 
kan je een glaasje drinken op het 
terras. In de exporuimte wordt het Me-
chelen van de toekomst via beelden 
en maquettes tot leven gewekt. Ver-
der komen er multifunctionele ruimtes, 
bijvoorbeeld voor presentaties of als 
loungehoek. In de kelderverdieping 
komt het ‘Mechelen Morgen Creativity 
Lab’, een ruimte speciaal ingericht om 
gebruikers aan te zetten tot creativiteit 

en interactie. Walter: “Soms lopen ver-
gaderingen of brainstormsessies op 
niets uit en hebben organisaties nood 
aan een meer stimulerende omgeving. 
Die vind je hier.”

Maanlampen
Het interieur van het M-punt werd ge-
tekend door Tecro & Krea, een archi-
tectencollectief uit eigen stad. “Door 
verschillende aspecten van Mechelen 
te verwerken in de inrichting maken 
we van het M-punt een soort spiegel 
van het Mechelen van morgen”, vertelt 
architecte Inge D’Hoogh. “De grote 
bolvormige maanlampen met warme 
gloed verwijzen bijvoorbeeld naar 
onze bijnaam ‘Maneblussers’. Als het 
donker is, zal je ze al van ver zien.” 

over Mechelen Morgen
Mechelen Morgen is het unieke city-
marketinginitiatief van de stad Meche-
len dat in samenwerking met privépart-
ners Mechelen promoot als de ideale 
woon- en werkplek in de Vlaamse Ruit.

Mechelen Morgen in je 
mailbox? Schrijf je via 
www.mechelenmorgen.be in 
voor de nieuwsbrief en blijf 
op de hoogte van de vele 
stadsvernieuwingsprojecten!
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Vooruit(zicht) 

MECHELEN
kinderstad

“De ijspiste in Leest was veel te klein, verouderd en lag 
nogal ver van het centrum. Op de nieuwe piste, die 3800 m2 
groot wordt, hopen we veel recreatieve schaatsers te ver-
welkomen. Daarnaast verwachten we dat de nieuwe piste 
zal zorgen voor een verdubbeling van de ledenbestanden 
van de clubs die nu actief zijn in Leest. Naast ijshockeyclub 
Cold Play Mechelen en Curling Club Mechelen, kwam daar 
vorig jaar al kunstschaatsclub Hivernia bij, en zal er op de 
nieuwe locatie ook gestart worden met een shorttrackclub 
(snelschaatsen over kortere afstand, n.v.d.r.). Vanaf vol-
gend schaatsseizoen wordt de ijspiste het strijdtoneel van 
internationale wedstrijden en tornooien", vertellen eigenaars 
Gunter Bosmans en Kathleen Geerts.

toonbeeld van zuinigheid
De modernste ijsinstallatie van België heeft veel aandacht 
voor het ecologische aspect. “Om het ijs aan te maken is 
energie nodig. De warmte die daarbij vrijkomt, hergebruiken 
we om de ruimtes te verwarmen. Bovendien wordt de piste 
gekoeld met CO2, wat veel milieuvriendelijker is. Die toe-
passingen worden tot nu toe enkel in Zweden en Canada 
gebruikt en doen het energieverbruik met 60 % dalen.”

De nieuwe ijspiste is een privaat initiatief van Ice Skating 
Center Mechelen, sinds 2010 de eigenaar van de ijspiste 
in Leest. Die blijft open tot de nieuwe klaar is. De ijspiste 

wordt gebouwd op grond van de stad, die de initiatief-
nemers in bruikleen krijgen. De stad voorziet een inves-
teringstoelage van 500 000 euro. Vlaanderen kent het 
project een subsidie toe van 380 000 euro.

Met de bioscoop, zwembad Nekkerpool, de Nekkerhal en 
binnenkort de schaatsbaan, wordt de Nekkersite een van 
dé plekken in Mechelen om vrije tijd te beleven.

Schaatsplezier op modernste 
ijspiste van het land
vanaf september kan je je schaatsen aanbinden in de gloednieuwe ijspiste achter Utopolis. de piste wordt dubbel zo 
groot als die in leest en bovendien de modernste van het land! 
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Het Hof van Cortenbach tussen de Korenmarkt, Ziekelie-
denstraat en onze-lieve-vrouwestraat is een uniek staaltje 
16de-eeuwse paleisarchitectuur. Het is doodzonde dat het 
gebouw de afgelopen decennia in verval raakte. daarom 
kocht Stad Mechelen in 2013 het hof om het te renoveren 
en een nieuwe functie te geven. Wie weet drink jij over 
twee jaar een pint in het indrukwekkende historische pand.

van hoge status …
Een deel van deze architecturale parel heb je ongetwijfeld 
al gezien. Het Hof van Cortenbach bestaat uit een huis op 
de Korenmarkt (nr. 23-25) en een tweedelig achterhuis  
(nr. 27-29) met een binnenplaats.

Zulke imposante gebouwen konden enkel van een vooraan-
staande familie geweest zijn. Rond het einde van de 15de 
eeuw woonde Ywein van Cortenbach in het huis ‘Den Drake’ 
aan de Korenmarkt. Zijn zoon, Jan IV van Cortenbach, was 
een belangrijke Mechelaar. Deze voorzitter van de Gilde van 
de Jonge Kruisboog zetelde in het schepencollege en was 
meermaals burgemeester. Rond 1520 à 1530 bouwde Jan IV in 
de tuin van zijn vaders huis een eigen woning. Zijn hof bestond 
uit een groot en een kleiner volume met een huiskapel aan de 
binnenplaats. Mogelijk ontwierp de befaamde architect Rom-
bout II Keldermans het hof. De stijl komt overeen met gelijkaar-
dige stadspaleizen van zijn hand, zoals het Hof van Busleyden. 

… naar diep verval
Doorheen de eeuwen wisselde het hof regelmatig van eige-
naar en deed het onder andere dienst als herberg en ijzer-
magazijn. Daardoor veranderden de gebouwen ingrijpend. In 
1982 werd het Hof van Cortenbach gelukkig beschermd als 
monument, waardoor de eigenaars het niet mochten slopen. 

De afgelopen 30 jaar stond het gebouw te verkommeren. 
Eind 2010 stortte een deel van de gevel in van het grote huis 
in de Ziekeliedenstraat. Drie jaar later verzakte een deel van 
de tuingevel van het kleine huis. De stad greep in en kocht 
eind 2013 het historische pand om het te renoveren.

"Na 30 jaar is er 
een oplossing 
voor deze stads-
kanker. Dat zal 
leiden tot een 
mooie nieuwe 
verblijfplaats in 
het hart van  
onze stad."
Greet Geypen, schepen 
van Monumentenzorg 

Mechelen neemt het hof 
in eigen handen
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 De gevel van het Hof van Cortenbach vanaf de Korenmarkt 

Vooruit(zicht) 

op naar een nieuwe bestemming
Horeca in een historische setting
Het stadsbestuur zou het liefst een horecazaak zien in het 
gerenoveerde hof. Voor de herbestemming, interieurrestau-
ratie, inrichting en uitbating zoekt de stad een privépartner.

Tegen 2018 komen er nieuwe 
appartementen, handelszaken, een 
horecazaak en een binnenplein.

Woon- en handelsproject
De herbestemming van het hof past in een groter woon- 
en handelsproject ‘Site Cortenbach’ in het woonblok Ko-
renmarkt, Lieve-Heerstraat, Ziekeliedenstraat en Onze-Lie-
ve-Vrouwestraat. Een aantal leegstaande panden in deze 
laatste straat worden vervangen door nieuwe woningen 
met op de benedenverdieping ruimte voor detailhandel. 
Site Cortenbach bevat 2 handelsruimtes, 23 appartemen-
ten en 31 ondergrondse parkeerplaatsen voor bewoners. 
In de loop van 2016 start de verkoop van de appartemen-
ten door Woningbouw Dockx BVBA uit Dessel.

openbaar binnenplein
De voormalige tuin van het hof wordt een openbaar 
binnenpleintje dat je bereikt via de Korenmarkt, de Zie-
keliedenstraat of de Onze-Lieve-Vrouwestraat. Voor de 
aanleg stelt de stad dit jaar een ontwerper aan. Het totale 
project is normaal gezien eind 2018 klaar. 

We maken het hof
Er was geen tijd te verliezen. Daarom stelde het stadsbe-
stuur in 2014 het Mechelse architectenbureau K. Beeck aan 
om meteen de meest dringende instandhoudings- en stabi-
liteitswerken uit te voeren. Daarna tekende het bureau de 
restauratieplannen uit. Het gaat de 16de-eeuwse uitstraling 
van het hof met zijn steile leien daken en gedetailleerde 
bak- en zandsteenarchitectuur herstellen. Verder krijgen de 
gebouwen weer hun oorspronkelijke kamerindeling. 

De stad hoopt om eind april 2016 te kunnen starten met de 
werken om de renovatie af te ronden tegen februari 2018. 
Voor 80 % van de restauratiekosten heeft de stad een erf-
goedpremie aangevraagd bij de Vlaamse overheid. Tijdens 
de werken zal je enkele keren de werf kunnen bezoeken.

Verder koopt en sloopt de stad Ziekeliedenstraat 1, zodat 
je de nu nog verborgen tuingevel van het hof kan bewon-
deren en het binnenplein via die straat kan bereiken. Het 
Agentschap Ondernemen gaf een subsidie van 482 401 
euro aan het project, omdat het de handelskern versterkt. 
Dat geld gaat naar de aankoop en sloop en een deel van 
de restauratie van het hof.
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Stad en handelaars bouwen aan winkelstad

“Samen bereiken we veel meer”
Nu online aankopen het almaar beter doen, krijgt de klassieke etalage het 
zwaar te verduren. Gelukkig zitten de stad Mechelen en de handelaars niet stil. 
Met heel wat initiatieven geeft Mechelen haar shoppers een totaalbeleving. 

Waarin investeert de stad om winkelen aantrekkelijker te maken?
 openbaar domein
Anneke: “Mooie straten en pleinen zorgen voor een aangename 
winkelomgeving en sporen ook de handelaars aan om werk te maken 
van mooie winkels. Het is niemand ontgaan dat de Botermarkt, Bruul 
en Vijfhoek werden heraangelegd. Tussen de winkels voorzien 
we voldoende rustpunten, zoals de nieuwe Vijfhoek en de nieuwe 
Sinte-Mettetuin. Deze groene parel in het hart van de winkeldriehoek 
opent deze lente nog. Ook de autoluwe winkelomgeving maakt de 
winkelervaring fijner. De IJzerenleen wordt met de extra terrasruimte 
een nog gezelliger plein om te vertoeven.”

Hoe bouwen stad en handelaars het winkelcentrum van Mechelen 
verder uit? We vroegen het aan …
•	 Anneke	Verbelen,	coördinator	Mechelen	Winkelstad,	 

dienst Strategie
•	 Thomas	Rottiers,	centrummanager,	dienst	Economie
•	 Leo	Lenaerts,	zaakvoerder	van	Lenaerts	bagage/lederwaren

Thomas
Anneke

Leo
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 evenementen
thomas: “In Mechelen vind je een mix van jaarlijkse tra-
dities, zoals een Lente- en Herfstshopping en braderijen, 
en speciale acties, zoals wanneer de nieuwe Bruul klaar 
was of de after work shoppingavond voor werknemers van 
Mechelse bedrijven.” 

 bereikbaarheid
Anneke: “Er zijn zes parkings in het centrum voor wie 
dichtbij wil parkeren, en vier goedkope of gratis randpar-
kings op slechts enkele minuten stappen van het centrum. 
De komende jaren komen er nog eens 3000 nieuwe 
parkeerplaatsen. Zo opent in het voorjaar van 2017 aan de 
Speecqvest een nieuwe parking met 350 plaatsen.”

 extra services
Anneke: “De Shopping Shuttles zijn gratis pendelbusjes 
die elke zaterdag en koopzondag over en weer rijden 
tussen de gratis randparkings en het winkelcentrum. Een 
snelle, eenvoudige en gratis manier om naar het centrum 
te komen. Wil je liever niet met zakjes sleuren? Laat je inko-
pen naar je thuis of naar de randparking brengen  
door de ECOkoeriers.” 

 leuke extraatjes
thomas: “Extraatjes zoals livemuziek, straatartiesten, 
avondshoppings en mooie verlichting tijdens eindejaar 
maken van shoppen in Mechelen een unieke beleving.”

 divers aanbod
thomas: “We blijven actief nieuwe winkels en ketens aan-
trekken. Met project MEST werken we leegstand weg en 
geven we jonge starters de kans om hun ondernemersidee 
te testen in de vorm van pop-upstores. Al deze inspannin-
gen werpen hun vruchten af; almaar meer mensen krijgen 
zin om in Mechelen iets op te starten, en ook de grotere 
ketens willen hier niet ontbreken.”

Hoe werken de handelaars en de stad samen? 
Anneke: “Ik breng alle partijen en betrokkenen rond de 
tafel om samen een sterk actieplan uit te werken en coör-
dineer die onderlinge samenwerkingen. Het is belangrijk 
dat zowel de handelaars, de horeca als alle stadsdiensten 
aan hetzelfde zeel trekken. Een levendig winkelcentrum is 
immers de motor van je stad.”

leo: “Ik zetel al 35 jaar in het Bruulcomité, als spreekbuis 
van de Mechelse handelaars. We verenigen ons in comités 
en overleggen regelmatig. Dat doen we ook met de horeca,  
marktkramers en de stad. Pakweg tien jaar geleden was het 
anders. Toen was het ieder voor zich. Iedereen beseft nu 
dat we elkaar nodig hebben om sterker te staan.” 

Thomas: “Almaar meer mensen 
krijgen zin om in Mechelen iets 

op te starten, en ook de grotere 
ketens willen hier niet ontbreken.”

thomas: “Als centrummanager werk ik met hen aan dat 
groepsgebeuren. Daarnaast betrek ik de handelaars bij het 
beleid en hou ik voeling met hun noden en wensen.”

"Handel en horeca 
horen thuis in het 
hart van de stad. 
Om het kern-
winkelgebied te 
versterken, ont-
wikkelen we een 
veelzijdig plan."

Katleen Den Roover,  
schepen van Economie

Dossier M 
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Hoe wapent Mechelen zich tegen 
de opmars van online winkels en de 
mogelijke komst van Uplace?
Anneke: “Door in te zetten op 
‘belevingswinkelen’ en door uit 
te gaan van onze eigen troeven. 
Een bruisende stad, daar kan geen 
webshop, shoppingcomplex of 
baanwinkel mee concurreren. Ik ben 
ervan overtuigd dat e-commerce de 
fysieke winkels niet uit de markt gaat 
spelen. Mensen gaan beide gebrui-
ken. Bijvoorbeeld gaan verkennen in 
de winkels en daarna online bestel-
len, of eerst iets online zien en het 
dan van nabij bekijken of passen 
in de winkel. Hoe dan ook moeten 
handelaars wel openstaan voor de 
evolutie van e-commerce en zorgen 
dat ze die trein niet missen. We zul-

len de handelaars dan ook onder-
steunen om te investeren in verschil-
lende kanalen.” 

Anneke: “Een levendig 
winkelcentrum is de 
motor van je stad.”

Wat zijn onze grootste troeven?
Anneke: “Onze combinatie van cultuur-
aanbod, cafés en restaurants, histori-
sche gevels en monumenten, vlietjes, 
extra services, de mooie en nette stad 
en het verrassende aanbod dankzij 
nieuwe initiatieven. Mechelen is een 
compacte, veelzijdige winkelstad waar 
de totaalbeleving goed zit.”

leo: “Elke straat heeft zijn eigen karak-
ter. Die eigenheid van Mechelen maakt 
dat we kunnen overleven tussen 
grootsteden als Antwerpen en Brussel. 
Mechelen is goed bezig, al mogen we 
niet op onze lauweren rusten.”

Leo: “We moeten 
niet onze eigen deur 
of straat verkopen, 
maar wel Mechelen als 
winkelstad in de regio.”
Wat kan beter?
thomas: “We gaan de overlegstructu-
ren tussen stad en ondernemers nog 
versterken. Ik geloof dat er voor de 
horeca nog groeipotentieel is, vooral 
voor de avondhoreca. En net zoals 
MEST proefruimte biedt aan starters, 
krijgen we van de horeca ook de 
vraag naar proefruimtes om nieuwe 
concepten uit te testen, bijvoorbeeld 
in de vorm van pop-upcafés. Dat is 
een piste die we onderzoeken.”

Anneke: “Inzetten op gepersona-
liseerde service met behulp van 
nieuwe technologieën en de hande-
laars in de wereld van e-commerce 
begeleiden. Het Wi-free netwerk van 
Telenet opent de deur naar nieuwe 
toepassingen. Wat het openbaar 
domein betreft, worden de Désiré 
Boucherystraat en de drie winkelwan-
delstraatjes tussen Bruul en IJzeren-
leen op termijn nog vernieuwd.”

leo, jij stopt dit jaar met je activitei-
ten in de handelscomités en  
handelsadviesraad?
leo: “Na 35 jaar te zetelen in het Bruul-
comité is het tijd om de fakkel over te 
dragen aan de volgende generatie. 
Nu ik 60 word, wil ik mijn tijd steken in 
mijn vier kleinkinderen, de rest van mijn 
familie en de zaak. Natuurlijk ga ik het 
missen, dus mijn deur staat altijd open 
voor wie mijn advies kan gebruiken.”

bedankt voor je jarenlange inzet, leo!
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Winkelzakjes te zwaar? 
geef ze aan de eCokoerier!
Mechelen biedt shoppers een unieke 
dienstverlening: aankopen kan je 
achterlaten in de winkels en de 
ECOkoeriers zorgen ervoor dat ze 
later die dag op een afgesproken 
uur bij je thuis worden geleverd. 
Als inwoner van Mechelen betaal je 
slechts 5 euro, ongeacht het aantal 
pakketten en het aantal winkels waar 
je ze aankocht. Zo kan je een hele 
dag shoppen en de stad beleven, 
zonder met je tasjes te zeulen. 

Op het inzamelpunt op de Botermarkt 
kan je je aankopen ook gratis in 
bewaring geven tot ten laatste 18u. 
Je kan ze ook laten verzenden naar 
de randparking Zandpoortvest 2 of 
thuis laten leveren. 

Anneke: “De ECOkoeriers zijn 100 % 
ecologisch. Ze zorgen voor minder 

autoverkeer in de binnenstad en 
maken het makkelijker om met de 
fiets naar de binnenstad te komen of 
te parkeren op de gratis randparking. 
Deze praktische dienst maakt 
shoppen in Mechelen extra fijn!”

tevreden gebruikers
Clara goossens: “Onlangs hebben de 
ECOkoeriers een groot droogrek naar 
mijn deur gebracht. Handig zeg! Op de 
bus was het me niet gelukt.”

vincent van leemputten (Pin’art 
wijnen en sterke dranken): “Ik vind dit 
een topinitiatief! Onze wijnwinkel ligt 
in een autoluwe straat. Dat betekent 
meer veiligheid en comfort, maar houdt 
ook in dat onze klanten hun flessen 
of kisten tot aan hun auto moesten 
dragen. Dankzij de ECOkoeriers 
kunnen zij nu zorgeloos winkelen.”

Meer weten? www.shoppeninmechelen.be  

Dossier M 

Clara en Vincent maken handig gebruik 
van de ECOkoeriers.
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Klimaatacties van formaat

De daling danken we vooral aan gezinnen die minder elektriciteit en stookolie verbruiken. Samen goed voor 20 % minder CO2. 
De dienstensector (handel, horeca, verkeer, financiële instellingen …) zorgde voor 14 % minder uitstoot. De CO2-uitstoot van 
het verkeer steeg wel met 9 %. Met de campagne Mechelen Klimaatneutraal promoot de stad een energiezuinige levensstijl. 
Nieuwe subsidies stimuleren bovendien scholen en buurten om een klimaatproject op touw te zetten.

Mechelen ondertekende in 2012 het Europese Burgemeestersconvenant en 
engageert zich daarmee om de CO2-uitstoot met 20 % te verminderen tegen 
2020. Uit een nieuwe meting blijkt dat Mechelen mooi op schema zit:  
de uitstoot daalde tussen 2011 en 2013 al met 8 %. 

Samen met de stad ontwikkelden studenten van de 
richting interactieve Multimedia design van thomas 
More een online klimaatspel, waarmee je ontdekt 
voor welke klimaatuitdagingen we staan. je maakt 
zelf beleidskeuzes en ervaart welk effect ze hebben. 

glenn vanhaute maakte het spel samen met vier 
andere studenten via hun minionderneming Desig-
nosource: “Eerst maak je een personage waarmee 
je zogezegd drie jaar lang burgemeester zal spelen. 
Daarna neem je elk ‘jaar’ twee beleidsmaatregelen 
die het klimaat verbeteren. Achteraf krijg je een mail 
met je scores op het vlak van ecologie, publieke opi-
nie en financiën. In de mail vind je ook tips over hoe 
jij zelf meer ecologisch kan leven. Bijleren is belang-
rijker dan winnen!”

Speel het spel via 
www.mechelen.be/klimaatneutraal“Bijleren is belangrijker dan winnen!”

Word virtuele schepen van Klimaat
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"Deze acties helpen 
niet alleen de scho-
len te besparen, maar 
ook de leerlingen 
energiebewuster te 
maken en hun ouders 
te sensibiliseren.”
Marina De Bie,  
schepen van Klimaat en Energie

Nu jij!
Koop nu energiezuinige huishoudtoestellen aan 
verlaagde prijs! Kom op 2 maart naar de laatste 
Energiedag in het Cultuurcentrum en ontdek het 
aanbod en de prijzen van de samenaankoop 
huishoudtoestellen. Je kan je vervolgens tot  
30 april inschrijven voor deze samenaankoop.  
W	www.mechelen.be/energiepunt

Wil je energiebesparende werken uitvoeren 
(oude ketel vervangen, dakisolatie steken …)? 
Doe dan een beroep op de renteloze of goed-
kope leningen van Energiepunt Mechelen.
Opgelet: geld lenen kost ook geld. Jaarlijks kostenpercentage 
van 2 %

Op 29 maart organiseert het WWF voor de 
zesde keer earth Hour. Doof samen met meer 
dan 1 miljard anderen je lichten tussen 20.30 en 
21.30u	en/of	organiseer	een	low	impact-feestje.	 
W www.earthhour.be

Scholen staan 
‘paraat voor het Klimaat’
in 2015 daagde Mechelen scholen 
uit om een project te bedenken 
waarmee ze minder Co2 zouden 
uitstoten. vbS don bosco en 
busleyden Atheneum - Campus 
Caputsteen wonnen deze wedstrijd 
‘paraat voor het Klimaat’. Ze krijgen 
elk 35 500 euro subsidies om hun 
projecten te verwezenlijken. 

Na de investering zullen de twee 
scholen 30 % minder energie verbrui-
ken: een besparing van 80 ton CO2 
of 40 000 euro per jaar. Daarnaast 
zetten ze een heel traject op om ou-
ders en leerlingen te informeren over 
de inspanningen en hen te inspireren 
om zelf energiezuiniger te leven. 
Zo heeft het project ook buiten de 
school impact.

Met een crowdfundingcampagne 
stimuleren beide scholen ouders en 
partners om mee te investeren.  

Iedereen kan zijn steentje bijdragen 
via www.socrowd.be. Achteraf betaalt 
de school iedereen terug met de ener-
giewinsten. Samen met de steun van 
de stad en de inbreng van de school 
wordt er zo meer dan 200 000 euro 
geïnvesteerd in het klimaat! 

De scholen die niet wonnen, krijgen 
hulp van de stad om hun project vol-
ledig te financieren via crowdfunding. 

Wil jouw school de volgende  
keer deelnemen? 
Dien voor 1 mei een voorstel in. 
Ontdek het reglement op 
www.mechelen.be/klimaatneutraal	
of contacteer 
duurzame.ontwikkeling@mechelen.be.

Subsidie voor jouw 
buurtproject
Mechelen reikt voor het eerst subsidies uit aan 
buurtprojecten die het klimaat bevorderen. Dat 
kan gaan om samentuinen, energie-avonden, 
coöperatieve warmtenetten, collectieve renovatie, 
fietsen, buurtcomposteren, elektrisch rijden ... noem 
maar op! Helpt je project de doelstellingen van 
Mechelen Klimaatneutraal te verwezenlijken? Dan 
kan je tot 5000 euro ontvangen. 

Heeft jouw buurt een idee? Vul voor 31 maart het 
aanvraagformulier in op www.mechelen.be. Er volgt 
een tweede indienmoment voor 30 september. 
Tip: toets je idee vooraf af bij de Dienst Duurzame 
Ontwikkeling en Energie. Het subsidiereglement 
vind	je	op	www.mechelen.be/klimaatneutraal.

e duurzame.ontwikkeling@mechelen.be

(M)aanblik 
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“je hebt iemand nodig  die in je gelooft”

Als slam poets brengen de jonge 
twintigers Samira en Nouha poëzie 
en teksten op een hippe manier. Dat 
deden ze de laatste jaren vooral in 
Antwerpen, Brussel en Gent. Tot ze 
werden opgemerkt door Annelien Van 
Damme van H30. “H30 laat jongeren 
die iets willen doen rond dans, mu-
ziek, woord en andere kunstvormen 
fikken, vonken en knallen. We bieden 
repetitieruimte om te experimenteren 
(fikken), coaching en workshops (von-
ken) en podiumkansen (knallen). En 
om het Mechelse cultuuraanbod beter 
af te stemmen op jongeren, organise-
ren we samen met het Cultuurcentrum 
voorstellingen door en voor jongeren. 
We willen Mechelen tonen hoeveel 
jong talent er in onze stad leeft!“ 

“Nu we H30 kennen, zijn er veel meer 
mogelijkheden”, bevestigt Samira. 
“Onlangs nam ik deel aan het project 
Versus, dat jongeren een podium 
biedt om te experimenteren. Het over-
trof al m’n verwachtingen. Ik leerde 
die avond zoveel mensen kennen die 
met slam poetry bezig zijn!” 

geen Academie  
of Conservatorium
Heb je een organisatie als H30 wel 
nodig als je aan het deeltijds kunst-
onderwijs in Mechelen verschillende 
opleidingen kan volgen? “Jazeker. 
We merken dat veel jongeren niet 

automatisch hun weg 
vinden naar reguliere 
scholen of organisa-
ties zoals de Acade-
mie en het Conser-
vatorium. Net die 
jongeren brengen 
we binnen bij 
H30”, verklaart 
Annelien. 

Samira en Nouha 
kennen het 
Conservatorium 
niet, en vinden er 
hun gading niet. 
“We willen gewoon 
wat experimente-
ren zonder dat we 
daarop beoordeeld 
worden. Ik wist ook 
niet meteen hoe ik 
mezelf wilde uiten en kon 
geen specifieke richting 
kiezen. Dat het nu via slam 
poetry gebeurt, is vanzelf zo 
gegroeid”, verklaart Samira.

ANNelieN vAN H30
De twee jonge slam poets Samira Saleh en 
Nouha Rannoun ontdekken Mechelse podia via 
jongerenkunstwerkplaats H30, die hen opmerkte 
tijdens een van hun optredens in Antwerpen. 
En dat is net wat H30 doet: creatieve jonge-
ren opmerken, ondersteunen en lanceren. 
Oftewel: doen fikken, vonken en knallen. 

“H30 laat jongeren die  
iets willen doen rond dans, 
muziek, woord en andere 
kunstvormen fikken, 
vonken en knallen.” 
Annelien
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Maneblussers 

“je hebt iemand nodig  die in je gelooft”

NoUHA (SAMirA KoN Niet bij 
 de fotoSHoot ZijN)

goede raad van een insider
Samen met andere Mechelse jongeren-
organisaties spant H30 het net om 
meer jongeren te kunnen bereiken, 

stimuleren en begeleiden. Zij kun-
nen er terecht met vragen of voor 

ondersteuning. “Begeleiding 
krijgen van iemand die de 

sector kent waarin je wil 
groeien, is superbelang-

rijk”, weet Samira. “Je 
hebt iemand nodig 

die je in contact 
brengt met de juiste 
mensen, iemand die 
je steunt en in je 
gelooft.” 

“Sinds kort starten 
we samen met an-
dere organisaties 
in het Mechelse 
projecten van nul 
op. Net omdat we 
merken dat we zo 
veel meer jonge-

ren bereiken dan 
wanneer we los van 

elkaar werken. De 
wedstrijd Kunstbende 

eind april is zo’n project 
waarvoor we de handen 

in elkaar slaan. Tijdens het 
voortraject helpen we jonge-

ren hun creatief idee uitwer-
ken. We stomen hen via allerlei 

workshops klaar voor de wedstrijd. 
En door de krachten te bundelen met 
bijvoorbeeld J@M en ROJM betrek-
ken we jongeren die zich minder 

snel spontaan inschrijven. Vaak zitten 
daar echte talenten tussen!”, aldus 
Annelien.

Nouha en Samira nemen de ondersteu-
ning van H30 gretig aan. Maar ze willen 
vooral ook méér jongeren warm maken 
voor slam poetry. “Te weinig jongeren 
weten wat je allemaal kan doen met 
woorden. En te weinig weten dat slam 
poetry ook heel graaf kan zijn. Je hebt 
een eigen stem, gebruik die!”

Meer weten over H30? 
Hanswijkstraat 30, t 015 29 80 96,  
W www.h30.be,  H30H30

“Nu we H30 kennen, 
zijn er zoveel meer 
mogelijkheden.” 
Samira & Nouha

doe mee met 
Kunstbende!

Kunstbende is een nationale 
wedstrijd met regionale voorron-
des, voor elke creatieve geest 
tussen 13 en 19 jaar. Jongeren 
kunnen zich inschrijven in één 
of maximum drie van de vol-
gende disciplines: tekst, dans, 
circus, performance, muziek, 
mode, beeldend, dj, foto en film. 
Wie uitblinkt, stoot door naar de 
nationale finale op 14 en 15 mei 
in deSingel in Antwerpen. Heb 
je een creatief idee, maar ben je 
nog niet helemaal zeker of het 
wel werkt? Contacteer dan H30, 
zij helpen je graag verder! 

Op zaterdag 30 april vindt de 
Mechelse voorronde plaats in 
het Cultuurcentrum. 
Schrijf je voor 10 april in via 
www.kunstbende.be.



In 2016 wordt er al 400 jaar rechtgesproken in onze stad. Die verjaardag viert 
de stad de komende jaren met het stadsfestival OP.RECHT.MECHELEN.

“Mechelen wil opnieuw de stad zijn 
waar wordt nagedacht over recht en 
rechtvaardigheid”, vertelt Guido We-
vers van OP.RECHT.MECHELEN. “We 
willen mensen doen beseffen dat ze 
vaker met recht en rechtvaardigheid 
in aanraking komen dan ze misschien 
denken. Daarom blikken we feeste-
lijk terug én vooruit.”

Terugblikken doet Guido met de uit-
drukking ‘Mir ginn op Mecheln’. Geen 
bekende uitdrukking hier, maar inwo-
ners van Luxemburg gebruiken het 
nog altijd als ze bedoelen dat ze iets 
tot het uiterste zullen drijven. ‘Nous 
pousserons l’affaire jusqu’à Malines’ 
was vroeger ook een uitdrukking in 
Frankrijk.

In 1616, 400 jaar geleden, nestelde 
de Grote Raad zich namelijk in het 
Paleis van Margareta van Oostenrijk. 
Die Grote Raad sprak toen recht over 
belangrijke delen van het Nederland-
se, Duitse en Franse taalgebied. Als 
je in beroep ging tegen uitspraken 
van lokale rechtbanken, kwam je dus 
in Mechelen terecht. 
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De Grote Raad in Mechelen was vanaf 1616 het hoogste rechtscollege in de Nederlanden. 

proeftuin
Achter de schermen wordt het vierhonderdjarige jubileum 
van Mechelse rechtspraak al volop voorbereid. OP.RECHT.
MECHELEN brengt nu al advocaten, magistraten en ande-
re medewerkers van justitie samen om na te denken over 
recht en rechtvaardigheid. Binnenkort is het dan de beurt 
aan de Mechelaars en bezoekers van het stadsfestival. 
Guido: “We hopen dat ook zij ‘anders’ durven nadenken 
over de problemen die vandaag opduiken. Mechelen ziet 
zichzelf als een proeftuin, waarin actuele (stads)problemen 
kunnen én moeten worden onderzocht.”

Daarom zal OP.RECHT.MECHELEN de komende jaren 
regelmatig aanwezig zijn in het straatbeeld. Een eerste keer 
al dit jaar, tussen september en november (zie kader). In het 
voorjaar van 2017 volgt een inspirerend kunstenfestival. In 
het voorjaar van 2018 wordt onder andere de opening van 
het vernieuwde Hof van Busleyden een van de hoogtepun-
ten van het stadsfestival. Heel wat om naar uit te kijken dus!

Guido en de ploeg van OP.RECHT.MECHELEN: "Met dit stads-
festival zetten we 2 jaar recht en rechtvaardigheid in de kijker."

Wat mag je dit najaar onder meer verwachten?
•	 Een	openingsfeest op 17 september 2016. Die dag vinden verschillende festiviteiten plaats.
•	 Kunstinstallatie OOG: drie reuzegrote ogen, die worden opgehangen aan enkele gebouwen. Je kan 

ze bezoeken om de stad op een heel andere manier te bekijken en te beleven.
•	 De	theatervoorstelling ‘Maat voor Maat’, een komedie van Shakespeare. Die speelt in de binnentuin 

van het gerechtshof.
•	 De	belevingstentoonstelling ‘Mir ginn op Mecheln!’, over recht in een veranderende samenleving, in 

het Cultuurcentrum.
•	 begeleide wandelingen rond de sagen en legenden die bestaan over terechtstellingen, martelingen 

en strafprocessen.
•	 Maandelijkse	talkshows over recht en rechtvaardigheid, in het Cultuurcentrum.

Stadsfestival 

Foto: Musea & Erfgoed Mechelen © Dries Van den Brande
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evenementenloket: 
eerste Hulp bij organiseren
Organiseer je een evenement in Mechelen? Dan helpt het 
Evenementenloket je graag met de nodige aanvragen. 
Het loket werd in 2014 opgericht om het leven van 
organisatoren een pak eenvoudiger te maken. In plaats 
van aanvragen in te dienen bij verschillende stadsdien-
sten, is er één centraal aanspreekpunt. “Onder andere 
de Dijlefeesten, de Rommelmarkt der Begijnhoven en 
verschillende straatfeesten kiezen al voor een samenwer-
king met het Evenementenloket”, vertelt Barbara Willems, 
consulent Evenementenloket. “Vorig jaar kregen we meer 
dan 260 aanvragen.”

Op de website van het Evenementenloket vind je een 
gebruiksvriendelijk e-formulier voor je aanvraag, info over 

subsidies, uitleenbare materialen en vereiste toelatingen. 
Het Evenementenloket vraagt alle toelatingen voor jou 
aan. “Daarom is het belangrijk om ons tijdig in te schake-
len, liefst zes weken vooraf”, tipt Barbara. Over promotie, 
verzekeringen en duurzaam organiseren kan Barbara je 
ook allerlei tips geven. Vraag zeker ook eens de brochure 
‘Een evenement organiseren in Mechelen’ aan bij het 
Evenementenloket als je iets van plan bent.

evenementenloket, alle werkdagen bereikbaar van 9 tot 16u, 
t 015 29 79 01, e evenementenloket@mechelen.be,  
W	www.mechelen.be/evenementenloket

promoot gratis jouw activiteit

De stadsdienst UiT in Mechelen promoot je 
evenement graag én gratis. Het enige dat jij 
daarvoor moet doen, is de informatie over je 
activiteit invoeren op www.uitdatabank.be. Dan 
verschijnt de aankondiging van je evenement op  
www.uitinmechelen.be, de gedrukte maand-
kalender en misschien ook in de digitale nieuwsbrief 
van UiT in Mechelen. De enige voorwaarde is dat je 
de info over je activiteit tijdig invoert.

Meer weten? W	www.uitinmechelen.be/uitdatabank



Karen: “In totaal hebben we een 36-tal woonunits 
gecreëerd. Die blijven hier tot begin 2017. Dan maakt 
de loods plaats voor een nieuwe brandweerkazerne. Ik 
had een heel goed gevoel bij de opbouw van de units. 
De stad heeft ons enorm geholpen en er was een grote 
bereidheid om samen te zoeken naar oplossingen.”

Hoe ziet het opvangcentrum er precies uit?
“Naast de loods met woon- en badkamerunits is er een 
restaurantloods waar de bewoners drie keer per dag 
eten. Verder is er een ontspanningsloods met onder 
andere een tv-hoek en een kinderhoek. De bewoners 
mogen ook zelf ideeën voor de inrichting aanbrengen.”

Wie komt er wonen en hoe lang?
“Mensen die zich in ons land aanmelden als asielzoeker, 
hebben recht op een verblijf in een opvangcentrum. 
Daar verblijven ze zolang hun asielprocedure loopt. Dat 
duurt nu ongeveer één jaar. Als de beslissing negatief is, 
wijzen de asielinstanties hen een open terugkeerplaats 
toe. Bij een positieve beslissing eindigt het recht op 
materiële hulp en dus het verblijf in het opvangcentrum. 
Wij bereiden die stappen mee voor. De bedoeling is 
dat deze nieuwkomers zo snel mogelijk geïntegreerd 
geraken en bijdragen aan onze samenleving.”

Wie begeleidt de asielzoekers in het centrum?
“Onze medewerkers zijn 24 uur op 24 aanwezig om 
alles in goede banen te leiden. Elke asielzoeker krijgt 
een individuele begeleider. Die bekijkt of de persoon 
nood heeft aan gesprekken over zijn thuisland, 
groepsactiviteiten of externe hulp. Daarnaast helpen 

de woonunits in cijfers
•	 Er	komen	56	units,	waarvan	een	36-tal	woonunits	

en enkele badkamerunits.
•	 Elke	unit	biedt	plaats	aan	4	asielzoekers.	In	totaal	

verblijven er dus zo’n 150 bewoners. 
•	 De	woonunits	meten	3	op	6	meter.
•	 Elke	unit	bevat	twee	stapelbedden,	een	tafel,	vier	

stoelen, elektrische verwarming en voor ieder een 
afsluitbare kast.

we bij het zoeken naar een advocaat, zorgen we 
dat de kinderen naar school kunnen en dienen we 
eerste medische hulp toe. Verder integreren we het 
opvangcentrum zo goed mogelijk in de buurt. We volgen 
vragen en klachten op en doen buurtinitiatieven met de 
asielzoekers.”

Hoe houden ze zich bezig?
“Onze vrijwilligers en medewerkers organiseren 
vormingen en groepsactiviteiten, zodat de asielzoekers 
in de mate van het mogelijke een zinvolle dagbesteding 
hebben. Nederlandse les is sowieso vanaf dag één 
een onderdeel van hun programma. Maar we kunnen 
bijvoorbeeld ook fietslessen aanbieden. We kunnen 
zeker nog vrijwilligers gebruiken die mee aan de kar 
willen trekken!”

Wil jij ook helpen als vrijwilliger? 
Mail naar integratie.ocmechelen@rodekruis.be.

Mechelen verwelkomt 
150-tal vluchtelingen
Eind maart vangt Mechelen 
tijdelijk zo'n 150 asielzoekers 
op in de loods naast de 
Nekkerhal. Het Rode Kruis 
baat het opvangcentrum uit. 
Als Manager Opvangcentra 
Asielzoekers bij het Rode Kruis 
bouwde Karen Lauwers het 
centrum mee op. Ze gunt ons 
een blik in de opvangplaats.

Karen: "We bouwen de loods hierachter om tot  
tijdelijk opvangcentrum voor 150 vluchtelingen." 
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posse leest
Op paasmaandag is het weer feest in Leest! Posse Leest 
viert dit jaar het 25-jarig jubileum. Feest mee op de jaar-
markt en de kermis, geniet van kinderanimatie en muziek-
optredens en bezoek om 17u het klokkenwerpen aan de 
Sint-Niklaaskerk. En vergeet niet te raden hoeveel De  
Vetten Os weegt als je kans wil maken op een vette prijs!

posse leest, 28.03, 9 > 17u, gratis, dorpskom Leest, 
W www.posseleest.com

rommy’s grote 
paaseitjeszoektocht
De paashaas en Rommy slaan de handen in elkaar en 
organiseren een heuse paaseitjeszoektocht! Ben je 
tussen 3 en 12 jaar? Kom dan mee paaseitjes zoeken in 
de Kruidtuin. Rommy en de paashaas brengen fairtrade-
eitjes. Mechelen Kinderstad zorgt voor superleuke 
randanimatie. Inschrijven is niet nodig.

eitjes rapen, 
26.03, 10-16u, gratis, Kruidtuin, 
W www.mechelenkinderstad.be

¡viva Malinas!
Festival van Vlaanderen opent op 23 april het voor-
jaarsfestival Mechelen hoort Stemmen met een speciale 
editie van het Pop-up! Openingsfeest. Met ¡Viva Malinas! 
viert het Festival samen met heel Spanje de literaire held 
Cervantes, Don Quichots geestelijke vader, die op 23 
april exact 400 jaar geleden gestorven zal zijn.

Je geniet die dag van gratis 
stemmen in miniconcerten, 
dansoptredens, workshops 
en literatuur- en poëzie- 
lezingen, volledig in Spaan-
se stijl. Verwacht je dus aan 
castagnetten en flamen-
cojurken onder de Sint-
Romboutstoren, Spaanse 
gitaarparels aan de Dijle en 
verrukkelijke tapas op de 
mooiste pleinen.

Ook de rest van het pro-
gramma van Mechelen 
hoort Stemmen kleurt op-

vallend Spaans met sopraan Raquel Andueza als ‘artist in 
residence’. Zij opent op 23 april met haar barokensemble 
La Galanía het festival met het concert ‘Cervantes Alive 
and Kicking!’ in het Cultuurcentrum.

Mechelen hoort Stemmen, 23.04-15.05, t 070 222 800,  
e uit@mechelen.be, W www.mechelenhoortstemmen.be

Pasen in Mechelen

buitenspeeldag
Trek alvast een dikke vette cirkel in je agenda rond 
woensdag 13 april, want op Buitenspeeldag 2016 zorgt 
Rommy voor springerige en coole attracties in Meche-
len. Dus spelen? Spelen! En laat de tv zich nu maar 
eens vervelen.

buitenspeeldag, 13.04, 13 > 17u, gratis, Grote Markt
W www.mechelenkinderstad.be

22



vegetarische picknick
De Langste Veggietafel vult op 7 april voor de achtste 
keer de Grote Markt. Je bent vanaf 17.30u welkom om 
er samen met honderden anderen je vegetarische en 
afvalarme picknick op te eten. Zo ontdek je vast en 
zeker dat vegetarisch eten ook lekker en gezellig is! 
Kinderanimatie en optredens zorgen voor de nodige 
sfeer, Oxfam Wereldwinkel biedt fairtradedrankjes aan. 

de langste veggietafel, 07.04, 17.30u, gratis,  
Grote Markt, W www.mechelenklimaatstad.be

loop de jaren tachtig in
Loopschoenen aan, beenwarmers omhoog, zweetband-
jes om en lopen maar. Dat is de Vintage Museum Run, die 
je al joggend langs verborgen parels in Mechelen brengt. 
Je loopt door eeuwenoude straten en bezoekt verschil-
lende culturele plaatsen en musea. Daar krijg je telkens 
een woordje uitleg over een spraakmakend werk.

Achteraf krijg je een frisse Maneblusser en een ticket om 
de musea nadien nog eens te bezoeken. De loper met 
de leukste jaren 80-outfit krijgt een extra beloning! 

vintage Museum run, 17.04, 15 > 17u, € 5, Het Anker,  
Guido Gezellenlaan 49, W muse.mechelen.be

realiteit in het Cultuurcentrum
Kunstenaar Guillaume Bijl verkent al sinds de jaren 70 de 
grenzen tussen kunst en maatschappelijke werkelijkheid. 
Naar aanleiding van de Oeuvreprijs Beeldende Kunst van 
de Provincie Antwerpen maakt Bijl een reeks grote instal-
laties die nog niet eerder in ons land te zien waren.

Vier van die installaties toont de kunstenaar vanaf 5 
maart in het Cultuurcentrum. Door ze in een neutrale 
omgeving te zetten, wordt de ironie van Bijls werk nog 
zichtbaarder. 

guillaume bijl, 05.03 > 08.05, gratis, 
Cultuurcentrum, Minderbroedersgang 5, 
t 015 29 40 00, e cultuurcentrum@mechelen.be, 
W www.cultuurcentrummechelen.be
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Waarom het kind in de polenta kookt
Een naamloos meisje groeit op in een circusfamilie. Helaas niet in haar geliefde thuis-
land. Dat is de familie moeten ontvluchten. Het meisje bekijkt haar nieuwe werkelijk-
heid met de blik van het naïeve en toch alwetende kind.

‘Waarom het kind in de polenta kookt’ brengt een pakkend en autobiografisch portret 
van een zwervende ziel. Laat je verrassen, zoals theater en circus dat altijd doen.

Waarom het kind in de polenta kookt, 30.03, 19u + 31.03, 15+19u, € 2 > 10, DE MAAN, 
Cultuurplein, t 070 22 28 00, e uit@mechelen.be, W www.demaan.be

geborgen verborgen
Ben je tussen 6 en 12 jaar? Volg dan samen met 
je ouders het artistieke gezinsparcours bij  
André Goezu: Geborgen verborgen. Deze 
tijdelijke tentoonstelling in Kazerne Dossin 
vertelt het verhaal van de Antwerpse stadsjon-
gen André. Tijdens de oorlog duikt hij onder bij 
een gezin op het platteland. Daar vindt hij een 
warme thuis. De herinneringen daaraan vormen 
de basis voor de schilderijen die hij later maakt.

André goezu: geborgen verborgen, 
05.02 > 04.09, € 0 > 6, Kazerne Dossin, 
Goswin de Stassartstraat 153, 
t 015 29 06 60, e info@kazernedossin.eu, 
W www.kazernedossin.eu

Drie gezinnen maken  
kans op een familieticket  
(2 volwassenen + 2 kinde-
ren) voor een bezoek aan 
de expo. Stuur voor  
5 februari een e-mail of  
een briefje met vermelding  
‘Geborgen verborgen’ naar 
nieuwemaan@mechelen.be 
of Marketing & Communi-
catie, Grote Markt 21, 2800 
Mechelen. 

WedStrijd

plantenfeest
Wat je niet vindt in tuincentra, vind je op de Nationale Plan-
tenbeurs in Hombeek. Zo’n tweehonderd standhouders uit 
binnen- en buitenland stellen tientallen nieuwe tuinplanten 
voor en geven je nuttige tips om je andere planten goed 
te laten groeien. Concertbands en ludieke muziekgroepjes 
maken van de Nationale Plantenbeurs een dorpsfeest en 
een ode aan het voorjaar.

Nationale plantenbeurs Hombeek, 24.04, 10 > 17u, 
€ 0 > 3, dorpskern Hombeek, t 015 41 55 33, 
e info@groenbeurs.be, W www. groenbeurs.be

Wil jij je inzetten als 
buddyvrijwilliger? 

Op 04.03 stellen vijf Mechelse vrijwilligers-
werkingen zich voor in hun Café Voluntari. 
Ze hebben gemeen dat de vrijwilliger (de 
‘buddy’) wordt gekoppeld aan een persoon 
of gezin. Iedereen is welkom voor een bab-
bel bij een hapje, drankje en muziek. 

info en inschrijvingen: Café Voluntari, 
19.30-22u, Lange Ridderstraat 20, Mechelen, 
e cafe.voluntari@outlook.be 
t 015 20 13 75 
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Meer vrijetijdsinfo? Uit in Mechelen!
Schrijf je in op de nieuwsbrief van Uit in Mechelen en blijf wekelijks op de hoogte van de vrijetijdsactiviteiten in Mechelen. 

Hallestraat 2-6, t 070 22 28 00, e uit@mechelen.be, W www.uitinmechelen.be, 	www.fb.com/UiTinmechelen

rituelen op erfgoeddag
Erfgoeddag staat dit jaar in het teken van bijzondere 
rituelen, gewoontes en gebruiken. Die vind je overal: 
van doopsels en het Salahgebed tot het luidkeels 
zingen van het clublied voor elke match en het eten 
van een nachtelijke kebab. Kom zelf oude en nieuwe 
gebruiken ontdekken in het Hof van Busleyden of ga 
ernaar op zoek op verschillende locaties in de stad en 
de Mechelse regio. 

erfgoeddag, 24.04, 10 > 18u, gratis, 
W www.musemechelen.be

lenteshopping
Mechelen pakt uit met Lenteshopping. Ontdek de nieuwste 
collecties tijdens het weekend van 18 tot 20 maart. Dan ope-
nen de winkels ook op zondag hun deuren. Geniet van een 
hapje, een glaasje, modeshows, demonstraties en andere 
leuke attenties! Op zaterdag 19 maart word je tussen 14 en 
17u ook extra verwend in de Onze-Lieve-Vrouwestraat, die 
dan de eerste Fairtradewinkelstraat van het land wordt. 

lenteshopping, 18 > 19.03, 10 > 18u 
+ 20.03, 11 > 18u, gratis, binnenstad, 
W www.shoppeninmechelen.be

Haal je nieuwe  
Uitpas op
De UiTpas 2016 is gelanceerd! Hiermee krijg je korting 
bij verschillende cultuur- en vrijetijdspartners. Wil je 
weten of jij recht hebt op een UiTpas? Kijk dan snel op 
je kleefbriefjes van de mutualiteit. Is het derde cijfer 
daar een ‘1’? Dan kan je je UiTpas ophalen aan de 
UiTbalie in de Hallestraat (naast het stadhuis). Neem je 
identiteitskaart en kleefbriefje mee.

Meer weten? 
t 070 22 28 00, e uit@mechelen.be, 
W	www.uitinmechelen.be/uitpas



Sabine ontfermt zich 
over dierenbescherming
“Meer aandacht en 
zorg voor de dieren”
er raast een nieuwe wind door dierenbescherming 
Mechelen: Sabine Slaets, een gedreven en ambitieuze 
madam met een groot hart voor dieren. Als nieuwe 
beheerder is ze vastberaden om het opvangcentrum 
een nieuw elan te geven. 

Na 42 jaar inzet zochten de vorige eigenaars, twee 
tachtigers, een nieuwe uitbater voor het dierencentrum. 
Sabine houdt van dieren en steekt de handen graag uit 
de mouwen, dus stelde ze zich kandidaat. "Ik studeerde af 
als licenciaat in de biologie, gespecialiseerd in het gedrag 
van dieren, maar toen vond je amper werk in de sector. 
Dus deed ik allerlei jobs in diverse sectoren: administratie, 
toerisme, evenementen, opleidingen organiseren … Ik geef 
ook als vrijwilliger les in een hondenschool. Daardoor heb 
ik veel geleerd dat nu goed van pas komt. Natuurlijk moet 
je in de eerste plaats een hart voor dieren hebben, maar 
er komt veel meer bij kijken. Je moet als het ware een 
eigen bedrijf runnen. Ik heb het geluk dat ik een beroep 
kan doen op een hoop enthousiaste vrijwilligers en drie 
gemotiveerde vaste verzorgers.”

Wat staat er allemaal op je to-do-lijstje?
“Héél veel (lacht). Dankzij subsidies van Stad Mechelen en 
omliggende gemeenten kan ik samen met een heleboel 
vrijwilligers het opvangcentrum opknappen. De infrastruc-
tuur neem ik ook onder handen: de katten zitten al terug 
in hun opgefriste groepsruimtes met extra speeltjes en 
voor de honden gaan we de betonnen binnenplaats om-
toveren tot groene hondenweides. We bouwen konijnen-
hokken en een volière. Op termijn wordt ook alle isolatie 
en ventilatie vervangen.”

“Ik wil actiever bezig zijn met de dieren. Minstens elke 
dag wandelen met de honden en meer vertroetel- en 
speelmomenten inlassen. Dat doet hen veel deugd. Er 

komt ook nog een nieuwe website, een nieuw logo, meer 
communicatie … En ik ga opleidingen aanbieden aan mijn 
personeel en aan nieuwe baasjes, zodat zij meer inzicht 
krijgen in het gedrag van de dieren. Maar eerst ga ik werk 
maken van een nieuwe adoptieprocedure.” 

“Wil je een hond of kat 
in huis halen? Kom dan 
eerst hier eens kijken.”

Hoe verloopt een adoptie?
“Eerst brengt een gedragstherapeut het karakter van elk 
dier in kaart: is het dier rustig of actief, kan het goed over-
weg met kinderen, met andere honden of katten, kan het 
goed alleen zitten …? Als er nood is aan extra training, dan 
zorgen we daarvoor. Elk dier krijgt een chip en inentingen, 
katten worden ook gecastreerd of gesteriliseerd. Kandi-
daat-adopteerders nodig ik uit voor een gesprek, om na te 
gaan welk dier het best bij hen past. Bij de meeste honden 
zullen ze nadien ook verplicht enkele begeleidingsles-
sen moeten volgen. Al deze zaken zorgen ervoor dat een 
adoptie minstens 150 euro kost. Maar da's nog altijd minder 
dan wanneer je bij een fokker een puppy of kitten koopt. 
Je hebt er ook minder werk aan, want de opvoeding tij-
dens de eerste maanden valt niet te onderschatten. Tot slot 
kan elk nieuw baasje ook na de adoptie nog een beroep 
doen op begeleiding en advies op maat. Zo is de slaag-
kans groter en worden minder dieren teruggebracht.”

Wil jij helpen? Stuur een mailtje naar info@dierenasiel-mechelen.nu. Dan word je uitgenodigd voor de volgende 
infoavond. Of kom naar de opendeur op 5 en 6 maart (10-16u). Je kan het dierenasiel ook steunen door een gift te 
doen of lid te worden. 
Wist je dat ... je hier ook je hond of kat op pension kan zetten, bijvoorbeeld als je op vakantie bent?

W www.dierenasiel-mechelen.nu | 	www.facebook.com/dierenbeschermingmechelen	
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Schrijf je kind tijdig in voor school
gaat je zoon of dochter vanaf schooljaar 2016-2017 naar een basis- of 
secundaire school? Zoek dan nu al een school en schrijf je kind op tijd in.  
er zijn concrete afspraken en inschrijfdata voor scholen in de Mechelse regio.

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

Kleuter- en lager onderwijs
Kinderen geboren in 2014 of vroeger moet je tijdig inschrijven, zelfs als ze 
pas naar school gaan op 1 september 2016.

inschrijvingen:
•	 broers	en	zussen,	01.03-15.03	|	kinderen	van	schoolpersoneel,	18.03-21.03

•	 alle	kinderen:	12.04-26.04	(van	8.30	tot	16u)	|	vanaf	13.05	vrije	inschrijvingen

De inschrijvingen gebeuren in de school zelf. Wie eerst komt, wordt eerst 
ingeschreven.

•	 De	Hombeekse	basisscholen	werken	met	een	aanmeldingssysteem.	 
 St-Maarten: W www.sintmaartenschool.be (t 015 41 55 33) 
 Esdoorn: W www.esdoornschool.com (t 015 41 45 03)

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

De scholen voor buitengewoon onderwijs werken met andere afspraken. 
Informeer je tijdig in deze scholen: 

•	 BUO	De	Sprankel,	t 015 20 25 38, W www.buodesprankel.be

•	 Den-8-Vlinder,	t 015 21 99 30, W www.den8vlinder.be

•	 BLO	Den	Anker,	t 015 20 37 95, W www.denankerblo.be

Meer info: 
•	 Brochure	‘Kleintjes	worden	snel	groot!	Is	je	kind	geboren	in	2014	of	

vroeger? Kies NU al een school!’, verkrijgbaar in de basisscholen, het 
CLB, Huis van de Mechelaar en bij tal van organisaties en verenigingen. 
Kinderen geboren in 2014 krijgen deze brochure thuis toegestuurd.

•	 Je	vindt	de	brochure	en	meer	info	terug	via	www.mechelen.be/scholen	
en www.lop.be > LOP regio Mechelen > basis > info voor ouders 

Secundair onderwijs
De secundaire scholen hebben verschil-
lende inschrijvingsdata en voorrangs-
perioden. Neem dus contact op met de 
school zelf.

Meer info:
•	 De	flyer	met	de	inschrijfdata	van	de	

verschillende secundaire scholen wordt 
uitgedeeld op de Onderwijsbeurs in 
Perron M op 24.02 (14-19.30u).

•	 Je	kan	de	flyer	ook	online	raadplegen	
via	www.mechelen.be/scholen	en	 
www.lop.be > LOP regio Mechelen > 
secundair > info voor ouders

 tweetende wegenwerken
Mechelen investeert in de verfraaiing van haar straten. 
Die inspanning kan niet anders dan gepaard gaan met 
werven, wegenwerken en afsluitingen in en rond de stad. 
Volg updates over Mechelse wegenwerken op Twitter via 

@Wegenwerken	en	www.twitter.com/wegenwerken.	 
Zo vermijd je onaangename verrassingen, zoals 
afgesloten routes. Je kan ook terecht op  
www.mechelen.be/wegenwerken.	



Goed om weten 
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je woning verhuren zonder zorgen?
Het Sociaal Verhuurkantoor biedt veel voordelen
Het Sociaal verhuurkantoor (SvK) verhuurt betaalbare woningen aan mensen met een beperkt inkomen. Als eigenaar 
geniet je veel voordelen wanneer je een een woning via het SvK verhuurt. 

Het SVK zorgt:
 dat je stipt de huur ontvangt, zelfs 

als de woning even niet verhuurd is 
en als de huurder niet heeft betaald

 dat je na het einde van de over-
eenkomst je woning in dezelfde 
staat terugkrijgt

 dat alle huurdersverplichtingen 
in orde zijn (verzekeringen tegen 
brand en andere schade, onder-
houd van verwarmingsketel …)

 voor de administratieve rompslomp 
(bv. opmaak huurcontract, plaatsbe-
schrijving …)

 voor eventuele minder aangename 
contacten met de huurder, zoals uit-
huiszetting of opvolging wanbetaling

Bovendien help je kwetsbare men-
sen die dringend op zoek zijn naar 
onderdak. In tegenstelling tot sociale 
huisvestingsmaatschappijen geeft de 
wachtlijst van het SVK voorrang aan 
mensen met weinig middelen die de 
woning het dringendst nodig hebben.

In ruil voor deze voordelen vraagt het 
SVK een huurprijs die lager ligt dan de 
marktprijs. 

paul Kuhn verhuurt twee huizen via het 
SVK: “Het SVK neemt alle huurdersver-
plichtingen op zich en vormt een brug 
tussen de huurder en mij. Ik moet me 
er niets van aantrekken. Het SVK gaat 
regelmatig kijken en hun technicus 
herstelt elk mankement in geen tijd. De 
huurinkomsten liggen wat lager, maar je 
geeft mensen die het niet zo breed heb-
ben ook de kans op een goede woning.”

Wil je een woning verhuren maar is 
eerst een renovatie nodig? Als je sa-
menwerkt met het SVK geniet je een 
premie om de werken te financieren. 

Wil je je woning verhuren via Sociaal 
verhuurkantoor bodukam? 
Neem contact op via t 015 52 57 92, 
e info@svkbodukam.be,  
W www.svkbodukam.be. 

 Eigenaar Paul: "Verhuren via het SVK? 
 Ik kan het iedereen aanraden!" 

Wil je een woning huren via het SvK? 
Kom dan langs tijdens het spreekuur, 
elke dinsdag van 13.30-16u in het 
Sociaal Huis. 

de rik Wouterstuin:
nieuw rustpunt vlakbij de Veemarkt
Het stenen binnengebied achter het 
Huis van Preventie & Veiligheid (Bef-
ferstraat) heeft plaatsgemaakt voor 
de gloednieuwe Rik Wouterstuin. 
Het is een stadstuin van 700 m2 met 
grasveld, bloemen, speelelementen, 
zitbanken en fietsenstallingen. De 
vliet, die een eeuw geleden werd 
overwelfd, is gedeeltelijk terug tot 
leven gewekt. Op vraag van de 
buurtbewoners staan er veiligheidsca-
mera’s. De tuin werd vernoemd naar 
de geliefde kunstenaar die er vroeger 
op enkele meters vandaan woonde. 
Een bronzen buste van zijn hand en 

een muurschildering van Gijs Vanhee 
in de tuin brengen hulde aan deze 
kunstenaar met Mechelse roots. Je 
bereikt de nieuwe stadstuin langs de 
Befferstraat en de Rik Woutersstraat.

De stad investeerde zo’n € 460 000 
in deze nieuwe stadstuin. Het stads-
bestuur plant een netwerk van nieuwe 
stadsparken en kleinere groene plaat-
sen in en rond de stad. Zo opent in 
april de nieuwe Sinte-Mettetuin achter 
het Sociaal Huis, en dit najaar ook het 
park aan de Oude Liersebaan en park 
Populierendreef achter de gevangenis. 
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 Eigenaar Paul: "Verhuren via het SVK? 
 Ik kan het iedereen aanraden!" 

Goed om weten 
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vragen over je pensioen? 
Sinds oktober kan je met je vragen over de pensioenwet-
geving en over jouw pensioendossier of -aanvraag in het 
Sociaal Huis terecht. Elke eerste en derde woensdag van de 
maand ben je welkom tijdens de zitdagen van de Rijks-
dienst voor Pensioenen (RVP). Heb je in verschillende stel-
sels gewerkt, dan is het aangewezen om met je vragen toch 
naar een Pensioenpunt te gaan. W www.pensioenpunt.be 

Zitdagen rvp: 
Sociaal Huis Mechelen, Lange Schipstraat 27, 1ste en 3de 
woensdag van elke maand, 9-12u en 13-15.30u.

Meldpunt discriminatie wordt Unia
ben je getuige van discriminatie of voel je je gediscrimineerd? dan kan je terecht bij  
een van de 13 lokale contactpunten van Unia, het interfederale gelijkekansencentrum. 

Medewerker Carina Haesen: “We ondersteunen iedereen die 
geconfronteerd wordt met discriminatie. Van een jongen met 
rolstoel die niet binnen mag in een café, naar een werkloze 
kandidaat-huurder die geen afspraak krijgt bij een immo-
kantoor, tot een leerling met een beperking met moeilijkhe-
den in de school. Daarnaast voeren we preventieve acties en 
doen aanbevelingen aan lokale overheden. Als we meerdere 
gelijkaardige meldingen krijgen, die wijzen op een trend, 
dan geven we onze aanbevelingen door aan de stad en de 
betrokken instanties, zodat ze erop kunnen inspelen.”

21 maart: internationale dag tegen racisme
Op 21 maart spreken landen, steden, verenigingen en 
burgers van over heel de wereld zich uit tegen elke vorm 
van racisme en discriminatie. Ook Stad Mechelen streeft 
naar gelijke kansen voor elke inwoner en zegt dus duidelijk 
neen tegen racisme. Binnenkort houdt de stad samen 
met Unia een sensibiliseringsactie d.m.v. een stadsspel 
met enkele diverse jeugdverenigingen rond racisme. 
Ook via Facebook laat de stad zien dat racisme hier niet 
kan. We roepen alle Mechelaars op om dit ook op hun 
Facebookprofiel te uiten op 21 maart. 

"In Mechelen is geen plaats 
voor racisme of discriminatie.”

Meer info: Unia Mechelen, Grote Markt 21,  
e mechelen@Unia.be | W www.Unia.be, 
of via het gratis nummer 0800 12 800

Mechelen zkt. 
de Schoonste Straat  
van Mechelen
Volgt jouw straat binnenkort de Korte Veluwestraat op als 
‘Schoonste Straat van Mechelen’? Trommel je buren op 
en ding mee naar de titel! Naast een propere leefomge-
ving en toffe momenten samen, kan je er leuke prijzen 
mee winnen. De top drie verdient een waardebon van 
respectievelijk 1000, 500 en 250 euro om een spette-
rend straatfeest te organiseren. Deelnemen is eenvoudig: 
organiseer samen met je buren een initiatief rond een 
propere en leefbare omgeving. Hoe origineler de ideeën, 
hoe enthousiaster de jury. Bij de stad kan je het nodige 
opruimmateriaal lenen voor een opruimactie in je straat. 

Meer info en inschrijven (vanaf 05.03) via  
www.mechelen.be/stadomtezoenen	
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1 Op de Vijfhoek doken 
drie vijfhoeken op. Deze 
spelprikkels worden ’s avonds 
nog leuker: dan reageren de 
ledlichtjes op je aanwezigheid. 
Een magisch lichtspel!

2 De binnenmuren van het ste-
delijk zwembad geerdegemvaart 
werden opgefleurd door een muur-
tekening van Belgisch street artist 
Dzia. Het zwembad investeerde 
ook in een nieuw waterspeeltuig, 
nieuwe groepslessen, een nieuwe 
muziekinstallatie en extra rolstoel. 
 3 Valentijn, het feest van de 
liefde toverde in Mechelen 
allerlei hartjes tevoorschijn. 
We  Mechelen! 

4 Haar zwoele stem en catchy 
liedje leverden de mooie Astrid 
Destuyver helaas geen plaatsje 
op het grote eurosongfestival. 
Toch een knappe prestatie 
van onze stadsgenote!

5 Het nieuwe jaar werd 
goed ingezet tijdens de 
nieuwjaarsdrink. 4000 Mechelaars 
wisselden een pak kussen en 
goede voornemens uit terwijl ze 
toostten op een geweldig 2016.

6 'Wat zou je echt nog eens 
graag doen?', vroegen studenten 
verpleegkunde van Thomas 
More aan ouderen uit Mechelse 
woonzorgcentra. Zo ging een 
jongere met een oudere op 
stap naar Racing Mechelen om 
diens dromen waar te maken.

 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

Wij WAreN  erbij

NUttige NUMMerS
de politie contacteren? 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 Voor niet-dringende hulpverlening t 015 28 02 80 |  
e info@brandweerzonerivierenland.be
Storingen en defecten op elektriciteits- of aardgasnet? t 078 35 35 00 |  
W www.eandis.be
Wachtdienst huisartsen regio Mechelen: t 070 25 40 40 | W www.mediwacht.be
Wachtdienst apotheken: W www.apotheek.be | t	0903	99	000	(1,50	eur/min) 
info over 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
evenement organiseren? W	www.mechelen.be/evenementenloket	|	t 015 29 79 01 | 
e evenementenloket@mechelen.be
Sociaal Huis contacteren? t 015 44 51 11 | e info@sociaalhuismechelen.be
Huis van de Mechelaar:	Plan	je	bezoek	in	via	www.mechelen.be/afspraak	of	 
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
fotografie: Joost Joossen, Aikon Producties
Concept, vormgeving en eindredactie: Trendhuis
Nieuwe Maan contacteren? e nieuwemaan@mechelen.be | 
W	www.mechelen.be/nieuwemaan
Algemeen oproepnummer van de stadsdiensten: t 015 28 00 00
e-mail: stadsbestuur@mechelen.be
Stedelijke website: www.mechelen.be
Wettelijk depot: D/2016/0797/002

 vlnr: greet geypen, björn Siffer, Marc Hendrickx, Katleen den roover, Christiaan backx, 

 bart Somers, Marina de bie, erik laga, Koen Anciaux, Walter Schroons en Stefaan deleus 

 www.mechelen.be/stadsbestuur 
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 bijna 5000 volgers! Zit jij daar al tussen? 
facebook.com/StadMechelen 

	 twitter.com/StadMechelen & @StadMechelen 

	 @StadMechelen 

	 linkedin.com/company/stad-mechelen

	 www.mechelen.be

volg StAd MeCHeleN oNliNe:


