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Eeuwenoude & nieuwe sporten

Een fijne buurt in 3 stappen

Perron M in nieuw jasje



Danny

Samen voor
een propere stad
Een propere stad is een stad om van te genieten. 
Sinds maart wordt Mechelen mee netjes gehouden 
door nieuwe WAP-teams. Samen met hun collega’s 
van de dagploeg vormen deze weekend- en avond-
ploegen een topteam dat Mechelen spik en span 
houdt. De WAP-teams reinigen de stad tot 19u (in de 
zomer tot 20u) én tijdens het weekend.

Wist je dat ... stad Mechelen jaarlijks maar liefst 
2,5 miljoen euro investeert in de netheid van straten 
en pleinen? Gooi je vuilnis waar het hoort, want een 
propere stad begint bij jezelf.

Göran
Johan

2

 In de kijker

“Met de WAP-teams  
steken we een ste-
vige tand bij om  
Mechelen orde-
lijk en proper te 
houden. Sluik-
storters pakken 
we hard aan.” 

Christiaan Backx, schepen 
van Openbare Werken
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Komaan 

In hedendaagse steden ontwikkelen min of meer afgemeten stads-
wijken een eigen dynamiek. Deze wijken zoeken en claimen een 
eigen identiteit: als uitgaansbuurt, als commerciële kern, als 
studentikoze 'quartier latin', als leisure site. Je ziet dat vooral in 
de grote internationale modelsteden, maar ook steeds meer 
in Mechelen.

Het is de taak van een stadsbestuur om die dynamiek ruimte 
te geven. Een wijk die de voorbije maanden steeds meer een 
eigen identiteit is gaan opeisen, is de wijk tussen het Douane-
plein en sportpark De Nekker. De Nekkerhal, sportpark De Nekker, 
bioscoop Utopolis en fuifzaal Perron M zijn er al jarenlang de gro-
te publiekstrekkers. Enkele jaren geleden kwamen daar nog het 
zwembad Nekkerpool en turnhal Gymnopolis bij. En in september 
opent daar de nieuwe ijspiste van Mechelen, de modernste van 
het land. Omstreeks de jaarwisseling volgt dan ook nog de omvor-
ming van het Douaneplein tot aparte jongerenzone, met de ver-
bouwing van Perron M en den Hangar als centrale blikvangers. De 
vrijetijdsontwikkelingen volgen elkaar daar dus in sneltempo op. 
Daarmee onderscheidt de wijk Douaneplein-Nekker zich steeds 
nadrukkelijker als dé leisure site of vrijetijdszone van Mechelen, 
voor jongeren en jongeren van geest. Ga nog eens kijken. Jouw 
stad verandert snel.

Bart Somers,
burgemeester

Jouw stad verandert snel

Hoe goed ken jij je buren?

TAMARA: “Ik ken mijn buren niet 
goed, omdat er voortdurend nieuwe 
mensen komen wonen. We zullen wel 
bij elkaar aankloppen als we plots zon-
der melk vallen,  maar we komen nooit 
echt samen. Ik ga zelf mijn best doen 
en goeiendag blijven zeggen, dan zal 
het burencontact wel verbeteren!”

CINDY: “Doordat onze kinderen 
even oud zijn, hebben we veel buren 
op straat leren kennen. We komen 
spontaan samen als het mooi weer is. 
Twee mensen raken aan de praat, er 
komen er altijd meer bij, de vuurkor-
ven worden bovengehaald ... gezellig-
heid ten top!”

KRIS: “Ik vind het belangrijk om mijn 
buren goed te kennen, omdat je dan 
spullen kan uitlenen en buren uit de 
nood kan helpen door bijvoorbeeld 
op elkaars kinderen te letten. In de 
zomer organiseren we veel buurt- 
evenementen. Al mag het voor mij 
altijd nog meer zijn!”

MAANdVRAAG

Wil je je buren beter leren kennen? Organiseer dan een drink op de Burendag op vrijdag 27 mei! Lees meer op p. 8.
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Hoe heet het 
kinderfiguurtje op 
de Talententickets?
Je ziet het blauwe figuurtje opduiken bij alles wat met 
Mechelen Kinderstad te maken heeft. Stuur zijn naam 
voor 1 juni 2016 naar nieuwemaan@mechelen.be  
of naar Marketing & Communicatie, Grote Markt 21, 
2800 Mechelen. Onder de juiste deelnames verloten 
we een Mechelenbon ter waarde van € 50. Deze kan 
je uitgeven bij meer dan 170 adresjes in onze stad.

WEDSTRIJD

Talententickets voor 11 227 kinderen
11 227 kinderen tussen 5 en 15 jaar krijgen in april Talen-
tentickets ter waarde van € 50 in de brievenbus. Daar-
mee kunnen ze (een deel van) hun lidgeld van sport-, 
jeugd- en cultuurverenigingen betalen. Doordat het drie 
cheques zijn (twee van € 20 en één van € 10), kunnen 
ze bij meerdere verenigingen worden uitgegeven.

Waarom deelt de stad deze tickets uit?
Dankzij de Talentencheques kan elk kind z’n talenten 
ontdekken en ontplooien, vrienden maken, zijn zelfbeeld 
versterken en vooral zich amuseren. Met deze cheques 
wil de stad ook kansarme jeugd mogelijkheden geven 
en hen stimuleren om zich aan te sluiten bij een vereni-
ging. Elk kind heeft immers recht op een leuke hobby. 
Tegelijk geven we een boost aan het verenigingsleven.

Hoe gebruik je de Talententickets?
Je schrijft je kind in door je te wenden tot de deelne-
mende vereniging. Daar geef je je Talententicket(s) af 
en toon je de identiteitskaart, het kinder-
pasje of de kids-ID van je zoon of dochter. 
De tickets blijven één kalenderjaar geldig, 
dus nog tot 31 december 2016. Op 
www.mechelen.be/talententicket vind 
je een actuele lijst met deelnemende 
verenigingen en het gebruikersreglement. 
Vergeet niet om de mini-enquête op de 
achterzijde van de tickets in te vullen 
voordat je ze afgeeft.

www.onsmechelsengagement.be: 
vraag en aanbod rond vrijwilligerswerk
Wil jij je handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, 
maar weet je niet precies hoe? Of ben je lid van een 
organisatie of vereniging die wel wat helpende handen 
kan gebruiken? Neem in beide gevallen eens een kijkje 
op www.onsmechelsengagement.be.

Deze website brengt Mechelaars die anderen willen 
helpen in contact met stadsgenoten en verenigingen met 
specifieke noden. Dat vrijwilligerswerk kan heel divers 
zijn. Enkele voorbeelden: de stad zoekt peters en meters 
die mee -het openbaar domein willen onderhouden, het 
Sociaal Huis zoekt vrijwilligers om eenzame ouderen af en 
toe gezelschap te houden, een jeugdbeweging zoekt extra 
leiding, enz. Ook individuele mensen met noden kunnen 
hier zinvolle informatie vinden en hulp vragen.  

Zo kan iemand bijvoorbeeld op zoek gaan naar een hel-
pende hand om z’n stoep ijsvrij te maken of om een hond 
uit te laten als hij daar zelf niet toe in staat is. Elke geïnte-
resseerde kan zijn vraag stellen via een webformulier. Dat 
komt terecht bij een stadsmedewerker die personen en/of 
organisaties met mekaar in contact brengt. Samen werken 
we aan een solidaire en geëngageerde stad!



DE MEDAILLES

Team SuperWout: 8x 1000 km voor Kom op tegen Kanker
Duizenden fietsers zetten tijdens het Hemelvaart-
weekend opnieuw de voeten op de trappers tijdens 
de 1000 km van Kom op tegen Kanker. Het Mechelse 
Team SuperWout vaardigt dit jaar maar liefst acht teams 
oftewel 43 renners af. Samen met vrienden en familie 
haalden zij 40 000 euro startgeld op.

Met hun engagement  steunen ze het goede doel en eren 
ze ‘SuperWout’. Bij Wout werd kanker vastgesteld toen hij 
tien maanden oud was. Ondanks de zware behandeling die 
volgde, bleef hij enthousiast. ‘SuperWout’ moest op 1 januari 
2015 zijn strijd tegen kanker staken. Zijn veerkracht inspi-
reerde zijn peter en meter, vrienden en familie wel om zich 
voluit te geven tijdens deze editie van de 1000 km van Kom 
op tegen Kanker. Kom op 5, 6, 7 en 8 mei dus zeker voor hen 
en de vele andere renners supporteren op de Grote Markt!

1000 kilometer voor Kom op tegen Kanker, 05.05-08.05, 
start en aankomst Grote Markt, W www.1000km.be

Swapi Miel Dewals
Van lid naar leider, groepsleider, keukenploegverant-
woordelijke, penningmeester, tot lid van de raad van 
bestuur. Miel Dewals (65) legde al een mooi traject af in 

jeugdbeweging Jamaswapi, 
waar zijn niet aflatende 
inzet er mee voor zorgt dat 
alles vlot draait. Reden ge-
noeg voor de ‘Swapi’s’ om 
Miel stiekem kandidaat te 
stellen voor de Prijs voor de 
Vrijwilliger, die hij tot zijn 
grote verbazing ook won.

Jamaswapi nomineerde Miel voor de Prijs van de Vrijwil-
liger. Swapi Guy: “Miels grootste passie is het geluk van de 
leden, het welbevinden van de leiding en keukenploeg en 
de goede werking van de jeugdgroep. Zijn financiële kennis 
zorgt ervoor dat de kassa steeds klopt. Hij rijdt de Ardennen 
rond op zoek naar kampplaatsen, is vaste hulplijn en onze 
rots in de branding.” De Swapi’s hebben niets dan lof voor 
Miel, die er heel bescheiden bij blijft. Miel: “Ik zie het als een 
prijs voor heel Jamaswapi en iedereen die ooit in de groep 
actief was. Ze hadden me wijsgemaakt dat de jeugdbewe-
ging genomineerd was. Ik viel bij de prijsuitreiking dus hele-
maal uit de lucht! In 1961 ben ik samen met enkele vrienden 
meegegaan op bivak met de misdienaars. Later zijn er ook 
meisjes bijgekomen. En sindsdien ben ik blijven plakken. 
Zolang mijn bijdrage wordt gewaardeerd, zet ik me graag 
verder in. Want elke jeugdvereniging heeft in mijn ogen 
een meerwaarde voor kinderen en jongeren. Je leert er wat 
engagement is, je draagt zorg voor elkaar en je amuseert 
je rot. Ik heb zelf als jonge gast zoveel deugd gehad aan 
Jamaswapi en er vrienden voor het leven gemaakt. Die kans 
wil ik ook geven aan de kinderen van nu. Dus wie mee op 
kamp wil, moet zeker eens kijken op www.jamaswapi.be!”
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Komaan 

“Ik heb als jonge gast vrienden voor 
het leven gemaakt in de jeugdbeweg-
ing. Die kans wil ik geven aan de 

kinderen van nu.”

Jeugdbeweging Jamaswapi met topvrijwilliger Miel
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In 3 stappen naar een fijne buurt

Beter een goede buur dan een verre vriend. Een ganse buurt vol 
burenplezier is natuurlijk nog beter! En aan een leefbare en aangename 
straat, buurt, wijk en stad kan je samen bouwen. Volg het stappenplan  

en laat enkele enthousiaste burencomités je inspireren.



Ga samen voor een mooie buurt

Proper …
De stad spreekt jullie competitiegeest 
aan en daagt jullie uit om mee te din-
gen naar de titel Schoonste Straat van 
Mechelen. De winnaars genieten van 
een straatfeest ter waarde van 1000, 
500 of 250 euro! Bovendien ontvang je 
volgende winter gratis winterbebloeming. 
Trommel dus je buren op en organiseer 
samen een initiatief rond een propere en 
leefbare omgeving. Hoe origineler, hoe 
enthousiaster de jury. Je kan bij de stad 
het nodige opruimmateriaal lenen. Schrijf 
jullie straat in voor 10 mei via 
www.mechelen.be/stadomtezoenen.

… en fleurig !
Kan je straat wel wat groen gebruiken? 
Wie weet krijgt jouw straat een opfleur-
beurt! In het verleden deelde de stad jaar-
lijks gratis plantjes uit om de straten op te 
fleuren. Wat bleek? De 40 000 plantjes 
vlogen de deur uit, maar waren nauwe-
lijks zichtbaar in de straat. Daarom gooien 
we het over een andere boeg. De stad 
kiest voortaan een paar straten die een 
opfleurbeurt kunnen gebruiken. Straten 
waar hangtuintjes een meerwaarde zijn 
voor de hele buurt. Vrijwilligers gaan deur 
aan deur bij de bewoners polsen of er 
interesse is, of de buren hangtuintjes of 
bloembakken verkiezen en of ze bereid 
zijn deze te onderhouden.

Dossier M 
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Verbeter je buurt

Merk je verzakkingen in een straat, 
onkruid op het fietspad, een omge-
vallen verkeersbord …? Meld het via 
www.mechelen.be/meldingskaart of 
het gratis telefoonnummer 0800 20 
800. Je kan je melding online opvol-
gen en krijgt een bericht wanneer 
het probleem is opgelost.

1

Organiseer eens samen een opruimactie in je straat

Straten met liefhebbers van groen maken 
kans op een mooie opfleurbeurt



Welke job heeft je buurman? Hoe 
heten de kinderen van het gezin naast 
je? Moet je het antwoord schuldig 
blijven? Dan is het hoog tijd om je 
buren wat beter te leren kennen. We 
brengen je alvast op enkele ideeën.

Neem deel aan de 
Mechelse Burendag
Dé gelegenheid om kennis te maken 
met je buren is de Mechelse Buren-
dag, dit jaar op vrijdag 27 mei. Het 
idee is even simpel als plezant: zet 
vanaf 18u je stoel aan de voordeur, lok 
je buren uit hun huizen en maak er sa-
men een gezellige avond van. De stad 
schenkt je affiches en postkaarten om 
je buren uit te nodigen en een waarde-
bon van 25 euro die je bij de Oxfam-
Wereldwinkels kan uitgeven aan wat 
lekkers. Aarzel niet en schrijf je straat 
in via www.mechelen.be/burendag.
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2 Leer je buren beter kennen

Zet op 27 mei je tuinstoel buiten en maak het gezellig met je buren



Johan uit de Kattestraat in Hombeek brengt samen 
met de andere leden van het buurtcomité zijn 
buren meerdere keren per jaar samen. “Elk jaar 
organiseren wij een grote barbecue voor zo’n 
130 man. Da’s vaak wat puzzelwerk, maar gelukkig 
hebben enkele buren zo’n grote tuin dat iedereen 
een plaatsje vindt. Daarnaast houden we samen 
een lentepoets, nieuwjaarsreceptie en sinterklaas-
feest. Vooral naar dat laatste kijken de kindjes in 
onze straat uit. En ook de Burendag is een vaste 
traditie die zorgt voor veel sfeer er plezier!” 

"Een barbecue organiseren 
voor 130 buren vraagt 

puzzelwerk, maar het is 
telkens de moeite waard."

Bouw samen een feestje
Breng je buren bij elkaar en organiseer eens een groot straatfeest. Je kan genieten van een financiële tussenkomst van 
maximum 250 euro. Doe tijdig je aanvraag via www.mechelen.be/evenementenloket.
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Dossier M 

Maak van jouw straat een speelstraat
In een speelstraat kunnen kinderen volop spelen terwijl de buren 
gezellig samen zijn. Dat gebeurt helemaal veilig, want verkeershekken 
sluiten de straat af voor doorgaand verkeer. Enkel als bewoner mag je 
nog met de wagen stapvoets de straat in. Je kan een gratis koffer vol 
spelmateriaal lenen. Tijdens de zomervakantie komt er af en toe een 
speelteam langs om de kinderen te animeren. 

Vraag je speelstraat aan via www.mechelenkinderstad.be/speelstraten of 
via de Jeugddienst: E speelstraten@mechelen.be, T 015 29 77 60. 

“Bureninitiatieven 
werken verbindend. 
Daarom zijn ze zo 
belangrijk. Mekaar 
vasthouden is ook 
ons beste wapen te-
gen de polarisering 
van het extremisme.”

Bart Somers,  
burgemeester

De Kattestraat won in 2013 de titel 'Schoonste Straat van Mechelen'
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Wereldfeest in de wijk
Sinds 13 jaar organiseert een werk-
groep van bewoners en vrijwilligers 
elke zomer een kleurrijk wijkfeest in de 
Mahatma Gandhiwijk: Global Fiësta. 
Jan is een van hen:  “In de wijk wonen 
veel mensen met verschillende achter-
gronden. Met Global Fiësta willen we 
elkaar beter leren kennen en samen 
plezier maken. Dit jaar gaan we voor 
een actievere aanpak: muziekinitiaties, 

petanque, pingpong, workshops … 
Zo lopen de aanwezigen de hele 
namiddag rond en leggen ze nieuwe 
contacten. Van de stad krijgen we 
jaarlijks een toelage van 500 euro en 
heel wat logistieke steun. We mogen 
tafels, stoelen en tenten ontlenen. Da’s 
een enorme hulp. Als nu ook het weer 
meezit, viert onze multiculturele wijk 
weer geweldig feest op 10 juli!”

Verzoeting op de schoolparking
Vorige twee zomers toverden buurt-
bewoners de parking van Ursulinen 
Mechelen om tot de ontmoetingsplek 
ZomerZoet. Initiatiefneemster Joke: 
“De kloof tussen de buurtbewoners 
was te groot en daar baalden we van. 
Tijdens de Burendag groeide het 
idee om aan Ursulinen Mechelen te 
vragen of we tijdens de zomervakan-
tie hun parking mochten gebruiken 
als ontmoetingsplek voor de buurt. 
Het mocht! Met de hulp van o.a. lokale 
handelaars, de Kringwinkel en vrien-
den en collega’s toverden we de par-
king om tot een gezellige buurtplek 
waar iedereen een leuke vakantie kon 
beleven. We hebben er twee zomers 
heel wat activiteiten georganiseerd. 
Iedereen kon zijn eigen talent in de 
groep gooien. Zo werd er met de  

buren onder elkaar veel geknutseld, 
gespeeld, gesport, gezongen en 
verteld. Dankzij ZomerZoet kennen we 
elkaar nu veel beter. We voelen ons als 
buurt verbonden. Na de zomer zijn bo-
vendien nieuwe initiatieven ontstaan, 
zoals het Halloweenfeest. De project-
subsidies van de stad waren een fijn 
duwtje in de rug. ZomerZoet was een 
echte verzoeting voor de buurt!”

"ZomerZoet heeft 
ontzettend veel 

betekend voor onze 
buurt. Verzuring 

heeft plaatsgemaakt 
voor verzoeting."

Stap met je ideeën naar het stadsbestuur
Stad Mechelen werkt graag met je samen om je buurt te verbeteren. Want niemand kent die beter dan jij en je buren.Heb je 
een geweldig idee voor jouw buurt en wil je het graag bespreken en verder vormgeven? Neem dan contact op met de dienst 
Wijk- en Dorpszaken. Mogelijk kan jouw initiatief financiële steun krijgen. Hoeveel precies, hangt af van het soort initiatief. 

 Bewonersinitiatieven met permanent karakter: 
als je per jaar minstens vier activiteiten voor je 
buurt organiseert en je activiteit openstaat voor 
alle buren, ondersteunt de stad je jaarlijks met een 
bijdrage van 500 euro. 

	 Bewonersinitiatieven via projectwerking: wil 
je iets constructief doen en bewoners hierbij 
optimaal betrekken? Dan kan je één keer per 
jaar voor je buurt een project indienen. De stad 
draagt dan maximum 500 euro per project bij. 

Denk mee na over een betere buurt

Joke

3

	 Ludo Sleeckx



Sterke buurtwerking
Naast de medewerkers van Wijk- en Dorpszaken zijn 
er nog tal van mensen actief in de buurten, wijken 
en dorpen: de kinder- en tienerwerkers, het Sociaal 
Huis, sociale huisvesting, mobiel jeugdwerk, buurtop-
bouwwerkers, wijkagenten, gemeenschapswachten, 
mobiele pleintjeswerkers, straathoekwerkers en de 
dorpshuisverantwoordelijken. Ook zij zijn ‘voelsprie-
ten’ van de stad en overleggen regelmatig met elkaar.

Sowieso organiseert de stad ook elke twee jaar in elke 
wijk en elk dorp een algemene bewonersvergadering 
(ABV), waarop alle bewoners van de wijk worden uit-
genodigd. De agenda wordt opgesteld in samenspraak 
met het stadsbestuur en de wijkraad. Alle onderwerpen 
die de wijk aanbelangen en het individuele belang 
overstijgen kunnen aan bod komen.
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In de knoop met je buren? 
De burenbemiddelaars luisteren
Samenleven in een stad is verrijkend, 
dynamisch en boeiend. Maar af en toe 
loopt het mis. Je buur heeft andere ge-
woontes, zijn hond blaft dag en nacht, 
overhangende takken belemmeren je 
zicht … De ergernissen stapelen zich 
op en er ontstaat een conflict. Wil je 
het uitpraten, maar durf je de stap niet 
alleen te zetten? Of heb je je buur al 
aangesproken, maar komen jullie er 
zelf niet uit? Vraag dan gratis bemidde-
ling aan bij de stad Mechelen. Neutrale 
bemiddelaars helpen buren om samen 
tot oplossingen te komen.

Mechelaars Pieter en Sigrid zetten 
zich al jaren in als vrijwillige buren-
bemiddelaars: “Per twee praten we 
eerst met beide partijen afzonderlijk 
en daarna nodigen we hen uit voor 
een gezamenlijk gesprek op neutraal 
terrein. Iedereen kan zijn ergernis-
sen aankaarten en emoties uiten, en 
daarna denken we samen na over 
oplossingen. In het overgrote deel van 
de gevallen lukt dat. Bemiddelen is 

in de eerste plaats het herstellen van 
foutgelopen communicatie. Als men-
sen bereid zijn met mekaar te praten, 
dan komen we al een heel eind. Wij 
zien vaak dat buren een klein pro-
bleem in hun hoofd laten uitgroeien 
tot een reuzegroot probleem. Soms 
zie je dat mensen al jaren stilzwijgend 
naast elkaar leven, maar na een uurtje 
bemiddeling wel telefoonnummers 
uitwisselen, samen een koffie gaan 
drinken of op elkaars kinderen gaan 
babysitten. Ons advies? Laat een 
conflict niet uit de hand lopen. Veel 
ergernissen verdwijnen al door een 
eenvoudig gesprek en wat wederzijds 
begrip. Als het toch niet lukt, komen 
wij graag bemiddelen.”

“Bemiddelen is in 
de eerste plaats 
het herstellen 

van foutgelopen 
communicatie.”

Wil je een burenbemiddelaar inscha-
kelen of zelf bemiddelaar worden?
T 015 29 83 83 
E burenbemiddeling@mechelen.be
W www.mechelen.be/burenbemiddeling

Meer info: Dienst Wijk- en Dorpszaken, T 015 29 83 56, 
 E wijk-endorpszaken@mechelen.be, W www.mechelen.be/wijkendorpszaken 

Dossier M 

Waar mogelijk betrekt de stad buurtbewoners
bij veranderingen in hun buurt

Samen met hun collega's
vormen Sigrid en Pieter het
team burenbemiddelaars
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Nieuwe artistieke leiding bij 60-jarig theater 

Dubbel feest bij het ARSENAAL
Michael De Cock  geeft in juni de fakkel als artistiek leider van het 
ARSENAAL door aan theatercollectief LAZARUS en Willy Thomas.  
Zij zien niet alleen de invulling van de komende seizoenen groots,  
maar ook de aankondiging ervan. En daar kan jij bij zijn.

Met zeven een theater leiden? 
Theatercollectief LAZARUS en Willy 
Thomas zien het helemaal zitten. “Na 
tien jaar rondreizen is het fijn om een 
eigen werk- en repeteerplek te heb-
ben”, zegt acteur Günther Lesage. Hij 
maakt samen met Charlotte Vander-
meersch, Koen De Graeve, Pieter Ge-
nard, Joris Van Den Brande en Ryszek 
Turbiasz deel uit van LAZARUS. “Het 
ARSENAAL is een warm huis met een 
sterk team dat al projecten bracht 
over thema’s die ons na aan het hart 
liggen. We voelen ons dus meer dan 
welkom”, vult Willy Thomas aan. Hij 
was jaren als acteur verbonden aan 
de Brusselse KVS en maakte er deel 
uit van de artistieke kern.

Willy en LAZARUS willen dat ieder-
een zich welkom blijft voelen in het 
ARSENAAL. Günther: “We streven 
ernaar een open huis te zijn vol ver-
bondenheid en betrokkenheid. Het 
ARSENAAL blijft een bruisende warme 
ontmoetingsplaats, waar plaats is voor 

discussie, reflectie, diversiteit en open-
heid.” De nieuwe artistieke leiders 
hopen met hun theaterstukken een 
bijdrage te leveren aan de maatschap-
pij. “Niet de angst, maar de verbon-
denheid, de hulpvaardigheid, de liefde 
en het leven moeten overheersen.”

Jong geweld
Het ARSENAAL wil een kader bie-
den aan jongeren met professionele 
ambities in de kunstensector. Daarvoor 
werkt het o.a. samen met artistieke 
jongerenwerkplaats H30. “Samen met 
leerlingen, leraren en kunstenaars 
willen we op een speelse manier de 
fundamenten van onze samenleving 
onderzoeken”, vertelt Willy. “We zetten 
momenteel in op een groot samenwer-
kingsproject waarmee we de komende 
vijf jaar alle Mechelaars hopen te 
bereiken.” Op 9 en 10 juni stelt ARSE-
NAAL/LAZARUS, o.l.v. Willy Thomas, 
het nieuwe seizoen 2016-2017 voor.

W www.tarsenaal.be

“Dit huis, de stukken, de men-
sen, het publiek, het is allemaal 
een deel van mezelf geworden. 
Mechelen is een geweldige 
stad, met een grote verschei-
denheid en rijke culturele 
scène. De stad zit volop in de 
lift. Ik ben blij en trots dat ik 
een tijdje mee kon reizen.”
Michael De Cock

 Guy Kokken
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Theatercollectief LAZARUS (v.l.n.r. Ryszek Turbiasz, Günther Lesage, Charlotte
Vandermeersch, Pieter Genard, Joris Van Den Brande en Koen De Graeve)
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Feest mee 

Mandus 
De Vos

Jaak Van  
Assche

Tuur 
 De Weert

René 
Verreth

Manu 
Verreth

Zij werden groot in  
het MMT / ARSENAAL 
• Alice Toen, bekend van televisiereeksen zoals Witse en 

Thuis, richtte het toenmalige MMT (Mechels Miniatuur 
Teater) mee op in 1956. Ze speelde jarenlang mee in 
verschillende producties en was aan het einde van de 
jaren 50 even directeur van het theater. Dat een vrouw 
aan het hoofd stond van een theater, was toen nog 
heel uitzonderlijk.

• Jaak Van Assche en Tuur De Weert zijn tegenwoordig 
bekend als acteurs uit FC De Kampioenen, maar ze zijn 
al decennialang verbonden aan het MMT/ ARSENAAL. 
Zelfs nu, na hun officiële pensioen, spelen ze nog altijd 
mee in producties van het ARSENAAL.

• De broers René en Manu Verreth blijven ook onlosma-
kelijk verbonden met de geschiedenis van het MMT. 
Manu was er zelfs bijna 30 jaar directeur.

• Nathalie Meskens, bekend van o.a. Tegen de Sterren 
op, maakte in 2003 als studente haar acteerdebuut in 
Het Land. Dat was het eerste stuk dat Michael De Cock 
regisseerde voor het ARSENAAL. Later speelde ze er 
nog mee in Norway.today, Het Zuchten, Hedda en De 
Kollega’s anno 2008.

• Ook Ben Segers had een rol in De Kollega’s anno 2008. 
De acteur, die bekend is van televisiereeksen zoals 
Wat Als, Loslopend Wild & Gevogelte en De Biker Boys, 
speelde o.a. mee in de voorstellingen Grieks en Hedda.

Win een duoticket voor het openingsfeest!
Op donderdag 9 en vrijdag 10 juni stelt ARSENAAL/LAZARUS, o.l.v. Willy Thomas, het nieuwe seizoen 2016-2017 

voor. Op zaterdag 11 juni viert het ARSENAAL 60 jaar theatergeschiedenis en neemt het theater na 10 jaar afscheid 
van Michael De Cock, die artistiek leider wordt van KVS.

Het ARSENAAL geeft vijf duotickets weg voor deze exclusieve feestavond. Wil jij kans maken op zo’n duoticket? 
Stuur dan voor 20 mei 2016 een e-mail of briefje met vermelding ’60 jaar het ARSENAAL’ naar  

nieuwemaan@mechelen.be of Marketing & Communicatie, Grote Markt 21, 2800 Mechelen.

Het Mechels Miniatuur Teater,  
60 jaar later
Soms hoor je in Mechelen nog over het Mechels Miniatuur 
Teater spreken als het over het ARSENAAL gaat. Onder die 
naam werd het theater in 1956 opgericht door enkele afge-
studeerden van het Conservatorium. Na een vernieuwings-
operatie in 2002 werd de naam veranderd in t,arsenaal en 
ging het theater twee jaar later verder in een vernieuwd 
gebouw. Nu is het ARSENAAL klaar voor de volgende ver-
andering onder leiding van het theatercollectief LAZARUS 
en Willy Thomas.

De ingang langs de Kruidtuin
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Mark Van Mullem gaat naar drie 
vierde van alle voorstellingen die het 
Cultuurcentrum programmeert. “Ik 
heb heel wat sympathie voor het Cul-
tuurcentrum, omdat het onbekende 
of jonge groepen durft programme-
ren. Zo heb ik al heel wat artiesten 
ontdekt. Door ‘vriend’ te zijn van het 
Cultuurcentrum, steek ik die mensen 
een hart onder de riem, en omge-
keerd legt CCM mij in de watten. De 
seizoensbrochure krijg ik ieder jaar 
in mijn brievenbus en ik kan al tickets 
kopen voordat de algemene verkoop 
start. Zo is de kans groter dat ik zelfs 
voor de populaire voorstellingen een 
zitje heb. Het cultuuraanbod is zo 
breed dat ik altijd veel voorstellingen 
naar mijn smaak vind. Theater, mu-
ziek, comedy, dans,  literatuur … Het is 
altijd moeilijk kiezen!”

“Je betaalt 10 euro voor een vrienden-
pas”, vertelt Koen Leemans, directeur 
van het Cultuurcentrum. “Daarmee 
kan je, naast de voordelen die Mark 
al opsomde, gratis naar alle expo’s 
van het Cultuurcentrum en Musea & 
Erfgoed Mechelen. Daarnaast krijg je 
kortingen bij sommige voorstellingen 
van NONA en het ARSENAAL en maak 
je kans op de verrassingen die we 
regelmatig weggeven. Tot slot is de 
vestiaire in de Stadsschouwburg voor 
‘vrienden’ en hun gezelschap gratis. 
Die 10 euro haal je er dus snel uit!”

Vrienden hebben een stapje voor
Cultuurcentrum Mechelen start met ticketverkoop

“Het nieuwe cultuursei-
zoen zal opnieuw verras-
sen en de kwaliteit bieden 
die de Mechelaar van zijn 
Cultuurcentrum verwacht.”

Björn Siffer,  
schepen van Cultuur

Start ticketverkoop 
cultuurseizoen 
2016-2017

Eind mei wordt het nieuwe pro-
gramma van Cultuurcentrum Me-
chelen bekendgemaakt. Vanaf 15 
juni kan iedereen tickets kopen. 
Vrienden van het Cultuurcentrum 
kunnen dat al vanaf 5 juni.

Vriend worden? 
Vanaf dinsdag 3 mei om 10u kan 
je een vriendenpas aankopen 
voor 10 euro per persoon. Dit 
kan zowel online als aan de balie 
van UiT in Mechelen. De vrien-
denpas wordt je met de post 
toegestuurd.

Meer info via 
www.cultuurcentrummechelen.be 
of via UiT in Mechelen.

Vrienden moet je ver-
wennen. Dat weet ook 
Cultuurcentrum Meche-
len, dat zijn 1060 vrien-
den allerlei voordelen 
geeft. Maar hoe is het 
als ‘vriend van’? Wij 
vroegen het aan ancien 
Mark Van Mullem.

Mark: “Ik schaf me voor het
nieuwe seizoen zeker terug
een nieuwe vriendenpas aan!”



Wat doe jij in het weekend?
Word leid(st)er in een jeugdbeweging

Vink aan wat op jou van toepassing is
 Ik ben tussen de 17 en 26 jaar

 Ik heb een hart voor kinderen

 Ik ben een echte teamplayer

 Ik loop over van enthousiasme

 Ik maak graag nieuwe vrienden

 Ik verveel me soms in het weekend

 Ik ben een kei in het bedenken 
van originele en leuke spelletjes

Heb je veel vinkjes gezet? Dan is leiding geven zeker iets voor jou! 

Zin gekregen om leider of leidster te worden? Surf eens naar  

www.mechelen.be/jeugdbewegingen. Daar vind je een overzicht van alle 

jeugdwerkinitiatieven in Mechelen en ontdek je welke jeugdbewegingen 

op zoek zijn naar nieuwe leiding.

Marijke & Gert,  
leiders bij KSA Ter Hert 

Gert: "Door in leiding te staan, be-
leven zowel de kinderen als ik altijd 
toffe zaterdagen. Ook naast de KSA 
maakt onze leidingsploeg veel ple-
zier. Ik heb al heel wat goede herin-
neringen aan mijn tijd als leider. En ik 
heb er mijn lief Marijke leren kennen!"

Vincent, hoofdleider bij 
jeugdbeweging Jamaswapi

“Leiding geven is voor mij de ideale 
uitlaatklep. Als we samen spelen, 
voel ik me weer even kind. Je steekt 
er ook veel van op, zoals functione-
ren in groep, creatief zijn of verant-
woordelijkheid opnemen. Ik kan het 
iedereen aanraden.”

Ellen & Brandon, leiders bij 
Jeugd Rode Kruis-Muizen

“Wij doen het voor de dankbaarheid 
van de kinderen na een namiddag 
plezier maken. Door veel tijd door 
te brengen met de leden en leiding 
hebben we al heel wat avonturen 
beleefd. We zijn een enorm hechte 
groep - en daar mogen zeker nog 
nieuwe groepsleden bij!”

In Mechelen zijn meer dan 40 jeugdwerkinitiatieven actief. Elk weekend 
zorgen enthousiaste leiders en leidsters ervoor dat kinderen en jongeren 
een fantastische tijd beleven. Enkele jeugdbewegingen zijn op zoek naar 
jongeren om hun leidingsploeg te versterken. Laat je overtuigen!

Sara, hoofdleidster 
bij Chiro Coloma

“De Chiro is mijn tweede thuis. Zowel 
als lid en als leidster maak ik er vrien-
den voor het leven en amuseer ik me 
er elk weekend. Ik voel me er vrij en 
kan me creatief uitleven. En de blije 
gezichtjes van de allerkleinsten geven 
me ongelooflijk veel voldoening!”

15

Mechelen zkt. 
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Eeuwenoude &  nieuwe sporten
HELEEN DE CLERCQ

De voetballen vliegen ons dagelijks om de oren.  
Maar ook minder bekende sporten zijn het ontdek-
ken waard. Met frisbee en floret in de aanslag, 
kreeg Nieuwe Maan een initiatie in ultimate 
frisbee en de schermsport. En garde!

Dege(n)lijke sport
Schermen bestaat al sinds de oudheid en het is een van de eerste 
olympische sporten. Toch is de sport niet bij iedereen bekend. De 
trotse Heleen De Clercq (23) van schermclub De Maneschermer 
wil daar verandering in brengen. Ze geeft ons een kijkje achter 
de schermen.

Om mee uit te pakken
Heleen: “Ik ben al op mijn elfde begon-
nen met schermen. Als competitiebeest 
kan ik me er echt in uitleven. Schermen 
vergt zowel kracht als technisch-analy-
tisch vermogen. Als je mooi in houding 
staat en elegant beweegt, kan je veel 
finesse in je spel leggen. Daar ben ik 
echt trots op. Schermen is iets waarmee 
je kan uitpakken. Als mensen horen dat 
ik scherm, is de reactie altijd ‘wauw’.”

“Je hebt veel lef nodig!”
“Er komen wel blauwe plekken bij 
kijken en je hebt er lef voor nodig. Ik 
ga altijd volledig voor de overwinning, 
waardoor ik niet bang ben. Als ik een 
fysiek sterke tegenstander heb, scherm 
ik technisch in plaats van op kracht.”
 
Degen, floret en sabel
In de loop van de 20ste eeuw werd 
schermen elektrisch. Beide schermers 
dragen nu een vest met elektrische 
draadjes en de wapens hebben een 
elektrisch puntje. Een lamp geeft 
aan welke schermer geraakt is. De 
scheidsrechter gebruikt Franse 
termen zoals en garde (= in houding), 
prêt (= klaar), allez (= ga) en halte  
(= stop). Er zijn drie soorten wapens. 

“Ik ben een van de 
weinige vrouwen 
die schermt met 
een floret”, zegt 
Heleen overtuigd. 
“Dat is een heel 
vrouwelijk, smal 
en elegant wapen, 
waarmee je tech-
nisch kan scher-
men. Een degen ligt 
mij minder, omdat 
het zwaarder en min-
der plooibaar is. Een 
sabel is een slag- en 
steekwapen, waarbij 
snelheid cruciaal is.”

“We willen vooruit”
Haar club De Maneschermer,  
waar ze ook lesgeeft, telt 50 le-
den. “Maar dat moet verdubbelen. 
We willen vooruit. In september 
starten we met lessen voor 6- tot 8-jari-
gen. Zo hebben we de kinderen vanaf 
het eerste leerjaar mee.” En hoe ziet 
ze haar eigen toekomst? “Op 24 april 
neem ik deel aan het Belgisch kampi-
oenschap. Ik wil heel graag nog iets 
bereiken op internationaal niveau.”

W www.maneschermer.be
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Eeuwenoude &  nieuwe sporten

ARNO KUIJPERS

Fair play
Bij ultimate frisbee speel je met 

zeven tegen zeven. Wie de disc 
(= frisbee) vangt in de eindzone 

krijgt een punt. Lopen met de 
disc en lichamelijk contact 

zijn verboden. Er is geen 
scheidsrechter die dat 

controleert, want de 
sport is gebaseerd op 
fair play. “Dat maakt 
de sport uniek”, ver-
telt Arno. “Na een 
mogelijke fout krijg 
je 45 seconden 
om te argumen-
teren. Als je geen 
akkoord bereikt, 
gaat de frisbee 
gewoon naar de 
vorige stap. Zo is 
er nooit wrok. Na 
elke match maken 
de twee ploegen 

samen een ‘spirit 
circle’ om de fair play 

te evalueren. Op elk 
toernooi wordt ook de 

‘spirit of the game’-prijs  
uitgereikt. Het is cruciaal 

om een balans te vinden 
tussen hard gaan voor de 

overwinning en eerlijk spelen. 
Die fair play vertaalt zich ook naar 

een gezellige sfeer naast het veld.”

Gemengde sport
Ultimate frisbee heeft naast mannen- 
en vrouwenploegen ook gemengde 
ploegen. Arno: “Wat minder testoste-
ron op het veld zorgt voor rust en een 
gemoedelijke sfeer. Ik heb mijn vrien-
din leren kennen bij het frisbeeën, 
dus ik ben sowieso voorstander van 
gemengde sporten (lacht)!”

WK in Londen
Arno is geselecteerd voor de Belgische 
mannenploeg die in juni deelneemt aan 
het WK in Londen. “Het gevoel is onbe-
schrijfelijk, want het is een hele eer om 
bij de beste 25 spelers te horen. Nadat 
ik hoorde dat ik geselecteerd was, heb 
ik twee dagen non-stop geglimlacht. 
Elke speler moet zijn deelnameprijs van 
1400 euro wel zelf betalen, omdat we 
op nationaal vlak nog niet erkend zijn. 
Hopelijk verandert dat in de toekomst. 
Nu hopen we op een beetje steun van 
sponsors.” Of ze kans maken om te win-
nen? “België is sterk bezig. Vorig jaar 
werd onze mannenploeg vierde op het 
EK. Maar we moeten ons geen illusies 
maken: ploegen zoals de Verenigde 
Staten, waar de oorsprong van frisbee 
ligt, overklassen ons sowieso. Toch 
gaan we zeker spelen om te winnen!”

Voor iedereen met goesting
Arno: “Frisbee is een explosieve sport 
waarbij snel wordt gelopen, maar 
iedereen kan frisbeeën. Ook 40’ers 
met een bureaujob! Je moet gewoon 
goesting hebben.”

W www.freespect.be
Wil je de WK-campagne van de 
Belgische mannenploeg sponsoren? 
E kuijpers.arno@gmail.com

Sport met spirit
Met 23 clubs is ultimate frisbee een van de snelstgroeiende teamsporten in ons land. Arno 

Kuijpers (25) was 11 jaar geleden een van de oprichters van de Mechelse club Freespect.  
In juni mag hij met de Belgische mannenploeg naar het WK.

"Ultimate frisbee is 
gebaseerd op fair play. 
Dat maakt de sport 
zo uniek en gezellig."
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Stad vernieuwt jongerensite
Douaneplein  Mechelse jeugd

Wat vind je op het Douaneplein?

Naast Perron M vind je op dé jongerensite van Mechelen:
• Club Kamikaze: muziekclub waar optredens worden georganiseerd
• Het skatepark: ook dit steekt de stad in een nieuw, groener jasje 
• De Hangar: in deze loods krijgen circusschool Circolito en een 

bouldervereniging in 2017 hun thuis. Boulderen is (muur)klimmen 
op lage hoogte, zonder touw. Er komt ook een grote polyvalente 
ruimte voor jongeren.

• De uitleendienst van de Jeugddienst: handig bereikbaar voor 
iedereen die materiaal komt ontlenen.

Het Douaneplein aan de rand van de stad 
krijgt een nieuw kleedje. Fuifzaal Perron 
M wordt stevig onder handen genomen, 
en de betonnen buitenomgeving maakt 
plaats voor groen- en spelelementen.

Groener plein

Samen met Perron M krijgt ook het openbaar terrein op het 
Douaneplein een grondige opfrisbeurt. De stad investeert in 
meer groen, extra bomen en banken, extra fietsparkeerplaatsen, 
een sportveld en een nieuw fietspad dat het Douaneplein ver-
bindt met wijk Nekkerspoel en aansluit op het Dijlepad naar het 
stadscentrum. Zo kunnen fietsers en voetgangers op een veilige 
manier naar het plein zonder een auto te kruisen. Deze werken 
starten dit najaar, en zullen begin 2017 klaar zijn.


 A

2
D

 A
rchitects, Tervuren

Club Kamikaze

Het skatepark
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Vooruit(zicht) 
Fuifzaal Perron M wordt 
groter en beter 
Geen treinperron, wel dé locatie voor de leukste feestjes 
en fuiven in Mechelen. Dat is Perron M op het Douaneplein. 
Het gebouw werd 10 jaar geleden feestelijk geopend. 
Honderden memorabele feestjes later sluit de fuiflocatie 
even haar deuren om de infrastructuur te verbeteren. De 
jeugdraad, tal van jongeren, organisatoren en huurders ga-
ven mee suggesties over hoe Perron M in de toekomst nog 
meer en beter feestgangers kan verwelkomen.

Wat is nieuw?
• Meer capaciteit: van 750 tot 1000 fuifgangers

• Extra ruimte voor repetitielokalen, bergingen, een EHBO-
lokaal en een overdekte buitenruimte

• Een nieuwe foyer met gescheiden toegangen naar 
de in- en uitgang van de fuifzaal. Die foyer biedt extra 
ruimte om fuifgangers te ontvangen en zorgt voor een 
veiligere circulatie.

• Meer verbindingen met de buitenruimte. De ingang zal 
een toegangspoort vormen naar het achterliggende 
plein, en er komen grote glaspartijen die open kunnen 
als er buitenactiviteiten plaatsvinden.

• Een betere akoestiek

• Een nieuwe vestiaire met hokjes voor rugzakken en 
hangers voor jassen

• Een nieuwe toog met nabijgelegen drankenberging

• Dubbel zoveel toiletten

• Gijs Vanhee, de vorige stadsartiest, zal de voorzijde met 
een geveltekening beschilderen

Waar is da feestje?

De verbouwing start in mei 2016 en de nieuwe 
fuifzaal zal in het voorjaar van 2017 de deuren weer 
opengooien voor bakken feestgedruis. Tot dan is Per-
ron M gesloten. Wil je een (publiek toegankelijk) feest 
organiseren en ben je op zoek naar een alternatieve 
locatie? Dan helpt de Jeugddienst je bij je zoektocht.

Meer info: 
E villa32@mechelen.be, W www.mechelen.be/perronm
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“De nieuwe geveltekening wordt ongeveer 100 meter breed.
Ik verklap nog niet wat het wordt, maar ik ga zeker voor veel
kleur om deze grauwe site wat meer flair te geven.” Gijs Vanhee

Perron M wordt groter en functioneler ingericht



Céline 
Schauvliege
Functie: projectmedewerkster 
Mechelse Hattrick
Mechelse Hattrick is voor mij: 
de kracht van samenzijn
Waarvoor ik het doe: kansarmen 
betrekken bij de maatschappij
Mijn mooiste moment bij De Volks-
keuken: elke keer als het eten lekker is
Wat ik nog wil bereiken: 
een zomerfestival organiseren 
in de Karmelietentuin

Hattrick vzw sc      rt drie keer
Sociaal initiatief van Mechelse voetbalclubs helpt kansengroepen

Grote porties gezelligheid
De vrijwilligers van De Volkskeuken koken elke zondagavond een driegangenmenu in dienstencentrum Den Deigem. 
Je betaalt € 3 voor een menu en je krijgt er een gratis portie gezelligheid bij!

Jonas Maris, de community manager van Mechelse Hattrick 
vzw, richtte De Volkskeuken op, samen met zijn toenmalige 
collega Yoko Proost. Jonas: “De Volkskeuken betekent 
heel veel voor mij. De eerste keer aten er acht mensen, 
ondertussen zijn het er gemiddeld 45. Bovendien hadden 
we eerst geen warm water, terwijl we nu genieten van de 
pure luxe van Den Deigem. We zetten er grote tafels om 
mensen met elkaar in contact te brengen. Het is geweldig 
dat we vaste vrijwilligers hebben die elke zondag een 
keukenshift doen.”

Samen met de vrijwilligers doet Céline boodschappen 
en kookt ze. “Ik wilde heel graag met de doelgroep van 
kansarmen, daklozen en vluchtelingen werken”, legt ze uit. 

“Vaak staan zij buiten de maatschappij. Ik wil hen op een 
positieve manier weer betrekken. We zetten kansarmen 
samen aan tafel met kansrijke mensen, zodat de eerste 
groep niet in een vicieuze cirkel belandt. Bovendien heb-
ben velen niets te doen op zondag. Dankzij De Volkskeu-
ken zitten ze niet eenzaam thuis. Mensen met problemen 
kunnen hun hart luchten bij mij tijdens het eten. Alles wat 
ik moet doen, is luisteren. Het is altijd heel gezellig en 
iedereen helpt mee met afruimen en afwassen. De gasten 
zijn ook heel dankbaar. Ze komen spontaan in de keuken 
zeggen dat het lekker was. Dat doet enorm deugd!”

Zin om mee te helpen bij De Volkskeuken? 
E info@mechelsehattrick.be

In 2008 richtten voetbalploegen Racing en KV Mechelen de vzw 
Mechelse Hattrick op, met steun van de stad. Via de vzw engageren de 
clubs zich voor sociale projecten. Een hattrick betekent dat je drie goals 
maakt in één voetbalmatch. De drie projecten van Jonas, Céline en Tonny 
zijn alvast een schot in de roos!
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Céline en vrijwilliger DJ Roony met de boodschappen voor De Volkskeuken



Jonas Maris
Functie: community manager van Mechelse 
Hattrick vzw
Mechelse Hattrick is voor mij: 
openheid. Veel sociale projecten zijn volledig gericht op 
een bepaalde doelgroep. Wij trekken onze projecten 
open naar iedereen.
Waarvoor ik het doe: ik wil sport gebruiken om mensen 
te activeren.
Mijn mooiste moment bij Hattrick: toen de leden van 
onze voormalige Hattrick Djembé Band gratis in een 
saunacomplex mochten spelen en à volonté eten. Ze 
hadden de avond van hun leven en dat was geweldig 
om mee te maken.
Wat ik nog wil bereiken: dat onze vzw zo ingeburgerd 
raakt dat de gemeenschapswerking echt gedragen 
wordt door de supporters en dat ook zij activiteiten  
organiseren voor Mechelse Hattrick.

Rode kaart voor drugs
De Mechelse Hattrick lanceerde in 2011 in de voet-
balclubs een sensibiliseringscampagne tegen drugs: 
project Clean. Met de 2500 euro van het Fonds Jo 
Vanhecke wil de vzw het project nu breder trekken 
dan alleen drugs.

Vijf jaar geleden besloot Jonas om voor Mechelse 
Hattrick te werken. “Ik vond het mooi om voetbal te 
gebruiken als hefboom om mensen te stimuleren. 
Voor ons is het een enorm pluspunt dat we de sociale 
projecten via de voetbalclubs uitvoeren. Iedereen kent 
KV Mechelen, dus we bereiken heel wat mensen.”

“KV Mechelen maakt een 
statement tegen drugs.”

Jonas vindt het vanzelfsprekend dat voetbalclubs 
zich engageren. “Voetbal lokt elke week zoveel sup-
porters naar het stadion”, verduidelijkt hij. “De clubs 
moeten iets terugdoen voor hun publiek en de stad. 
Gelukkig is het idee ondertussen ingeburgerd dat 
naast het competitieve en commerciële aspect, ook 
gemeenschapswerking deel uitmaakt van voetbal. 
Ik vind het belangrijk dat we vaste projecten hebben 
die lange tijd lopen. We willen sociaal engagement 
niet uithollen tot bijvoorbeeld een jaarlijks bezoek 
van voetballers aan het ziekenhuis. Het is wel een 
uitdaging om dezelfde projecten te laten lopen met 
minder subsidies. Dankzij de stad en KV Mechelen 
lukt dat aardig.”

Enkele jaren geleden merkten stewards op dat een 
kleine groep supporters drugs gebruikte in het 
stadion. “Daar wilde de club echt iets aan doen en 
een statement maken, want KV Mechelen is een 
familieclub”, vertelt Jonas. “Dat was de start van het 
project Clean. Mechelse Hattrick lanceerde toen een 
sensibiliseringscampagne, waarbij we ons meldings-
nummer bekendheid gaven. De politie deed acties 
met drugshonden in het stadion. Wie betrapt werd, 
kreeg een tijdelijk stadionverbod.”

In oktober bestaat Clean vijf jaar. “We komen dan met 
de resultaten naar buiten. Dit voorjaar schonk Fonds 
Jo Vanhecke 2500 euro aan het project. Daarmee 
willen we onder de noemer ‘Clean’ andere preven-
tiecampagnes houden, bijvoorbeeld tegen alcohol-
misbruik, rijden en drinken … Een rookvrij stadion 
behoort ook tot onze ambities. Een stadion moet een 
aangename, gezonde omgeving zijn voor iedereen.”
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(M)aanblik 

Jonas: "Ik wil sport gebruiken om mensen te activeren"



Tonny 
De Wit
Functie: coach FC Hattrick
FC Hattrick is voor mij: 
vriendschap.
Waarvoor ik het doe: 
een praatje slaan met mensen 
met problemen.
Mijn mooiste moment bij FC 
Hattrick: uitgeroepen worden 
tot sportlaureaat.
Wat ik nog wil bereiken:  
de prijs voor de fair play winnen.

Voetbalploeg 
met een sociaal 
doel
In 2010 startte Mechelse Hat-
trick een eigen voetbalploeg voor 
dak- en thuislozen: FC Hattrick. De 
spelers strijden elk jaar mee in de 
Belgian Homeless Cup. Maar hun 
echte doel is opnieuw aansluiting 
vinden bij de maatschappij.

Vrijwilliger Tonny traint al zes jaar elke 
dinsdag en donderdag acht à veertien 
spelers. Tonny: “Hattrick heeft goede 
contacten met straathoekwerkers en 
het opvangcentrum van Zemst. Zij 
leiden kansarmen naar onze ploeg. 
Er is ook een straathoekwerker bij 
de trainingen, om op een ongedwon-
gen manier te praten met de spelers. 
Via FC Hattrick zetten we mensen 
met problemen weer op de goede 
weg. Als ik zie dat iemand goed 
kan voetballen, stel ik hem voor aan 
een voetbalclub. Zo kon de Somali-
sche vluchteling Juma via ons gaan 
voetballen bij een provinciale ploeg. 
Bovendien werkte hij een tijdje bij de 
onderhoudsploeg van KV Mechelen. 
Ondertussen heeft hij vast werk.”

“Het sociale aspect 
is belangrijker dan 
het competitieve.”

Drie keer per jaar doen ze mee aan de 
Belgian Homeless Cup, een sociaal-
sportieve voetbalcompetitie voor dak- 
en thuislozen. “We spelen altijd om te 
winnen, maar het sociale aspect is nog 
belangrijker”, vindt Tonny. “Als we dit 
jaar de prijs voor de fair play winnen, 
dan ben ik écht een gelukkig mens. 
Ik hamer er altijd op dat mijn spelers 
rustig moeten blijven en niets mogen 
terugzeggen tegen de scheidsrechter. 
Op 12 juni organiseren we ook de 
Solidarity Cup waarbij onze ploeg het 
opneemt tegen negen bedrijven. De 
opbrengst gaat naar FC Hattrick.”

Jailhouse foot

Mechelse Hattrick heeft nog een ander voetbalproject, begeleid door 
Céline: “Elke woensdag voetballen twaalf gevangenen 1,5 uur onder leiding 
van een coach. Ik zit aan de zijlijn en bemiddel. De spelers zijn altijd heel 
respectvol, omdat ze zo blij zijn dat ze mogen voetballen. Ze vinden het tof 
om daar hun gedachten te verzetten en hun frustraties eruit te lopen.”

De broers Ibrahim en Mohammed 
kwamen zeven maanden geleden van 
Palestina naar België. Ze verblijven in 
het opvanghuis van Zemst, waar Cé-
line hen uitnodigde om bij FC Hattrick 
te trainen. “Tijdens de training hebben 
we plezier en kunnen we onze ener-
gie kwijt. Bovendien leren we zo de 
taal. We volgen les Nederlands aan 
het CVO, maar tijdens de trainingen 
pikken we nieuwe woorden op. Tonny 
is de perfecte coach, omdat hij altijd 
lacht en duidelijke instructies geeft!”

Meer weten?
W www.mechelsehattrick.be

Ibrahim

Mohammed
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Tonny
Andy

Rudy

Emad
Trainer Tonny met enkele spelers van FC Hattrick 



 UiT in MultiMechelen 

Multimuziek op Ottertrotter
Ook dit jaar zorgt Ottertrotter voor de kick-off van De Zomer is van 
Mechelen. Met multiculturele muziek uit alle windstreken en een 
hele rits aan animatie en activiteiten kan je proeven van de wijde 
wereld. Op de wereldmarkt kan je niet alleen heerlijk smikkelen van 
specialiteiten uit andere continenten, je kan er ook een veelheid aan 
oosterse, Afrikaanse of Zuid-Amerikaanse spulletjes op de kop tikken. 
Zo zet Ottertrotter fair trade, duurzaamheid, diversiteit en ecologie op 
een originele manier in de kijker.

Ottertrotter, 26.06, 12 > 24u, gratis, Tivolipark, Antwerpsesteenweg 
92, T 015 29 79 02, E info@dezomerisvanmechelen.be,  
W www.dezomerisvanmechelen.be

Wijkfeest voor iedereen
Het bruisende wijkfeest Hallo Heihoek brengt ook 
dit jaar enkele vaste waarden naar de Karmelieten-
tuin en omgeving. Zo is er bijvoorbeeld de rom-
melmarkt en bieden de eetkraampjes het beste 
van de wereldkeuken aan. Ook aan de kinderen is 
voor deze zevende editie gedacht, want er is een 
kleurwedstrijd, grime en een reuzezandbank. Toch 
nog nood aan extra ambiance? Daar zorgen heel wat 
artiesten voor! Iedereen is welkom.

Hallo Heihoek, 07.05, 09 > 17u, gratis, 
Karmelietenstraat, W www.halloheihoek.be

23

Festival vol Mechels talent
NEST015 kunstenfestival is een nieuw veelzijdig festival, iets ongewoon wild en 
chaotisch. Tijdens het festival kan je jong Mechels talent ontdekken, genieten 
en gezellig samenzijn. Het wordt een mix van gekende evenementen zoals 
VES Vlees, MAFfe vrijdag en VERSUS, aangevuld met een mediacafé van 
Project Wolf, comedy, workshops, en veel meer! Een plek waar iedereen vanaf 
2 mei kan vertoeven terwijl de laatste takken en twijgen worden toegevoegd, 
met 6 en 7 mei als hoogtepunt. Bouw ook zelf mee aan het nest voor of tijdens 
het festival: meld je aan!

NEST015, 02 > 06.05, vanaf 16u & 07.05, 15 > 03u, Cultuurcentrum,  
T 015 29 80 96, E h30@mechelen.be, W www.nest015.be



 Meer markt

Processie vol barmhartigheid
2016 is het Jaar van de Barmhartigheid en dat laat de Hanswijkprocessie niet onge-
merkt voorbijgaan. Zo komt Margareta van York dit jaar bijvoorbeeld nadrukkelijk in 
beeld tijdens de processie. Hoewel zij door de pracht en praal aan het Bourgondi-
sche hof alle redenen had om op zichzelf terug te plooien, toonde ze namelijk toch 
hoe je met eenvoudige daden van echte naastenliefde alles overstijgt.

Ook liefhebbers van geschiedenis kunnen hun hartje vanaf 15u ophalen. De 
bloeiperiodes onder de Bourgondische hertogen, de Habsburgers en de rijke 
17de eeuw worden opnieuw tot leven gewekt. Helemaal anders zijn de Bijbelse 
taferelen die je voorbij ziet komen. Zij tonen de oerbeelden van de mensheid, 
van geboorte tot de dood.

Hanswijkprocessie, 01.05, 15 > 17u, € 0 > 7, binnenstad, T 015 42 01 40, 
E frieda.vanvaeck@skynet.be, W www.hanswijkprocessie.be

Europees winkelen
Marktkramers uit alle hoeken van Europa brengen specialiteiten uit hun land mee 
naar de Grote Markt. Niet alleen lokale gerechten en streekproducten, maar ook 
lederwaren, juwelen, textiel, houtsnijwerk en veel meer kan je bij hen op de kop 
tikken. Er is livemuziek, een kinderhoek voor de kleinsten, en de markt is zater-
dag open tot middernacht. Kortom: je kan op vakantie in eigen stad!

Fiesta Europa, 14.05, 18 > 24u & 15+16.05, 10 > 20u & 17.05, 10 > 18u, gratis, 
Grote Markt, T 03 667 55 91, E info@fiestaeuropa.eu, W www.fiestaeuropa.eu

Jagen op koopjes
Tijdens het tweede weekend van mei verleiden de winkeliers uit de binnenstad 
alle shoppers naar goede gewoonte met uitzonderlijke koopjes en bakken sfeer. 
Verlaagde prijzen in een gezellige drukte en talrijke leuke kraampjes vol lekkers 
of snuisterijen maken van de Lentebraderie een niet te missen evenement.

’s Avonds kramen afschuimen
Meer dan 80 marktkramen maken van de nieuwe avondmarkt op de Grote 
Markt en omgeving een gezellige boel. Samen brengen ze een ruim aanbod aan 
artikelen, zoals kleding, juwelen, lederwaren, snoep en veel meer! Kantooruren 
zijn alvast geen excuus om thuis te blijven!

Avondmarkt, 20.05, 16 > 22u, gratis, Grote Markt, W www.antwerpsemarkten.be
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Lentebraderie, 06+07.05, 10 > 19u, gratis, binnenstad, 
W www.shoppeninmechelen.be



Picknicken in de Kruidtuin
Er zijn redenen te over om af te zakken naar Piknik Botanik, 
de milieubewuste en afvalarme picknick die wijkraad Centrum 
op 19 juni in de Kruidtuin organiseert. Er is het groene kader, 
het lekkere eten en de gezellige sfeer.

Bovendien voorziet de wijkraad een heleboel randanimatie, 
zoals optredens, kindergrime en een ballonnenshow. Vul dus 
je eigen picknickmand en doe je tegoed aan het lekkers dat 
onder andere Soeper, Noen en Charlie's Bar meebrengen.

Piknik Botanik, 19.06, 11 > 15u, gratis, Kruidtuin, 
W www.wijkraadcentrum.be

Kunst op de vesten

Voor de zevende keer al stellen de bewoners van de 
Keldermansvest hun woningen twee weekends lang ter 
beschikking als exporuimte voor beeldende kunsten. Het 
centrale thema is dit jaar ‘happening & fun’. Ook andere 
kunstvormen komen aan bod. Circus Ronaldo en andere 
artiesten gaan dus ook aan de slag met het thema.

Kunstvestdagen, 28+29.05 & 04+05.06, 
14 > 18u, gratis, Keldermansvest, 
W www.kunstvestdagen.be

Monet op megascherm
Utopolis haalt topkunst van bekende galeries naar het grote scherm. Op 5 mei kan 
je het werk van Pierre Auguste Renoir in de bioscoop bewonderen. Hij is wereld-
wijd geliefd omwille van zijn impressionistische kunst. Op 2 juni zie je vanuit je bio-
scoopzetel enkele beroemde tuinen voorbijkomen. De opkomst van de moderne 
tuin had namelijk een bepalende rol in de evolutie van kunst tussen 1860 en 1920.

Renoir – Reviled and Revered, 05.05, 19.30u, Painting The Modern Garden – Monet 
to Matisse, 02.06, 19.30u, € 11 > 13, Utopolis, Spuibeekstraat 5, W www.utopolis.be
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Tussen de sterren met Viktor en de KetnetBand
Stof je ruimtepak maar af en zet je ruimteschip al klaar, want op zondag 22 mei vlieg je op de Speeldag de ruimte 

in. De Mechelse binnenstad wordt getransformeerd tot één groot speeluniversum. Ervaar gewichtloosheid op 
de springkasten, roetsj van de ringen van Saturnus, proef sterrenstof en ontdek twee gloednieuwe pleinen vol 
spelplezier. Niemand minder dan Viktor (van Kaatje) en Rommy geven de aftrap voor dit buitenaards avontuur.  

Als ervaren astronaut én uitvinder zal hij je graag meenemen in zijn raket op een reis door het heelal. ‘s Mid-
dags baan je je dan een weg door de kometenjungle samen met de helden van Radio Oorwoud. Afsluiten 
doe je met een buitenaards goed feestje met de KetnetBand.

Speeldag, 22.05, 11 > 17u, gratis, binnenstad, W www.mechelenkinderstad.be



Samen supporteren voor 
onze Rode Duivels
De Rode Duivels gaan naar het EK en dat zal de Meche-
laar geweten hebben. Op de Vismarkt komt er tussen 13 
juni en 10 juli een groot scherm. Een toplocatie om de 
Ieren, Italianen en Zweden voor de bijl te zien gaan! 

Op de grindparking van de Nekker kan je dan weer 
gratis langsgaan in een openlucht supportersdorp: het 
Duiveldorp. Daar is plaats voor 10 000 uitzinnige fans, 
die er voor, tijdens en na de match kunnen genieten van 
animatie. Zak dus massaal af en schreeuw onze Rode 
Duivels naar de overwinning.

In Diablos – een black box in de Nekkerhal – kan je met 
vrienden, collega’s of bedrijfsklanten genieten van de 
wedstrijden op groot scherm aan statafels. Nadien is er 
een geweldig feest.

Groot scherm, gratis, Vismarkt, W www.barpopular.be
Duiveldorp, 10.06-10.07, gratis, grindparking Nekker, 
E mechelen@duiveldorp.be, W mechelen.duiveldorp.be
Diablos, € 85,5 per tafel voor 8 personen incl. verwelko-
mingsbiertje (reservatie verplicht), Nekkerhal, 
W www.ekdiablos.be

Proeven en trappen op 
Hombeeks plateau
Mechels Natuurlijk, een groep diverse ondernemers op 
het Mechelse platteland, nodigt je uit om op zondag 
26 juni de Buitenprikkels op het Hombeeks plateau te 
ontdekken. Je geniet op de fiets van een heerlijke uitstap 
en onderweg van ovengebakken brood, lokale melk, zelf-
geteelde groenten … Verser kan niet!

Buitenprikkels, 26.06, gratis, Hombeeks plateau, 
W www.mechelen.be/mechelsnatuurlijk

Nieuwe mobiele beiaard
Op 28 en 29 mei zet de Beiaardschool de deuren open. 
Zaterdag kan je tussen 10 en 12u een kijkje nemen achter 
de statige voorgevel van de school aan de Bruul en zijn 
er kleine rondleidingen, initiatielessen en demonstra-
ties. Op zaterdag en zondag zijn er ook concerten op 
de beiaard van de Sint-Romboutstoren, waarvan je kan 
genieten vanop het Cultuurplein.

Kers op de taart is zonder twijfel de inhuldiging van de 
nieuwe mobiele beiaard, waar maar liefst vier jaar aan 
gewerkt werd! De inhuldiging van de mobiele beiaard, 
met 50 klokken en een gewicht van 2000 kg, wordt een 
groot feest met optredens door studenten van de Bei-
aardschool, Conservatorium en Academie.

Beiaarddagen, 28+29.05, gratis, 
W beiaardschool.mechelen.be

Fauna, flora en forten
Zot van natuur? Gek op geschiedenis? Of heb je gewoon 
zin om ontdekkingsreiziger te spelen in je eigen omge-
ving? Herbeleef dan op 15 mei de geschiedenis van het 
Fort van Walem aan de hand van gegidste rondleidingen. 
Of ontdek de fauna en flora van het fortdomein. En dat 
helemaal gratis!

Kan je er niet bij zijn? Geen probleem, want ook tijdens 
de rest van het jaar zijn er tal van boeiende activiteiten in 
het Fort. Ontdek het aanbod op www.fortengordels.be.

Fortengordel: Fort van Walem, 15.05, 10 > 17u, gratis, Fort 
van Walem, Koning Albertstraat in Walem, T 015 43 61 09, 
E bc.mechelsrivierengebied@natuurpunt.be, 
W www.heroverdeforten.be
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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, F www.fb.com/UiTinmechelen

Bezoek de begraafplaats
Wist je dat Mechelen de oudste Vlaamse begraafplaats 
heeft die nog wordt gebruikt? Bezoek ze tijdens een rond-
leiding met historicus en funerair erfgoedspecialist Patrick 
De Greef. De prachtige grafmonumenten, grafteksten, graf-
tekens en de symboliek op de graven vertellen iets over 
de dodencultuur in het verleden en de oudste graven zijn 
een bron van informatie over de plaatselijke geschiedenis. 
Plaatsen zijn beperkt, schrijf je dus zeker in voor 22 mei.

Je kan op 29 en 31 mei tussen 14 en 16u trouwens ook 
binnenlopen in de kapel op het oude gedeelte van de 
begraafplaats. Er worden oude foto’s, schetsen, antieke 
graftrommels … tentoongesteld en er is een gids aanwe-
zig die je kan verder helpen met je vragen over de kapel.

Historische wandeling begraafplaats,  
02+05.06, 14u,  € 10, begraafplaats 
Ziekebeemdenstraat 4, € 10, T 015 20 13 60, 
W www.mechelen.be/weekvandebegraafplaatsen

Feest met maatjes
De nieuwe haring en de Maneblusser krijgen op 15 juni een glansrol 
tijdens het Maatjesfeest. Ook een aantal muzikale maatjes komen 
langs en dat zijn er niet van de minsten. Gunther Neefs, Jan Can-
naerts, de broers Vaganée en covergroep Avoriaz band zorgen dit 
jaar voor de sfeer. Ook Los Bomberos de la Luna, de nieuwe groep 
van Jeroen Verwaetermeulen (Frituur Paula), doet dat samen met 
Concertband Heffen. Het wordt dus ook dit keer een groot volksfeest!

Maatjesfeest, 15.06, 17u, gratis, Grote Markt, T 070 22 28 00,  
E uit@mechelen.be, W www.uitinmechelen.be

TENSO Days met de 
beste Europese koren
TENSO Days, het internationale festival voor heden-
daagse koormuziek, mag het klassieke voorjaarsfestival 
Mechelen hoort Stemmen opnieuw afsluiten tussen 
13 en 15 mei. Dit Europese reizende festival presenteert 
Europa’s beste kamerkoren.

Tijdens deze editie is het de beurt aan het Lets Radio-
koor, Noors Solistenkoor en jeune chœur de paris om te 
verbazen met hun uniek stemmenspel. De gelauwerde 
Belgische componiste Petra Vermote sluit af met haar 
veelbelovende wereldcreatie Scents of Fragrance voor 
cello, slagwerk en zes koren: de drie Europese koren, De 
2de Adem, Kalliope en het Mechelse Salvocalee.

TENSO Days, 13 > 15.05, € 0 > 19, Cultuurcentrum + 
Sint-Romboutskathedraal, T 070 22 28 00, 
E uit@mechelen.be, W www.mechelenhoortstemmen.be
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Redenen genoeg om te voet of met de fiets boodschappen 
te doen. Het is gezond, je vermindert files, je vindt altijd par-
keerplek en je geeft zuurstof aan de buurt. Tussen 30 april 
en 4 juni word je er extra voor beloond dankzij de actie ‘Met 
Belgerinkel naar de Winkel’! Per deelnemende winkel waar 
je aankopen doet, krijg je een lotje met unieke code. Dat 
geldt ook als je te voet gaat. Die kan je online ingeven en/of  
je kan je lot deponeren in een van de Belgerinkel-boxen in 
de stad (in de bibliotheek, het Huis van de Mechelaar en bij 
UiT & Toerisme Mechelen). Elke dag worden prijzen verloot, 
waaronder drie Belgerinkel-fietsen en vier fietstassen! 

W www.belgerinkel.be

Is jouw fiets 
al gegraveerd?
Gemeenschapswachten trekken geregeld de baan op 
om fietsen te graveren. Dit maakt het veel makkelijker om 
een gestolen fiets terug te bezorgen aan de eigenaar.
• Is je fiets nog niet gegraveerd? Bekijk alle data en 

locaties op www.mechelen.be/fietsridder > Graveer je 
fiets. Vergeet je identiteitskaart niet mee te nemen.

• Je kan ook elke laatste woensdag van de maand om 
15u je fiets laten graveren in het Huis voor Preventie 
& Veiligheid (Befferstraat 34). Maak op voorhand een 
afspraak via gemeenschapswachten@mechelen.be  
of 015 29 83 64. Voor groepen fietsen komen de  
gemeenschapswachten na afspraak ter plaatse.

BlueAssist vraagt het als 
je dat zelf niet kan
Schrik niet als iemand op je afstapt en je op een smart-
phone of kaartje een vraag toont, zoals ‘Kan je me vertellen 
waar buslijn 1 vertrekt?’. De kans is groot dat deze persoon 
hulp vraagt via BlueAssist. Dat is een hulpmiddel dat hou-
vast biedt aan mensen die het moeilijk hebben om vragen 
te stellen aan een medeburger. Denk aan personen met au-
tisme, een verstandelijke beperking, beginnende dementie 
of een taalbarrière. BlueAssist stelt deze mensen in staat 
om deel te nemen aan het dagelijkse leven: de bus nemen, 
documenten in orde brengen, informatie inwinnen …  
Stelt iemand je een vraag met behulp van het icoon of de 
app? Help die persoon dan op weg.

Vind jij het soms moeilijk om je weg te vinden en heb 
je af en toe een klein duwtje in de rug nodig? Via  
www.blueassist.eu kan je kaartjes bestellen of afdruk-
ken, of je kan de BlueAssist-app gratis downloaden op 
je smartphone.

Fiets naar de winkel van 
30 april tot 4 juni en maak 
kans op een nieuwe fiets!



Goed om Weten 
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Is jouw kind 
vakantieklaar?
Zap in het vakantieaanbod
Hebben jouw kinderen van 5 tot 16 jaar deze zomer nog 
een gapend gat in hun agenda staan? Schrijf ze dan 
in voor een van de activiteiten uit de VakantieZapper! 
Skeeleren? Waterpolo? Kleien? En nog veel meer pret 
beleven? Raadpleeg de gids en schrijf je spruiten in vanaf 
30 april via www.mechelenkinderstad.be/vakantiezapper.

Vraag op tijd een kids-ID aan
Ga je op vakantie in het buitenland met kinderen? Dan 
hebben zij een reispas of kids-ID nodig. Dat is een 
reispas voor kinderen tot 12 jaar, die enkel op aanvraag 
wordt afgeleverd. Dit document is geldig in Europa en 
in landen waar geen internationaal paspoort verplicht is. 
Een kids-ID is 3 jaar geldig, zelfs als het kind ondertussen 
12 jaar wordt. Je kan een kids-ID (€ 6,20) aanvragen in 
het Huis van de Mechelaar. Maak eerst een afspraak via 
www.mechelen.be/afspraak. De aanvraagtijd bedraagt 
drie weken, tijdens drukke periodes vier à vijf weken. 
Doe het op tijd, want een spoedprocedure kost veel geld. 
W www.mechelen.be > E-loket > Kids-ID

Maak van je straat een speelstraat
Lees meer op p. 9.

Meer weten?
W www.mechelenkinderstad.be
 www.fb.com/mechelenkinderstad

Website seniorenraad
De Mechelse seniorenraad heeft sinds kort z’n eigen se-
niorenwebsite: www.seniorenraadmechelen.be. Senioren 
vinden er allerlei nieuwtjes, activiteiten, verslagen en links 
naar nuttige info. 

Mis geen enkele 
vuilnisophaling dankzij de 
gratis app Recycle!
Wanneer is het containerpark open? Is er deze week PMD-
ophaling? Waar kan ik met gebruikte batterijen terecht? 
En wat mag alweer in de roze vuilzak? Alle informatie over 
sorteerregels, inzamelpunten en openingsuren kom je 
te weten via de Recycle!-app. De app stuurt je zelfs een 
herinnering zodat je nooit nog een ophaling vergeet. 

Uiteraard vind je al deze informatie ook terug op de pa-
pieren afvalkalender, die elke Mechelaar in de brieven-
bus kreeg. Als je die kwijt bent, kan je in het Huis van de 
Mechelaar een nieuw exemplaar halen.

Tip: Zet je afval ’s ochtends buiten. Zo vermijd je dat katten, 
vogels of ongedierte de afvalzak ’s nachts openscheuren. 
Afval moet voor 7u op de dag van de inzameling, of ten 
vroegste om 19u de dag voor de ophaling buiten staan.

W www.ophaalkalender.be

Meehelpen op 
de zomerfestivals? 
Word lid van de M-crew!
Na een lange winter maken de organisatoren zich op voor 
een nieuwe editie van De Zomer is van Mechelen, de 
langste gratis festivalzomer! Wil jij deel uitmaken van het 
vrijwilligersteam? Wil je tappen tijdens ParkPop, helpen 
met de opbouw van Ottertrotter, Maanrock mee in goede 
banen leiden? Of ben je een handige harry? Schrijf je dan 
nu in via www.dezomerisvanmechelen.be > M-crew en kom 
op woensdag 25 mei om 19.30u naar de M-crew kickoff 
meeting in het Cultuurcentrum (Minderbroedersgang 5).

Meer weten? E info@dezomerisvanmechelen.be, 
W www.dezomerisvanmechelen.be
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 Eddy Verschueren

 Jan Smets

 Planckendael / Jonas Verhulst

 Eddy Verschueren
 Eddy Verschueren
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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? Klachtenbehandelaar T 015 29 75 72 | E klachten@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.
Algemeen oproepnummer van de stadsdiensten: T 015 28 00 00
E-mail: stadsbestuur@mechelen.be

Volg Mechelen online: 
W www.mechelen.be 

 facebook.com/StadMechelen 

 @StadMechelen

	@StadMechelen

Nieuwe Maan:
Verantwoordelijke uitgever: Erik Laga, stadssecretaris, 
Grote Markt 21, 2800 Mechelen
Fotografie: Joost Joossen 
Concept, vormgeving en eindredactie: Trendhuis
Nieuwe Maan contacteren? E nieuwemaan@mechelen.be 
W www.mechelen.be/nieuwemaan
Wettelijk Depot: D/2016/0797/012

Nieuwe Maan wordt gedrukt op gerecycleerd papier 
met milieuvriendelijke inkten.

 V.l.n.r.: 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 

1 Geen tv of computer, wel 
buiten ravotten tijdens de 
Buitenspeeldag! Mechelen 
Kinderstad toverde op 13.04 in een 
mum van tijd de Grote Markt om 
tot een speelparadijs.

2 Stomende retrocaravannetjes, 
funky foodtrucks, livemuziek en 
een zalig lentezonnetje maakten 
van het Foodtruckweekend @ T’ile 
Malines een succes.

3 Planckendael is sinds kort drie 
schattige leeuwenwelpjes en een 
bonobobaby rijker. Ben jij al naar 
de babyboom gaan kijken?

4 Mechelen toonde zich solidair 
met Zaventem en Brussel na de 
terroristische aanslagen van 
22 maart. Stadsgenoten legden 
bloemen en kaarsjes neer op 
de Grote Markt en maakten het 
samen stil voor de slachtoffers.

5 De Flash Family Bboy crew 
Mechelen toonde hun coolste 
tricks en spins voor het stadhuis. 
Hun optreden was een initiatief 
van ‘Dijlestroom’, een groepje 
Mechelaars dat hun stadsgenoten 
meer wil laten kennismaken met 
kunst en cultuur.

6 Uitzonderlijk kon je begin april 
wandelen in de prachtige tuin van 
het aartsbisschoppelijk paleis. 
De bedoeling is om deze tuin na 
enkele aanpassingswerken in 2017 
permanent open te stellen.

 Jouw foto hier? 
Maak foto’s van Mechelen 
waarin je mensen in beeld 
brengt en mail ze naar 
nieuwemaan@mechelen.be.

Meer uitleg? Alle foto’s bekijken? 
W www.mechelen.be/nieuwemaan




