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Zomervakantie in eigen stad



M-Pop serveert het Mechelen van morgen
Nood aan verfrissing of wat rust 
tijdens het winkelen? Spring nog 
tot eind augustus binnen bij M-Pop! 
In deze pop-upbistro van Meche-
len Morgen geniet je van lekkere 
dranken en hapjes, binnen of buiten 
op het grote terras langs de Vliet. 
Bovendien biedt M-Pop je een voor-
uitblik op allerlei stadsvernieuwings-
projecten in onze stad. Simulaties 
en maquettes nemen je mee naar 

het Mechelen van de toekomst en 
zoomen in op specifieke projecten 
die nog in de steigers staan. 

M-Pop brengt vanaf 7 juli een reeks 
zomersessies: boeiende verhalen en 
een wandeling over hoe we bouwen 
aan het Mechelen van morgen. Elke 
sessie zoomt in op een ander stads-
vernieuwingsproject of thema.

M-Pop, Botermarkt 12, woe-do-vrij 
9.30-18u | za 8.30-19u | … of iets langer 
op mooie zomeravonden. 

Zomersessies op 07.07, 20.07, 04.08, 
11.08 om 19u en 28.08 om 11.30u 
(start brunch, gevolgd door zomer-
sessie om 12.30u), gratis, inschrijven 
via de website.

Meer info: www.mechelenmorgen.be 

© Eddy Verschueren
2

In de kijker



3

Als stad kan je niet zomaar van jezelf zeggen dat je dyna-
misch en verrassend bent. Dat bewijs je, onder meer door in 
de zomer uit te pakken met een waaier van evenementen 
en festiviteiten, voor jong en oud.

Eigenlijk moet het onze ambitie zijn dat Mechelaars een ont-
spannende vakantie kunnen beleven zonder dat ze daarvoor 
de stad moeten verlaten. Wie dat wil, moet - naar het lied van 
Johan Verminnen - kunnen kiezen voor ‘vakantie in mijn stad’.

Ik durf zeggen dat we goed bezig zijn! Wekelijks organiseren de 
stad en partnerorganisatoren de meest uiteenlopende activiteiten. 
Een heleboel daarvan zijn zelfs gratis. Denk bijvoorbeeld aan de 
Dijlefeesten, Vis-Pop, ParkPop en uiteraard Maanrock, het grootste 
gratis stadsfestival van Vlaanderen, dat zijn 20ste jaargang viert.

En dat is nog lang niet alles. Kijk maar naar het overzicht in deze 
Nieuwe Maan of op de websites www.dezomerisvanmechelen.be 
en www.uitinmechelen.be. 

Wat denk je? Koffers pakken of in Mechelen blijven deze zomer? 
Hoe dan ook, geniet ervan!

Bart Somers,
burgemeester

De Zomer is van Mechelen

Waar in Mechelen geniet je van het zomerzonnetje?

AHMED: “Ik ga het liefst zonnen, 
wandelen en iets drinken met vrien-
den in het mooie domein van De Nek-
ker. Op de nieuwe terrasjes van de 
IJzerenleen zal je mij deze zomer ook 
zien. Ik vind het een topinitiatief!”

MARIE-LOUISE: “Ik geniet het meest 
op de Vismarkt, omdat je daar vaak in 
het zonnetje kan zitten. Er is boven-
dien geen wind en geen verkeer. Ik 
drink er regelmatig een wit wijntje met 
mijn man, gezelliger kan niet!”

HELENA: “Ik trek bij mooi weer naar 
een park, zoals de Kruidtuin. Tijdens 
ParkPop is het er nog leuker: er hangt 
een toffe sfeer en er treden goeie 
groepen op. Behalve op de schlager-
dag dan (lacht)! Het nieuwe park aan 
de Bruul wil ik ook eens verkennen.”

MAANdVRAAG

Komaan
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Plantjes voor Kom op tegen Kanker
Plantjesverkoop 
zoekt vrijwilligers
Al sinds 1995 verkopen duizenden en-
thousiaste vrijwilligers ieder jaar plant-
jes ten voordele van Kom op tegen 
Kanker. Ook dit jaar kan je een fleurige 
azalea in huis halen en zo het onder-
zoek naar kanker vooruithelpen. Zin 
om mee plantjes te verkopen tijdens 
het Plantjesweekend van 16, 17 en 18 
september? Je kiest zelf hoe lang je 
helpt. De plantjes worden verkocht aan 
een verkoopstandje of huis aan huis. 
Geef jezelf op via 015 29 83 41 of  
san.bogaerts@mechelen.be. 

W www.komoptegenkanker.be 

Word taxusdonor en 
help kankerpatiënten
Heb jij een taxushaag? Goed nieuws! 
Uit het jonge snoeisel van 50 meter 
taxushaag wordt één chemotherapie 
gewonnen. Het enige wat jij moet 
doen is het jonge snoeisel zonder 
aarde, onkruid of ander bladafval 
gratis doneren in je containerpark. 
Heb je een taxushaag van minstens 
40 meter? Dan komen de snoeiers van 
Vergroot de Hoop je taxushaag gratis 
snoeien. Registreer je online of bel 
naar het gratis nummer 0800 170 77 
om een afspraak te maken.

W www.vergrootdehoop.be

DE MEDAILLE

Wim & Sebastiaan van Campr: 
Airbnb voor kampeerders
Nog geen overnachting geboekt voor tijdens je vakantie? 
Surf dan snel naar www.gocampr.com. De Mechelse Wim 
Vanhorenbeeck en zijn kameraad Sebastiaan Schil-
lebeeckx ontwikkelden het platform als eindwerk in de 
richting Interactive Multimedia Design aan Thomas More. 
Ze waren genomineerd voor een BILL-award. Op hun site 
kan je als particulier een plekje aanbieden waar kam-
peerders hun tent mogen opslaan. Er zijn al meer dan 
200 plekjes geboekt voor de zomer.

“We vinden de publieke campings te druk, onpersoonlijk en 
toeristisch. De grote kracht van Campr is dat je op plaatsen 
komt waar je anders nooit zou komen. Bovendien zijn de 
mensen waarbij je gaat kamperen heel gastvrij. Ze maken 
vaak een streekgerecht of geven je tips over de buurt.”

Kamperen aan een rotswand
“Op de website kan je zo’n 400 alternatieve kampeer-
plekjes in 30 verschillende landen boeken, zoals in een 
boomhut of wijngaard. De meest spectaculaire locatie 
is in Slovenië, waar je met berggidsen halverwege 
pikketten in een rotswand slaat en er blijft over-
nachten. Maar ook in België zijn we al op toplo-
caties verbleven, zoals in een joert (een grote, 
traditionele ronde tent, n.v.d.r.) in Waardamme.”

Campr meals-filmpjes
“We doen veel moeite om via Facebook en Instagram een 
internationaal publiek te bereiken. Bovendien bouwen we 
relaties op met internationale bloggers en creëren we zelf 
inhoud. Zo maken we bijvoorbeeld ‘Campr meals’: filmpjes 
over kampeermaaltijden. Onze droom is om over een 
paar jaar de grootste speler op de Europese markt te zijn. 
Daarna veroveren we de rest van de wereld.”

Ontdek nog meer digitale Mechelaars op p. 23!

Sebastiaan Wim



STADSGIDSEN
Klopt je hart voor Mechelen? Ben je meertalig en sociaal? 
Dan is de opleiding stadsgids Mechelen iets voor jou! 

Doordat onze stad in de lift zit als toeristische bestemming, 
kan Toerisme Mechelen nieuwe gidsen gebruiken. Herman 
Vermeulen gidst - samen met Marcel Kocken - al het langst 
(sinds 1957!) en is voorzitter van de Mechelse Gidsenbond. 
Herman: “Een stadsgids mag nooit de indruk geven dat 
hij alles weet. Hij of zij moet een goede kennis hebben en 
moet kunnen inspelen op reacties uit de groep. Je moet 
naar je publiek kunnen luisteren, want vaak kan je van hen 
nog iets opsteken. Een talenknobbel is natuurlijk een groot 
pluspunt, als je weet dat we elk jaar bezoekers met wel 70 
verschillende nationaliteiten ontvangen. Maar het aller-
belangrijkste is dat je enthousiast bent en van Mechelen 
houdt. Ook jonge mensen zijn zeker welkom om te gidsen!”

De gidsenopleiding bestaat uit twee luiken:
• Een basisjaar (in CVO Provincie Antwerpen – start 

september 2016)
• Een specialisatiejaar Mechelen (bij Toerisme Mechelen – 

start januari 2018)

Na de opleiding ontvang je een officiële gidskaart van 
Toerisme Vlaanderen. Schrijf je snel in via  
www.cvoprovincieantwerpen.be > Gids/Reisleider
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Hoe lang is 
het Dijlepad? 
Stuur je antwoord voor 25 juli 
2016 naar nieuwemaan@me-
chelen.be of naar Marketing & 
Communicatie, Grote Markt 21, 
2800 Mechelen. 

Het wedstrijdreglement vind je 
op www.mechelen.be/nieuwe-
maan. De Mechelaar die er het 
dichtst bij zit, wint een sup- 
sessie voor twee personen!

De winnaar van de vorige 
wedstrijdvraag is de 10-jarige 
Hannah Heerinckx. 
Zij wist dat het 
blauwe figuurtje 
van Mechelen 
Kinderstad Rommy 
(Rombouts) heet en 
wint Mechelenbons 
ter waarde van 
€ 60. Proficiat!

Ontdek je stad vanop het water
De zomer is het perfecte moment om onze stad eens vanuit een ander 
perspectief te bekijken. Vanop het water kan je bijvoorbeeld heel wat mooie 
plekjes ontdekken, die je anders niet ziet. Hier zijn drie aanraders!

• Scheep in voor een ontspannend boottochtje op de Binnendijle. Onderweg 
geniet je van afwisselende zichten op de jachthaven, oude handelshuizen, 
de Kruidtuin met de oude watermolen, enz. Soms worden ze gegidst in het 
Mechels dialect of geniet je van een streepje livemuziek bij een glaasje cava.

• Ga eens suppen! Dan peddel je staand op een surfplank van de Volmolen 
naar het Keerdok en terug. Zie www.ontpop-mechelen.be. 

• Wandel over het water via het drijvende stukje Dijlepad tussen Haverwerf  
en Kruidtuin.

WEDSTRIJD

Komaan

MECHELEN ZKT.
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Muziek & Feest
20 jaar Maanrock 
Het grootste gratis stadsfestival schotelt je opnieuw een waaier aan muziekgenres voor: van pop tot jazz, hiphop tot rock, dance 
tot klassiek en alles ertussen. En met een mini-Maanrock-expo in M-Pop (Botermarkt) blikken we terug op de voorbije 20 edities. 

Maanrock in een notendop
 3 dagen: 26-27-28 augustus
 4 podia: op de Grote Markt geniet je van de grootste 
namen en op de IJzerenleen weergalmen de vetste 
beats. Op de Botermarkt ontdek je tal van pop- en rock-
bands, waaronder de finalisten van de Maanrockrally. 
Voor jazz, beiaard, klassiek en harmonieën, fanfares en 
brassbands, kan je terecht in het Hof van Busleyden.

 Meer dan 70 binnen- en buitenlandse artiesten, waar-
onder K3, Snap!, De Jeugd van Tegenwoordig, Level 42, 
Tout Va Bien, Paul Michiels, Uberdope, Gloria Boateng, 
Het Zesde Metaal, Bobby Ewing, Compact Disk Dummies, 
Mega Mindy, The Mixfitz, Liebenskind, Team Marmalade, 
ID!OTS, Willy Sommers, $oul’Art, Admiral Freebee, School 
is Cool, Mega Mindy, dj’s Faisal en Turntable Titties … 

 Een kinderstraat voor de kleinsten (zie p. 10), heerlijk 
eten, straatanimatie en zoveel meer! 

Mechelaars op de podia:
Hanne Verbruggen – K3: “Maanrock is een 
klassieker onder de zomerfestivals. We kijken 
er al heel erg naar uit om Mechelen op z’n kop 
te zetten!”

Jan-Wouter Van Gestel – Tout Va Bien: “Als 
Mechelaar genoot ik elk jaar van Maanrock, 

met een pintje in de hand. Dit jaar sta ik 
op het podium en kunnen anderen van mij 

genieten: de cirkel is rond!”

Martha Canga Antonio – $oul’Art: “Ik kom jaar-
lijks naar Maanrock, maar had nooit gedacht dat 
ik hier zelf ooit op het podium zou belanden!”

Meer info: www.maanrock.be 

Op vakantie 
in Mechelen

Je hoeft de grens niet over om 
een zalige zomervakantie te 
beleven. De zomer in Mechelen 
heeft 1001 belevenissen in petto. 
Smeer je in, zet je zonnebril op, 
en stel jouw Mechels staycation-
programma samen! 



Bal Populaire
Bal Populaire zet het feest verder op 21 juli, onze nationa-
le feestdag. Haal je bretellen, krulspelden en bolletjesjurk 
van onder het stof en dos je uit in retrostijl, want Radio 
Modern neemt alle feestgangers mee op een nostalgi-
sche trip naar de jaren 40 en 50. Na een dansinitiatie ben 
je klaar voor een hele avond swingen op de Grote Markt.

Bal Populaire, 21.07, 20-23u (vuurwerk om 23u), Grote Markt
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Pop in het park
Dit jaar laat ParkPop op zeven donderdagen en 
één woensdag het gezelligste park van de bin-
nenstad daveren. Na elk optreden zorgt Radio Botanique 
voor een knallende dj-set als afsluiter!

Parkpop, 30.06-18.08 (elke donderdag, behalve woe 
20.07 i.p.v. 21.07), 19-23u, Kruidtuin

Feesten aan de Dijle
De 41ste editie van de Dijlefeesten vieren we met de be-
tere alternatieve binnen- en buitenlandse artiesten, straat-
theater en randanimatie in de breedste zin van het woord. 

Dijlefeesten, 08-10.07, Melaan & Vismarkt

Mechelen Zingt
Op de Vlaamse feestdag organiseren we een groot mee-
zingfeest. Dankzij de uitgedeelde liedjesteksten kan je uit 
volle borst meezingen. 

Mechelen Zingt, 11.07, 19.30-23.30u  
(vuurwerk om 23.30u), Grote Markt 

Ontdek de programma’s op www.dezomerisvanmechelen.be! Al deze evenementen zijn gratis.

Beiaardconcerten
Beiaardiers uit binnen- en buitenland 
spelen concerten op de beiaard van de 
Sint-Romboutstoren. Niet alleen klas-
sieke muziek, maar ook jazz, pop- en 
filmmuziek komen aan bod. Tip: luister 
vanop een stoel op het Cultuurplein, 
want daar zie je de beiaardier via een 
tv-scherm aan het werk. Nadien kan 
je bijpraten in het nieuwe cultuurcafé  
(onder de gouden kubus). Ook op de 
beiaard van de Onze-Lieve-Vrouwe-
over-de-Dijlekerk vinden concerten 
plaats, met de tuin van de Onze-Lieve-
Vrouwepastorie als luisterplaats. 

Beiaardconcerten, tot 12.09,  
elke maandag om 20.30u,  
www.uitinmechelen.be/beiaardconcerten 

Vis-Pop blaast 10 kaarsjes uit
In tien jaar groeide Vis-Pop uit van bescheiden 
benefietconcert tot volwaardig muziekfestival. Dat 
vieren we ook dit jaar met zomerse beats, stevige 

gitaren en een flinke portie hiphop. Eet en drink rijkelijk, 
want alle opbrengsten gaan naar goede doelen!

Vis-Pop, 06.08, Haverwerf & Vismarkt, www.vis-pop.be 

Dossier M
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Project Wolf
Project Wolf mag niet ontbreken op 
de langste gratis festivalzomer. Het 
medialab voor en door jongeren 
rijdt met de Wolf-caravan o.a. naar 
Ottertrotter, Dijlefeesten, Vis-Pop 
en Maanrock. Van daaruit sturen ze 
hun vliegende reporters op pad om 
op een frisse manier verslag uit te 
brengen. Ga zeker eens langs bij 
de Wolf-caravan. Dan bemachtig 
je misschien een van de begeerde 
Wolf-petten of andere gadgets!

M-crew
Pinten tappen, podia opbouwen en afbreken, artiesten ontvangen, bekertjes 
vegen en samen heel veel plezier beleven, dat doen de vrijwilligers van de ge-
weldige M-crew. Wist je trouwens dat er ook veel asielzoekers uit het noodop-
vangcentrum deze zomer de handen uit de mouwen steken als M-crewlid? 
Bedankt aan alle vrijwilligers!

VOLG DE ZOMER ONLINE:

W www.dezomerisvanmechelen.be
 fb.com/dezomerisvanmechelen
 @DZIVM -  #DZIVM

Nog vragen? 
E info@dezomerisvanmechelen.be
Of spring eens binnen bij  
Toerisme & UiT in Mechelen 
Hallestraat 2-4-6, 2800 Mechelen
T 070 222 800

 ZIJ MAKEN MEE DE ZOMERFESTIVALS 

KARMELIETENTUIN

VRIJB
ROEKPARK

TIV
O

LIPA
R

K
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Jouw portie Natuur
 Het Vrijbroekpark: 50 hectare 

groen om te wandelen, te joggen 
of een terrasje te doen. Kinderen 
leven zich uit op de speeltuin.

 De Kruidtuin: pal in het centrum, 
ideaal voor een rustige picknick of 
speeltuinplezier.

 Het Mechels Broek: unieke wan-
delroute en rijke fauna en flora. 
Rietzangers, visarenden en kieken-
dieven houden je in ’t oog!

 NIEUW!  De Sinte Mettetuin: 
ideale stop om even te verpozen 
tijdens het winkelen, je uit te leven 
met een spelletje petanque of op 
de fitnesstoestellen te kruipen.

 NIEUW!   De Rik Wouterstuin: 
kleinste stadstuin, maar extra char-
mant met vlietje en muurtekening 
van Gijs Vanhee.

 NIEUW!   Park tussen de Frans 
Halsvest en de Caputsteenstraat: 
buurtpark met veel biodiversiteit, 
een hondenweide en speelruimte. 
Buurtbewoners kunnen er in moes-
tuinbakken hun eigen groenten 
kweken.

 Het Tivolipark: mooi kasteelpark 
met kinderboerderij, hondenweide, 
natuurleerpad en bosbelevingspad 
(nieuw!). Zoek Kadodder en laat 
hem zijn liedje zingen!

 Tuin aan het Hof van Busleyden: 
de mooie binnentuin van ons 
stadsmuseum. 

 Binnentuin Oh!: verrassende bin-
nentuin met vlietje.

 Karmelietentuin: restant van de 
voormalige kloostertuin, met afhel-
lende grasheuvels en Lourdesgrot.

In en rond Mechelen bevindt zich verbazingwekkend veel natuur. Je hoeft maar 
even te wandelen of te fietsen en je zit in het groen. Ideaal om tot rust te komen, 
te picknicken of elkaar te ontmoeten. Nieuwe Maan geeft enkele tips.

Dossier M

KRUIDTUIN

MECHELS BROEK

RIK WOUTERSTUIN

TUIN AAN HET HOF 
VAN BUSLEYDEN

BINNENTUIN OH!

SINTE METTETUIN

PARK TUSSEN DE FRANS HALSVEST  
EN DE CAPUTSTEENSTRAAT
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Natuurlijk kunnen je spruiten hun vakantiedagen ook 
doorbrengen bij dierenpark Planckendael, recreatiedo-
mein De Nekker of - als het weer wat minder is - in het 
Speelgoedmuseum, bij doe- en wetenschapscentrum 
Technopolis, in bioscoop Utopolis of het Filmhuis (zie 
p. 16) of in zwembad Nekkerpool of Geerdegemvaart.

Ontvlucht de stadsdrukte 
even en ga ravotten in een 
van de speelbossen: Geer-
degem, Papenhof, Kerken-
blokbos en Jubellaan. Jonge 
avonturiers kunnen er kampen 
bouwen, in bomen klimmen 
en bosspelen houden. 

De Knalpot is een pretcamionette vol speelmateriaal die 
in de zomervakantie van maandag tot donderdag een na-
middag halt houdt op pleintjes, om de kinderen uit de buurt 
een hele namiddag speelplezier te bezorgen. Hij komt in 
deze wijken langs: Abeel (Jozef Verbertstraat) (04-07.07), 
Otterbeek (12-14.07), Betha (18-20.07), Oud Oefenplein 
(25-28.07), Arsenaal (01-04.08), Nekkerspoel (08-11.08), El 
Kantra (16-18.08) en Vennekant (22-25.08).

Tijdens Mechelen Kinderstrand (09-13.08) wordt de 
Grote Markt omgetoverd tot een tropisch zandstrand waar 
de kleinsten zich kunnen uitleven met zandkastelen, water-
spelletjes en dans. Ouders kunnen uitrusten in het lounge-
hoekje onder de palmbomen. Op donderdag 11.08 blijft het 
strand extra lang open voor een gezinspicknick (17-20u). 

Maanrock heeft dit jaar twee dagen (27-28.08, 11-17u) een 
heuse Kinderstraat voor de kleinste festivalgangertjes. 
Op de IJzerenleen kunnen kindjes zich uitleven op een 
springkasteel, met reuzegrote gezelschapsspelen of in de 
kinderdisco. Ouders kunnen ondertussen relaxen in de 
lounge. Ook Rommy is van de partij!

Meer info: www.mechelenkinderstad.be | www.uitinmechelen.be

Toerisme Mechelen heeft een gloednieuwe stadswan-
deling op kindermaat. Een gids neemt je hele gezin 
op een ontdekkingstocht vol weetjes en spelletjes. 
Zo leren kinderen, mama’s en papa’s de stad op een 
nieuwe manier kennen. De uitstap sluiten we af met een 
ijsje! Elke zaterdag van 09.07-13.08 om 10.30u. Buggy’s 
zijn welkom. Liever zonder gids met je gezin op stap? 
Loop langs bij Toerisme Mechelen voor stadswandelin-
gen op kindermaat. 

Meer info en reserveren: www.visitmechelen.be 

Kinderen kunnen de hele zomervakantie samen met Vlieg 
op verschillende locaties in Mechelen op zoek naar een 
heuse schat. Heb je die schattenzoektochten met 
Vlieg volbracht, dan kan je je stempelkaart omruilen voor 
een ticket voor een bezoek aan de Sint-Romboutstoren.

Speelplezier met de kleinsten
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Mag de fietstocht nog wat straffer? Waag je dan eens 
aan de mountainbikeroute in Mechelen. Het parcours 
bestaat uit een lus van 44 km (waarvan 61 % offroad) en 
loopt over het Hombeeks Plateau, dat zich uitstrekt van 
het licht hellende Hombeek en Zemst over het vlakkere 
Leest en Heffen. 

Meer info: mechelen.be/mountainbikeparcours

Eerder het wandeltype? Je kan Mechelen te voet beter 
leren kennen a.d.h.v. diverse themawandelingen, op 
eigen houtje of in de voetsporen van een professionele 
gids. Ontdek de mogelijkheden via www.visitmechelen.be. 

Een beetje sport 
is ook leuk!
Tijdens het Maneblusser Na-Tour Criterium (30.07) kan 
je de helden van de Tour de France van dichterbij bekijken. 
Ze flitsen door de binnenstad langs een wielerparcours van 
twee kilometer. Na de prijsuitreiking bouwen we nog een 
feestje met optredens op de Grote Markt.

WEDSTRIJD: 
Nieuwe Maan geeft twee duotickets weg voor het 
vipcafé op de Grote Markt. In de viptent heb je het 
beste zicht op start, finish en podium. 
Wil jij kans maken? 
Stuur voor 15.07 een mailtje naar 
nieuwemaan@mechelen.be en vertel kort waarom 
jij het Na-Tour Criterium van nabij wil meemaken.

Tijdens het jaarlijkse beachvolleyweekend (04-07.08) 
toetsen en smashen meer dan 750 beachvolleyballers op 
een zandstrand, dat de kasseitjes op de Grote Markt voor 
even doet verdwijnen. Kom supporteren! 

Meer info: www.sportenonderdentoren.be

In en rond Mechelen is 
het aangenaam fietsen. 
Stippel met fietsknoop-
punten zelf je route uit. 
Geen inspiratie? Volg dan 
een van de kant-en-klare 
fietslussen. Wat dacht je 
van de Carolusroute, Nete- 
of Dijlevalleiroute? Voor 
de culinaire liefhebbers is 
er Happen en Trappen. De 
Groene Halte Fietsroute 
vertrekt en eindigt aan het 
station van Mechelen.

Dossier M

 Jan Smets
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… en nóg meer zomerse  activiteiten

Op dezelfde plek vind je originele boekenBOOMkasten 
vol ruilboeken voor kinderen en volwassenen. 

Tijdens de jaarlijkse zomerkermis (29.06-10.07) hullen 
kleurrijke attracties en kramen de Grote Markt in een vro-
lijke sfeer. De lucht in vliegen, een toertje op de Octopus 
of lekker traditioneel eendjes vissen? Het kan allemaal!

Elke zomervakantie kunnen kinderen zich op zondag 
in het VrijBOEKpark onder een grote boom nestelen. 
Vrijwilligers lezen er verhalen voor, in het Nederlands 
en in andere talen. Voorlezer Chitra Sharma: “Twee jaar 
geleden kwam ik hier wonen en begon ik met Neder-
landse les. Nu ik voorlees voor kinderen, merk ik dat mijn 
Nederlands en Engels snel verbetert. En natuurlijk vind ik 
het superleuk om te doen. Thuis lees ik zelf ook kinder-
boeken, omdat de taal niet te moeilijk is en de verhalen 
prachtig zijn.” 

Hoog tijd om die verlanglijstjes nog eens te overlopen, 
want van 1 tot 31 juli kan je je slag slaan tijdens de 
zomersolden. Ook op zondag 3 juli openen de winkels 
hun deuren. 

Meer info: www.shoppeninmechelen.be

Ook voor de mama’s en papa’s zijn er spannende, dich-
terlijke en muzikale avonden onder de boom. Ontdek 
het programma op www.terranova2016.be. 

VrijBOEKpark, voorleessessies elke zondag in juli en au-
gustus, 15-16u in het Vrijbroekpark (volg de pijlen vanaf 
de hoofdingang), gratis, bibliotheek.mechelen.be

Kunst en cultuur opsnuiven? 
Volg de D.ART Kunstroute! 
Acht verschillende locaties in de 
binnenstad laten je fotografie-, 
schilder-, media- en beeldhouw-
kunst bewonderen.

D.ART, tot 03.07,
www.d.art-mechelen.be 

Internationale topfotografie ontmoet gerenommeerd 
talent van eigen bodem, dat is Photo Event! Photo 
Event brengt een gevarieerde kwaliteitstentoonstelling 
met het werk van enkele kleppers uit de wereld van de 
fotografie, maar ook werk van enkele jonge (Belgische) 
fotografen. Een kijkje waard!

Photo Event, tot 21.08 (do, vrij, za en zo), 13-18u,  
Cultuurcentrum Mechelen, gratis



… en nóg meer zomerse  activiteiten
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De Culinaire wandelingen 
bestaan 15 jaar, en nog 
steeds vallen ze in de smaak. 
Lekker eten, gepassioneerde 
gidsen die niet om een 
grapje verlegen zitten en ori-
ginele locaties zijn de ingre-
diënten van het geslaagde 
wandelrecept. Met een gids 
wandel je van gerecht naar 
gerecht. Onderweg krijg je 
boeiende verhalen en pittige 
anekdotes geserveerd over 
Mechelse gebouwen, straten 
en pleinen. 

Meer info: www.culinairewandelingenmechelen.be 

Nog meer inspiratie nodig voor uitstapjes in eigen stad? 
 www.uitinmechelen.be: de meest volledige vrijetijdskalender voor de regio Mechelen
 www.dezomerisvanmechelen.be: alle info over de langste gratis festivalzomer
 www.visitmechelen.be: de toeristische website vol tips om je stad op een andere manier te leren kennen
 www.shoppeninmechelen.be: voor nog meer winkelplezier!

Wat is er leuker op een zondagmiddag dan rondslente-
ren op een markt waar je een waaier aan curiosa vindt? 
Wie weet vind je op de curiosamarkt wel die oude  
langspeelplaat waarnaar je al zo lang op zoek was, of 
stuit je op een prachtige gitaar. Nog tot 25.09 (11>17u)  
op de Veemarkt 

Binnenkort waan je je op de Veemarkt (19 & 20.08) in een 
stukje Spanje. Vee-ïesta zorgt voor een groot salsafeest 
met cocktails, cava en Spaanse tapas. Tango, flamenco, 
merengue, workshops djembe en zelfs salsa voor kinde-
ren staan op het programma. Belle Perez zet je heupen in 
beweging met haar temperamentvolle liedjes.

Verscholen in het Ursulineninstituut in 
Sint-Katelijne-Waver ligt een verborgen 
parel van de art nouveau. De wonder-
mooie wintertuin van het voormalige 
meisjespensionaat was anno 1900 een 
unicum in zijn katholieke context en 
blijft tot op vandaag verrassen met zijn 
feeërieke licht- en kleurenspel. Zeker 
een bezoekje waard!

Wintertuin, elke zondag rondleidingen  
om 14.30u (tot 30.10), € 10,  
toerisme.mechelen.be/wintertuin

Achter het Rode Kruisplein bevindt zich een creatieve 
stadsoase, dansschuur en pop-upcafé. De zomerbar van 
T’ile Malines voorziet de hele zomer hapjes en drankjes, 
dj-sets, live optredens, EK-uitzendingen, een ginbar, dans- 
en hoelahoepworkshops, yogasessies en nog veel meer!

Zomerbar T’ile Malines, elk weekend tot 04.09, 
Rode Kruisplein 12 (ingang via betoncentrale)

Van skybox tot filmkapsel: de Coca-Cola Drive-In Mo-
vies bieden veel meer dan blockbusters. Filmliefheb-
bers kunnen zich laten transformeren in hun favoriete 
acteur of actrice. Verder krijgen de Drive-In Movies 
opnieuw een strand, jacuzzi’s en een heleboel attrac-
ties, zoals een rodeostier. Utopolis bouwt ook dit jaar 
een skybox van waaruit filmliefhebbers in alle luxe naar 
de film kunnen kijken. Ben je 20 jaar? Dan mag je voor 
de 20ste verjaardag van de Drive-in Movies gratis naar 
de openingsavond komen.

Drive-in Movies, 01.07-27.08 (woe-do-vrij-za-zo), 
www.utopolis.be/drive 

Om Mechelen nog meer te laten bruisen openen vier 
vrienden deze zomer de culinaire zomerbar KOMEET 
op de voormalige Comet-site. Elk weekend kan je er 
genieten van zon, muziek, drankjes en heerlijke hapjes. 
Afwisselend vinden er culinaire evenementen plaats zoals 
een BBQ-festival en een Italiaanse Trattoria.

KOMEET, elk weekend tot 21.08, Oude Comet-site (tussen 
de Koningin Astridlaan en de Leuvense Vaart)

Dossier M



Elke zomervakantie organiseert de stad samen met 
speelplein Weyneshof en vzw de Notenboom de ‘SNeL’-
activiteiten. SNeL staat voor Spelend Nederlands Leren. 
Kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar die nieuw zijn in 
het Nederlandstalig onderwijs en thuis geen Nederlands 
spreken kunnen deelnemen. Weyneshof organiseert de 
activiteiten voor 6- tot 12-jarigen, vzw de Notenboom die 
voor de 12- tot 18-jarigen. 

“SNeL heeft mij veel deugd gedaan”
Ehtasham Baig (15) ging vorige zomer twee weken op 
SNeL-kamp. Ehtasham: “Ik kom uit Pakistan, heb lang 
in Spanje gewoond, en woon nu een jaar in Mechelen. 
Toen ik aankwam op de eerste SNeL-dag sprak ik geen 
woord Nederlands. Ik heb heel veel aan SNeL gehad. De 
eerste dag kende ik niemand en durfde ik niets te zeg-
gen. Na een paar dagen ging dat al veel beter. Bijna elke 
deelnemer spreekt een andere taal dus dat stimuleert om 
Nederlands te spreken en sociaal te zijn. Leuke groeps-
activiteiten hielpen daarbij. Zo hebben we gebeatboxt en 
zelf een Nederlandstalig liedje bedacht. Ik heb er goede 
vrienden gemaakt. Thuis spreken we Urdu, de taal van 
Pakistan. Ik moet nog veel vertalen, maar gelukkig is mijn 
mama nu ook Nederlands aan het leren.”
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Spelend Nederlands leren
Anderstalige jongeren nemen taalbad tijdens zomervakantie

Bijna een kwart van de Mechelse kinderen en jongeren spreken thuis een andere taal 
dan het Nederlands. Om ervoor te zorgen dat deze anderstalige kinderen en tieners 
de kennis die ze tijdens het schooljaar hebben opgebouwd niet verleren, kunnen ze in 
de zomervakantie op een speelse manier een taalbad nemen. 

"Ik spreek nu Urdu én Nederlands"



“Het mag geen schoolse bedoening worden”
Johan Cornière, eindverantwoordelijke bij speelplein Weynes-
hof, is fan van SNeL. Johan: “De bedoeling is om alles heel 
speels aan te brengen, het mag zeker geen schoolse be-
doening worden. Begeleiders zorgen er via een uitgewerkt 
programma voor dat taal telkens een belangrijk element in 
het spel vormt. En uiteraard praten we in het Nederlands met 
de kinderen. We bieden een veilige omgeving waarin kinde-
ren fouten mogen maken. Dat geeft hen minder spreekangst. 
Dankzij SNeL kunnen ze in september makkelijker inpikken in 
het reguliere onderwijs en lopen ze minder kans op een achter-
stand. Dat komt hun integratie enkel ten goede.” 

10 jaar SNeL lager onderwijs
SNeL bestaat 10 jaar en dat wordt gevierd met een reünie. 
Johan: “Nam je sinds 2007 als kind deel aan het SNeL-pro-
ject op speelplein Weyneshof, en wil je graag de viering op 
donderdag 14 juli bijwonen (vanaf 13u in Weyneshof)? Geef 
dan een seintje via onthaal@weyneshof.be en we bezorgen 
je meer informatie!”
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“Het is in ieders  
belang dat alle  
Mechelaars elkaar  
kunnen leren kennen  
en goed met elkaar  
kunnen samenleven. 
Dan mag taal geen 
barrière zijn.”
Marc Hendrickx, schepen van 
Diversiteit en Integratie

Welkom in   
Mechelen

Meer info
Kinderen en jongeren kunnen inschrijven voor SNeL na 
overleg met de school en het CLB. De stad financiert het 
project, zodat de kinderen gratis kunnen deelnemen. 
Meer info via www.mechelen.be/snel. 

Kleuterkampen
Ook de allerkleinsten kunnen al spelend Nederlands le-
ren tijdens de zomer. Voor kleutertjes met een taalstoor-
nis, taalprobleem of kleutertjes die behoren tot de groep 
anderstalige nieuwkomers organiseert de stad i.s.m. vzw 
KinderKwartier kleuterkampen. Ook hier worden de spel-
letjes doorspekt met Nederlands.

Wist je dat…
… er ook voor volwassen anderstalige nieuwkomers 
veel initiatieven zijn om Nederlands te oefenen? Denk 
aan ‘Samen Inburgeren’ en de ‘Bijt in Mechelen’- 
kalender. Meer info over deze initiatieven vind je op 
www.mechelen.be/nederlands-oefenen-in-mechelen.

Johan: "Door SNeL hebben kinderen minder spreekangst."
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Het gaat goed met de Mechelse filmscene. Animatiefilmstudio KIDSCAM 
won zonet de Europese Unieprijs voor Cultureel Erfgoed 2016 en 
het Filmhuis vervijfvoudigde zijn bezoekersaantallen op en-
kele jaren tijd. Ze bundelen almaar vaker hun krachten en 
dat leidt zelfs tot een Mechels filmfestival in 2017!

Voor heel wat Mechelaars zijn de Filmhuisvertoningen op dinsdagavond 
een vaste afspraak geworden. Dit jaar kreeg het Filmhuis 10 000 be-
zoekers over de vloer. Dat is maar liefst vijf keer zoveel als in 2009, 
toen de organisatie haar vaste stek kreeg in het cultuurcentrum. In 
haar veertigjarig bestaan deed de organisatie - die grotendeels op 
vrijwilligers draait - het nooit beter.

Geert Op de Beeck verklaart het succes: “Bij ons krijg je zowel 
blockbusters als minder bekende films voorgeschoteld. Grote 
cinema’s nemen weinig risico, ze gaan voor films die veel volk 
trekken. Wij denken andersom: welke films vinden wij goed, 
en hoe overtuigen we mensen om die te komen bekijken? 
Dat werkt, want we hebben ook heel wat bezoekers die elke 
week komen, vaak zonder te weten wat we draaien.”

“We houden de drempel ook bewust laag”, vult vrijwilliger 
Thomas Van Roost aan. “We vragen maar 6 euro voor een 
ticketje. Als lid betaal je zelfs maar 4 euro! Dat stimuleert 
mensen om een film te gaan kijken die ze niet goed kennen.”

Meer vertoningen
Sinds kort krijgt het Filmhuis meer ondersteuning van stad Me-
chelen. Zo kunnen ze hun werking uitbreiden. Naast je vaste af-
spraak met recente releases op dinsdagavond, kan je voortaan 
op maandag genieten van Hollywoodklassiekers of documentaires. 

“Dankzij de extra subsidie van de stad, kunnen Geert en ik halftijds 
werken voor het Filmhuis”, legt Thomas uit. “We blijven wel een vrijwil-
ligersorganisatie. Samen maken we het waar. Onze lage werkingskost laat 
ons toe om gedurfd te programmeren en de ticketprijzen laag te houden.”

En er staan nog plannen op stapel. Geert: “Ook voor filmvertoningen in open-
lucht gaan we de handen in elkaar slaan. En alsof dat nog niet genoeg filmpret is: 
dit jaar vieren we bij Filmhuis ons 40-jarig bestaan. Dat zullen we niet ongemerkt 
voorbij laten gaan!”

Interesse om mee te werken? E info@filmhuismechelen.be, 
W www.filmhuismechelen.be,  facebook.com/filmhuismechelen

THOMAS EN GEERT

Hollywood  aan de Dijle



         Samen sterk
KIDSCAM en het Filmhuis organiseren in 2017 een 

Mechels filmfestival, in samenwerking met het cultuurcentrum.  
Joris: “Ik zou graag enkele films maken met Mechelse scholen, die 

we tijdens het festival kunnen tonen aan een professionele jury. Voor 
kinderen is het belangrijk om hun films op groot scherm te tonen aan hun 

ouders, vriendjes, zussen en broers. Dat is ook ons doel: kinderen trots 
maken op hun realisaties.”

Een ander project dat de organisaties samen realiseren, zijn ontbijtfilms. Op 30 
oktober kunnen kinderen naar de eerste ontbijtfilm in halloweenthema gaan kijken. 

Om 10u kunnen ze in het cultuurcentrum ontbijten en om 11u begint de animatiefilm. Het 
voorfilmpje is meestal één dat KIDSCAM samen 

met kinderen gemaakt heeft.
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Hollywood  aan de Dijle
Bij KIDSCAM zijn kinderen de regisseurs

KIDSCAM is een mobiele animatiefilmstudio waarin kinderen en jongeren anima-
tiefilm maken onder begeleiding van audiovisuele kunstenaars. Ieder jaar blikken 
ze zo'n 50 tot 60 animatiefilms in. Momenteel beleeft de tien jaar oude animatie-
studio gouden tijden: hij werd laureaat van de Europese Unieprijs voor Cultureel 

Erfgoed 2016. We spraken met artistiek directeur Joris Van Praet.

“Bij ons hebben kinderen de regie in handen! Ze bedenken verhalen, te-
kenen personages, maken decors, nemen geluid op en filmen met stop-

motiontechniek. Soms nemen we wel 3500 foto's om een filmpje van 
drie minuten te maken! Een creatieve babysit zijn we echter niet”, 

lacht Joris. “Wij stellen zeer hoge kwaliteitseisen. Met succes: elk 
jaar mogen we deelnemen aan een twintigtal internationale ani-

matiefilmfestivals. Een hele prestatie, want gemiddeld selecteert 
een festival 60 films uit zo’n 2800 inzendingen.”

Huis van Animatie 
KIDSCAM verhuist binnenkort naar de gebouwen van 
beeldsmederij DE MAAN. Toch droomt Joris luidop van ei-
gen projectie- en werkruimtes: “Als we onze eigen werk-
ruimtes hebben, zijn we helemaal gelanceerd. Nu gaan we 
vooral naar scholen of maken we films in onze bureaus. Dat 
is dan altijd een hele verhuis. Een echt Huis van Animatie-
film, dat moeten we hebben in Mechelen!”

W www.kidscam.be

Maneblussers

JORIS
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Zot Geweld strijkt neer 
Vanaf 26 augustus start in het Hof van Busleyden de expo Zot Geweld / Dwaze 
Maagd, een bruisende ode aan het iconische beeld van Rik Wouters, de kunstenaar 
met Mechelse roots die 100 jaar geleden overleed. 

Binnen en buiten de museummuren
De expo biedt een mix van klassieke en moderne kunst en is opgebouwd rond vier centrale thema’s die een nauwe 
band hebben met het beeldhouwwerk van Rik Wouters: kleurrijke kunstenaars illustreren dans, evenwicht, schoonheid 
en moraliteit. Je kan werk zien van Auguste Rodin, Edgar Degas, Marlene Dumas en Berlinde De Bruy-
ckere tot Alain Platel, Bruce Nauman en Auguste Leveque. Bovendien verrast de expo je op verschil-
lende locaties in de stad met hedendaagse dans, breakdance battles, boeiende lezingen, speelse 
museumkampen en teken- en dansworkshops.

Kinderen toegelaten
Binnen de tentoonstelling kan je met het hele gezin leuke, leerrijke opdrachten 
uitvoeren. Word je liever op sleeptouw genomen door een gids? Dan kan je 
tweewekelijks op zondag om 14u instappen tijdens de gratis gezinsrondleidin-
gen. 

De favoriete werken van de curatoren
Voor deze expo werkt Musea & Erfgoed samen met het Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten Antwerpen, Het Firmament en Academie Mechelen. De vier 
curatoren presenteren hun favoriete werk.

1. Bacchanaal,  
Auguste Levêque
Favoriet werk van Herwig Todts 
(KMSKA)
“Het schilderij van Leveque, dat 
onmiddellijk voorafgaat aan het fa-
meuze beeld van Wouters, inspireerde 
mij om het concept voor de tentoonstel-
ling te bedenken. De dwaze maagd lijkt zo 
uit het schilderij van Levêque weggelopen. 
Of liever: weggedanst.”

C: KMSKA - www.lukasweb.be - Art in Flanders vzw,  
foto: Dominique Provost, Hugo Maertens en d/arch

2. Nijinski, Auguste Rodin
Favoriet werk van Staf Vos (Het Firmament)
“Veel afbeeldingen van dansers focussen op een uitgestrek-
te pose of de dynamiek van een sprong. Toch koos Rodin 
voor een moment waarop Vaslav Nijinski, sterdanser van 
de Ballets Russes vóór WO I, als een dier ineengedoken zit, 
klaar voor de sprong. Hier spreekt nog meer kracht uit, en 
het grove boetseerwerk versterkt dat alleen maar.” 

C: Bowman Sculpture, London
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Expo Zot Geweld / Dwaze Maagd
• 26.08-11.12, 10-17u, behalve do  

(10-22u), woe gesloten

• Museum Hof van Busleyden,  
Frederik de Merodestraat 65  
(ingang langs Sint-Jansstraat)

• Tickets: € 8 / € 5 (reductietarief) / € 1,5 (met 
UiTPas). Verkrijgbaar via Toerisme & UiT in 
Mechelen, Hallestraat 2-4-6, T 070 22 00 08, 
W visit@mechelen.be

• Meer info: www.musemechelen.be

GT PRESSURA MONO

GT PRESSURA 
FONT

2728 u

C  75,79 M 60,13 Y 0 K 0

C  14,78 M 16,04 Y 19,47 K 0,57

Warm gray 1
Warm gray 1

ABCD

EFGH

IJKL
MNOP

QRST

ABCD

EFGH

IJKL
MNOP

QRST

GT PRESSURA MONO
GT PRESSURA 

FONT

2728 u

C  75,79 M 60,13 Y 0 K 0C  14,78 M 16,04 Y 19,47 K 0,57

Warm gray 1Warm gray 1

ABCD
EFGH
IJKL
MNOP
QRST

ABCD
EFGH
IJKL
MNOP
QRST

3. Het dolle lied, Jef Lambeaux 
Favoriet werk van Valérie Herremans (KMSKA)

“Dit werk verlegde de esthetische grenzen van 
het bacchanaal, een thema dat in de 19de 

eeuw ingeburgerd was. De voorstelling 
van Bacchanten bood de gelegenheid om 
naakte vrouwen in onbeschaamde poses 
uit te beelden en een idealisering van 

de lichamen hielp om het thema moreel 
aanvaardbaar te maken. In dit werk werd de 

verfraaiing van vrouwelijk naakt al in zekere 
mate achterwege gelaten."

C: Museum M Leuven - www.lukasweb.be - Art in Flanders vzw,  
foto: Dominique Provost

4. I'm not the girl who misses much (Ich bin nicht das 
Mädchen, das viel vermisst), Pipilotti Rist 
Favoriet werk van Hans Martens (Academie Mechelen)
"De Zwitserse kunstenares Pipilotti Rist was zelf nog een ‘Zot 
Geweld’ toen ze in 1986 deze video opnam. In volle MTV-periode 
danst en springt ze voor de cameralens en zingt ze “I’m not the girl 
who misses much”. In de postproductie van de video speelde ze 
met de fast forward en slow motion knopjes, zodat ook haar stem 
versneld (en dus gek hoog) of vertraagd (en dus gek laag) klinkt.    
Alles gaat opzettelijk fout in dit werk, ook het vervormde beeld."

C: Pipilotti, Hauser & Wirth and Luhring Augustine

Expo

“Rik Wouters is een van 
de beroemdste zonen van 
onze stad. We herdenken 
hem met een prachtige 
kunsttentoonstelling 
en wervelende 
randprogrammatie.”

Björn Siffer,  
schepen van Cultuur
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Weetje:  
dankzij de 

digitale dienst-
verlening spaarden  
Mechelaars vorig  
jaar meer dan 

29 000 postzegels 
of stadhuis- 

bezoeken  
uit.

Voordelen van 
e-dienstverlening

• meer efficiënte, transparante en snelle 
dienstverlening

• minder verzendkosten en verplaatsin-
gen naar het stadhuis

• minder administratief werk voor de stad
• beschikbaar 24/24, 7 dagen op 7

Digitale stempel
Voor een officiële stempel van de stad hoef je 
niet altijd naar het Huis van de Mechelaar. Me-
chelen voerde als eerste stad de digitale stem-
pel of 'Intellistamp' in. Die stempel voorziet attes-
ten van een wettelijke digitale handtekening én 
behoudt zijn legale waarde bij het printen.
Meer info? www.mechelen.be/digitalestempel

Volgens de Britse zakenkrant de  
Financial Times is Mechelen de 
derde beste ‘Micro City for Con-
nectivity’ van Europa. Dat danken 
we onder andere aan de uitgebreide 
digitale dienstverlening van de stad. 
Ontdek welke aanvragen jij  kan 
doen met enkele muisklikken!

Digitale 
bouwaanvraag

Mechelen was eind 2014 de eerste cen-
trumstad waar je je stedenbouwkundige 
vergunning digitaal kan aanvragen op 
www.omgevingsloket.be. Zowel behande-
lende als adviserende instanties hebben 
toegang tot je dossier via een centraal 
uitwisselingsplatform. Ook jij kan je dos-
sier opvolgen waar en wanneer je wil. 
Een extra voordeel is dat je informatie 
slechts één keer wordt opgevraagd en 
in een centrale bron wordt bewaard. Dat 
bespaart alle partijen tijd én geld!
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De digitale hoofdkanalen van de stad

W www.mechelen.be 
 facebook.com/StadMechelen 
 @StadMechelen
 @StadMechelen

Mechelen    digitaal



Mechelen 
was de eerste 
stad met een 
digitale bouw-
aanvraag en 
een digitale 
stempel.

Het e-loket voor 
iedereen!

Mechelen wil zoveel mogelijk mensen leren 
werken met het e-loket. De stad heeft een 
cursus voor vormingsmedewerkers zoals 
die van Sociaal Huis en Open School. Daar-
mee kunnen ze met hun leerlingen oefenen 
met het e-loket. Verder is er ook een self-
desk in het Huis van de Mechelaar, waar de 
M-bassadeurs mensen helpen. Je kan ook 
op afspraak langskomen in het Huis van de 
Mechelaar voor hulp. 

Natuurlijk kan je in Mechelen ook tal van 
computercursussen volgen. De lokale dien-
stencentra, De Keeting en de Lage Drem-
pel, Vormingplus en verschillende senio-
renverenigingen organiseren regelmatig 
computerinitiaties. Vraag naar het aanbod 
bij UiT in Mechelen, Hallestraat 2-4-6.

Pin- en pukcode 
online aanvragen 

Pincode van je eID of kids-ID kwijt? Vraag 
voor 5 euro een nieuwe code aan via  
webformulieren.mechelen.be/pin-pukcode. 
Dat duurt een 10-tal werkdagen. Je ontvangt 
een brief en daarna kan je een afspraak 
maken via www.mechelen.be/afspraak of  
via het gratis nummer 0800 20 800.

De e-dienstverlening in cijfers

• In 2015 werden 97 884 e-formulieren ingevuld 
of zo’n 8157 e-formulieren per maand. 

• 65 % van de formulieren bestaat ook in digitale 
vorm. 

• In 2015 zijn in Mechelen 70 digitale bouwaan-
vragen ingediend.

• Sinds de start van de Intellistamp of digitale 
stempel in juli 2012 ontvingen 22 543 Meche-
laars een attest met digitale stempel.

• 50 % van de Mechelaars boekt zijn afspraken 
voor het Huis van de Mechelaar online via  
www.mechelen.be/afspraak.

Mechelen    digitaal

Meldingen over het 
openbaar domein

Last van sluikstorten of een verzakking in de 
straat? Op www.mechelen.be/meldingen 
kan je meldingen over het openbaar domein 
online doorgeven. Doordat je een categorie 
aanduidt, komt de melding automatisch bij 
de juiste dienst terecht. Je krijgt een bericht 
zodra het probleem is opgelost!
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Het  
laatste jaar 
kreeg de web-
site 1 452 144 
bezoeken. Dat 
zijn er gemid-
deld 121 012 per 
maand of 3978 

per dag!
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Nieuwe stadswebsite

Toptaken: 
de tien toptaken worden 
regelmatig aangepast aan 
de zoekresultaten. Wat 
veel wordt gezocht, krijgt 
een centrale plaats.

Jouw mening telt!

De website wordt regelmatig bijgeschaafd, 
zodat je nog makkelijker de juiste informa-
tie en diensten vindt. In de zomer testen 
verschillende doelgroepen de website. Wil 
je graag meedoen? Schrijf je in via 
mechelen.be/website-gebruikersonderzoek 
en maak kans op een Mechelenbon!

“Minder tekst, betere 
informatie en overal 
beschikbaar, dat was 
de uitdaging. Met de 
nieuwe website vind 
je onmiddellijk wat  
je zoekt.”

Stefaan Deleus,  
schepen van ICT

Hoofdmenu: 
het hoofdmenu, met heel 
de structuur van de web-
site, is uitgebreid. Via het 
menu kan je vlot navige-

ren op de website.

Nieuws: 
onder het navigatischerm 
zie je de grootste nieuw-
tjes van de stadsdiensten. 

Zoeken: 
op de nieuwe website ligt 
de focus op het zoek-
scherm. De verbeterde 
zoekfunctie zorgt dat je 
zowel via de website als 
via Google snel bij de juis-
te informatie terechtkomt.

De stad Mechelen heeft een nieuwe, frisse stedelijke website:  
www.mechelen.be. De belangrijkste technische vooruitgang is  
dat de website nu veel mooier wordt weergegeven op je tablet  
of mobiele telefoon en je sneller vindt wat je zoekt. Jouw  
gebruiksgemak staat centraal.



Stadsvibes: “We willen een positieve vonk geven”

Mechelen Blogt: de virtuele cafétoog van Mechelen
Jan Smets schrijft al 12 jaar voor Mechelen 
Blogt, heeft 1815 ‘blogposts’ op zijn teller 
en wordt weleens ‘de officieuze stadsbio-
graaf van Mechelen’ genoemd. 

Jan: “Ik ben een fiere Mechelaar met een 
grote belangstelling voor wat er leeft in 
onze stad. Mechelenblogt is een collectief 
van verschillende bloggers die het nieuws 
in de marge met een andere invalshoek 
dan de gewone media brengen. We zetten 
het mooie en boeiende van onze stad in de 
kijker. Ik hoop dat dat positivisme afstraalt 
op de lezers en dat we zo mee de ge-
meenschap opbouwen. Onze blog is een 
populair medium: zowel de burgemeester 
als Jan met de pet lezen hem. We krijgen 
reacties uit alle hoeken, dat doet deugd.”

“50 portretten met bekende en minder 
bekende Mechelaars heb ik gebundeld in 
een boek. Ik wou vooral de diversiteit van 
Mechelen laten zien, want de stad is breder 
dan je denkt. Een cafébazin, vluchteling, 
iemand met een beperking … Iedereen 
is het waard om gehoord te worden.”

Zin om mee te bloggen? 
Jan: “Ik wil een warme oproep doen om je 
aan te dienen als blogger. De blog moet voor 
en door de Mechelaars zijn.”

Het boek 'Mechelen. Een stad vertelt’ van 
Jan Smets is uitgegeven bij de Mechelse 
uitgeverij ELenA, kost € 34,95 en is verkrijg-
baar bij de Mechelse boekhandels.

W www.mechelenblogt.be

Blogster Suzanne startte eind vorig jaar 
een nieuw blogproject op samen met Pro-
ject Wolf, het Mechelse medialab voor en 
door jongeren. Ondertussen doen al zes 
bloggers mee en spat de positiviteit van 
het computerscherm.

Suzanne: “Elke dag verschijnt er zoveel 
negatief nieuws. Wij willen net positieve 
artikels posten, die aanstekelijk werken.  
Zo schreven we bijvoorbeeld een arti-
kel om mensen de stad per fiets te laten 
verkennen. De rode draad door de blog 
is mensen inspireren en een goed gevoel 
over Mechelen geven. Dat lijkt aardig te 
lukken: mensen reageren zo goed als altijd 

positief op onze artikels. Het is fijn om te 
zien hoeveel de teksten gelezen worden.”

“We spreken soms af om te brainstor-
men en we hebben met de bloggers een 
Facebookgroep. Dat is handig om ideetjes 
af te toetsen. Momenteel zijn we met zes 
bloggers, zowel studenten als werkende 
mensen. Het zou fijn zijn mocht ons team 
groeien, zodat we een echte redactie kun-
nen vormen!”

Zin om mee te bloggen? Laat het weten via 
info@projectwolf.be.

W projectwolf.be/category/stadsvibes

Digitale st@d
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#2800love
Op Instagram zijn al meer dan 9500 foto’s 
gepost met de hashtag #2800love. Onder 
andere foto’s van Nancy en haar man Chris 
met hun accounts @nan_scapes en @meche-
len_in_beeld. Bijna 3000 volgers van over de 
hele wereld kunnen hun foto's smaken!

Nancy: “Mechelen is een hele fotogenieke 
stad met zowel mooie gebouwen en gevels  

als natuur. Mijn favoriete plekken om te 
fotograferen zijn het Vrijbroekpark, de 
Zoutwerf en het Dijlepad bij valavond. Ook 
volgers uit prachtige landen als Nieuw-
Zeeland en de Malediven zijn onder de 
indruk. Ze reageren vaak op de foto’s dat 
ze Mechelen willen bezoeken. Omdat 
ik trots ben op onze stad, gebruik ik de 
hashtag 2800love."

 503 vind-ik-leuks



 @inNekkerspoel Hoe is #thuisinnekkerspoel 
ontstaan?

 @StadMechelen We zijn ontstaan uit noodzaak, om-
dat we naar aanleiding van het mobiliteitstraject al-
lemaal samen aanvoelden dat het beter kon in onze 
buurt. #thuisinnekkerspoel bestaat uit een bende 
gelijkgestemde zielen die elkaar gevonden hebben 
in de buurt. Onze community heeft een vlucht ge-
nomen die we niet hadden kunnen voorspellen. We 
focussen niet uitsluitend op mobiliteit, maar op alles 
wat onze wijk mooier en leuker maakt.

 @inNekkerspoel Hoe hard leeft TiN in  
#nekkerspoel?

 @StadMechelen Veel mensen reageren op de be-
richten en delen ze. 67 % van de inwoners opent 
de nieuwsbrief die we tweemaandelijks versturen. 
Dat is niet niets hè! Ook krijgen we regelmatig be-
richtjes van buurtbewoners die ergens van wakker 
liggen. Het geeft voldoening dat onze inspannin-
gen iets teweegbrengen.

 @inNekkerspoel Heeft TiN het gemeenschapsge-
voel versterkt?

 @StadMechelen Dankzij TiN hebben mensen elkaar 
gevonden. Ik ken en kom nu veel meer samen met 
mensen in de buurt. We ontmoeten elkaar dus niet 
enkel online, maar ook in levende lijve. Die over-
gang van digitaal naar offline is enorm waardevol.

 @inNekkerspoel Waarom kozen jullie voor online 
communicatie?

 @StadMechelen Vaak gebeurt de communicatie 
in de een buurt via flyers in de brievenbus. Onze 
doelgroep zijn vooral jonge, actieve, werkende 
mensen. Die zitten op allerlei online kanalen en 
willen via die weg geïnformeerd worden. Online 
kan je kort op de bal spelen. Elk kanaal heeft z’n 
pluspunten. Zo kunnen we op Twitter berichten 
(re)tweeten, daarmee willen we onze Facebookpa-
gina niet overspoelen. Via Facebook bereiken we 
dan weer de meeste mensen.

 @inNekkerspoel Wat is er al uit voortgevloeid?

 @StadMechelen We hebben een stem gekregen 
op het stadhuis en in de pers, we hebben een  
lenteschoonmaak georganiseerd en de werkman-
nen van Nekkerspoel getrakteerd op koffiekoeken.

 @inNekkerspoel Wat hoop je voor de toekomst?

 @StadMechelen Ik hoop dat de community nog 
verder groeit en dat er op die manier nog veel 
spontane initiatieven ontstaan. Ik droom van een 
project met het potentieel van een Ottertrotter of 
de Kunstvestdagen. Maar gewoon al zaadbommen 
werpen op een braakliggend stuk grond is leuk. 
Zo brengen we nog meer kleur in #nekkerspoel!

Thuis in Nekkerspoel: online en offline samenkomen
De groep Thuis in Nekkerspoel (TiN) wil een fijne buurt creëren. Daarom betrekken ze via allerlei digitale kanalen de 
buurtbewoners bij nieuws uit de wijk. Nieuwe Maan tweette met de beheerder van al deze kanalen, Sylvie De Weze.
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Dag in dag uit wil Mechelen 
zijn inwoners op de hoogte 
houden van de plannen van 
het stadsbestuur. Dat doet 
de stad via tal van kanalen. 
Maar wat vinden jullie van 
de manier waarop de stad 
communiceert? Dat wilden 
we wel eens weten … en 
daarom voelden we eind 
2015 een hoop Mechelaars 
aan de tand. Hier zijn enkele 
opvallende resultaten van 
de communicatie-enquête.

Welke kanalen gebruiken Mechelaars?

1. www.mechelen.be 92 %
2. Nieuwe Maan 89 %
3. Infoborden op invalwegen 67 %
4. Digitale infozuilen 47 %
5. Stadspagina’s in Streekkrant 45 %

Welke communicatie waarderen Mechelaars 
het meest?

1. Nieuwe Maan 7,70/10
2. Twitter wegenwerken 7,18
3. www.mechelen.be 7,15
4. Twitter Mechelen 7,06
5. Facebook Stad Mechelen 7,02

Waarover voelen Mechelaars zich het best 
geïnformeerd?

1. Evenementen 65 %
2. Huisvuilophaling 64 %
3. Winkelen 58 %
4. Toeristische bezienswaardigheden 53 %
5. Kunst en cultuur  51 %

De stadscommunicatie gewikt en gewogen
Resultaten enquête 2015

Over de enquête
In het najaar van 2015 gaven 1012 mensen hun mening via 
een online enquête. Onder hen tellen we 689 Mechelaars en 
323 inwoners uit de brede regio Mechelen. Op deze pagina 
geven we enkel de beoordelingen van de Mechelaars weer.

Waarin moet Mechelen investeren?

• Stedelijke app (58 %) > De nieuwe website, die op elk 
toestel mooi wordt weergegeven, zorgt ervoor dat nog 
een bijkomende app met dezelfde info eigenlijk geen 
meerwaarde biedt. 

• Elektronische nieuwsbrief op maat (52 %) > De stad 
werkt aan een nieuwsbrief op maat, dus die komt er 
zeker nog aan.

• Uitbouwen MijnMechelen-pagina op website (46 %) > Ook 
aan deze vraag komt de stad in de toekomst tegemoet.

Waarover willen Mechelaars meer info krijgen?

1. Subsidies en premies 32 %
2. Mobiliteit 27 %
3. Milieu en natuur 26 %
4. Geschiedenis van de stad 25 %
5. Wegenwerken en wegomleggingen 25 %

Communicatie
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Ondergrondse Bruulparking
Opent in september 2017

Winkelen, fietsen en rondslenteren is extra aangenaam nu 
de Mechelse binnenstad autoluw is. Ondanks de aanwe-
zigheid van randparkings en initiatieven zoals de Shopping 
Shuttle, blijkt er toch nood te zijn aan extra parkeerruimte 
voor de zuidelijke kant van het centrum. Zeker met het 
te vernieuwen woonzorgcentrum en de komst van een 
podiumzaal in het vooruitzicht. Een ondergrondse parking 
vlakbij de Bruul biedt meer ruimte en zal Mechelen boven-
dien versterken als winkelstad en de realisatie van nieuwe 
commerciële activiteiten ondersteunen.

De ondergrondse parking zal plaats bieden aan 352 
wagens. Wie overdag komt winkelen, kan er gretig gebruik 

van maken, ‘s avonds zullen vooral bezoekers van de toe-
komstige podiumzaal zich hier parkeren.

Op het eerste niveau komen publieke toiletten en vijf 
oplaadpunten voor elektrische auto’s. Daarnaast komen er 
25 ondergrondse fietsenstallingen en een fietsenlift aan 
de zijde van de Bruul. Er komen ook een aantal fietsenstal-
lingen bovengronds.

Deze investering vanuit de privésector kan rekenen op cofi-
nanciering van de stad. Die zal ruimschoots gecompenseerd 
worden via een aandeel in de omzet. Tijdens de werken blijft 
doorgaand verkeer mogelijk met tijdelijke omleidingswegen.

De Hendrik Speecqvest wordt een groen 
vestenpark. Vooraan zie je het Raghenoplein.

Een blik op de toekomstige 

Hendrik Speecqvest 
Van een ruime parking vlak aan de Bruul, een gloednieuwe podiumzaal, groenere 
vesten en een broodnodige upgrade van woonzorgcentrum Hof van Egmont is al 
jaren sprake. Die plannen worden nu concreet: de Hendrik Speecqvest gaat er de 
komende jaren helemaal anders uitzien. Een overzicht.
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Groene parkboulevard
Werken van april 2017 tot voorjaar 2018

Aan het einde van de 19de eeuw, vlak na het dempen 
van de stadsgracht, zag de Hendrik Speecqvest er 
helemaal anders uit dan nu. Beeld je daarbij vooral meer 
groen in. Die richting slaat de vest opnieuw in: in 2018 
verschijnt een gloednieuwe parkboulevard met fietspad, 
die de stad samen met de buurtbewoners een verdere 
invulling zal geven.

Voetgangers en fietsers zullen zich op een aangename en 
vlotte manier via de vesten kunnen verplaatsen. Verder 
worden het centrum en de woonbuurten erbuiten beter 
met elkaar verbonden. Kortom, de transformatie naar een 
parkboulevard kan de leefkwaliteit in en rond de binnen-
stad van Mechelen sterk opwaarderen.

Dankzij de heraanleg van de stationsbuurt verwacht de 
stad over enkele jaren trouwens minder verkeer op de 
Speecqvest. Dan loopt er immers een ontsluitingsweg voor 
doorgaand verkeer achter het station. Toch blijven er aan 
elke zijde van het toekomstige vestenpark telkens twee 
rijstroken beschikbaar met aparte fietspaden. Na open-
stelling van de ontsluitingsweg kan groen licht gegeven 
worden om in beide richtingen een busbaan te voorzien.

Mechelen neemt het bouwheerschap op zich, met onder-
steuning van het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer.

Vernieuwing Hof van Egmont
Werken van eind 2017 tot 2021 of 2022

Het bijna 50 jaar oude Hof van Egmont is al even aan 
vernieuwing toe. Om tegemoet te komen aan de noden 
en verwachtingen van huidige en toekomstige bewo-
ners - denk bijvoorbeeld aan meer levensruimte - wordt 
het woonzorgcentrum volledig afgebroken en vervan-
gen door een nieuwbouw met 220 woongelegenheden 

en twee dagverzorgingscentra. Het doel is om aan de 
Speecqvest een aangename woonzone te creëren voor 
zorgbehoevende ouderen.

In de nieuwbouw komen er drie soorten kamers: kleinscha-
lig wonen voor mensen met dementie, woonzorgflats voor 
zorgbehoevenden en een centrum voor kortverblijf. De 
220 nieuwe kamers zullen veel ruimer en comfortabeler 
zijn dan de 316 kamers in het huidige gebouw.

De afname van het aantal kamers wordt opgevangen 
met het nieuwe woonzorgcentrum ter hoogte van R6-
Liersesteenweg (Roosendaelveld). Dit centrum krijgt een 
capaciteit van 128 kamers.

Nieuwe, grote podiumzaal
Timing nog onzeker

De huidige Stadsschouwburg heeft een zaalcapaciteit van 
400 zitplaatsen en een beperkt podium. Dat maakt het 
helaas onmogelijk om grotere culturele topproducties naar 
hier te halen. Bovendien barst het cultuurcentrum uit zijn 
voegen wat het aantal abonnees betreft.

Om de Mechelse culturele ambities waar te maken, is de 
bouw van een hedendaagse podiumzaal die plaats biedt aan 
800 toeschouwers dus een must. In het masterplan voor de 
site van het Hof van Egmont werd voldoende oppervlakte 
voorzien. Volgens dat plan zal het monumentale gebouw dat 
nu op het Kardinaal Mercierplein staat, dienstdoen als ingang.

Dit dossier wordt momenteel nog onderzocht, wijzigingen 
zijn dus mogelijk. Pas in de volgende bestuursperiode 
wordt hierover een definitieve beslissing genomen.

Wil je op de hoogte blijven? 
W www.mechelen.be/speecqvest  
(schrijf je in voor de nieuwsbrief)

Vooruit(zicht)

Links zie je de toekomstige ingang van de 
podiumzaal, rechts het Hof van Egmont.
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De Vismarkt is toffer zonder fietsen
Trek je met de fiets naar de Vis-
markt? Parkeer hem dan op de Ha-
verwerf, IJzerenleen of in de Beet-
hovenstraat op een van de rode 
lopers. Daar staat je fiets vlakbij, 
veilig en verlicht. Bovendien maak 
je kans op een knalrode zadel-
hoes. En geef toe, de Vismarkt is 
veel mooier en charmanter zonder 
tientallen fietsen die tussen de 
terrasjes geparkeerd staan. De 
horeca-uitbaters zijn je dankbaar!

Tip tegen inbraak
Wist je dat je ten laatste een week voor je op vakantie 
vertrekt gratis toezicht kan aanvragen? De politie en 
gemeenschapswachten houden dan een extra oogje in 
het zeil. Vraag toezicht aan via het politiecommissariaat 
of via www.police-on-web.be. Zo kan je onbezorgd op 
vakantie vertrekken!

Samenaankoop 
zonnepanelen en groene 
energie
Wil je je energiefactuur doen dalen en de CO2-uitstoot 
helpen verminderen? Schrijf je dan in voor de groepsaan-
koop zonnepanelen van de provincie Antwerpen! Zonne-
panelen verdienen zichzelf terug in 7 à 10 jaar en je betaalt 
de komende 20 tot 25 jaar minder voor je elektriciteit! Je 
kan ook deelnemen aan de samenaankoop groene ener-
gie en zo je energiefactuur verlagen. Schrijf je vrijblijvend 
in t.e.m. 9 augustus via www.samengaanwegroener.be.  
Vragen? Bel het gratis nummer 0800 21 134. 

Tip: Wil je zonnepanelen plaatsen? Zorg dan eerst dat het 
dak van je woning goed geïsoleerd is. Deze investering 
verdien je op ongeveer twee jaar terug. Contacteer Ener-
giepunt Mechelen voor een voordelige of renteloze lening. 

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

16 nieuwe Blue-bikes 
aan station Nekkerspoel
Kom je met de trein in een station aan en moet je daarna 
snel de stad in? En gebeurt dat wel vaker in verschillende 
stations? Dan is Blue-bike iets voor jou. Het systeem is 
simpel: je leent een fiets wanneer je hem nodig hebt en je 
betaalt maandelijks je gebruik en jaarlijks 10 euro lidgeld.

Doordat Stad Mechelen en de Vlaamse overheid bijleg-
gen, huur je in Mechelen Blue-bikes voor 1 euro per dag! 
Aan station Nekkerspoel vind je 16 Blue-bikes. Aan het 
groot station staan er 38. Schrijf je in op www.blue-bike.be 
en je ontvangt een Blue-bike kaart in de bus. 

Meer info: www.blue-bike.be of in het fietspunt aan het 
groot station.

Zoek de verschillen
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Taxicheques: 
overal naartoe 
aan de helft 
van de prijs 
Ben je een Mechelaar met ver-
plaatsingsmoeilijkheden of met 
een beperkt inkomen? Dan 
kan je vanaf 1 augustus met 
taxicheques aan een voordeeltarief 
taxiritten in Mechelen betalen. 
Elke cheque heeft een waarde 
van 2,50 euro. Jij betaalt 
slechts de helft.

Je moet gedomicilieerd zijn 
in Mechelen en een begelei-
derspas of een UiTPAS heb-
ben. Koop je cheques via het 
snelloket in het Huis van de 
Mechelaar of via het e-loket op  
www.mechelen.be (steeds per 
tien stuks). Hou altijd je iden-
titeitskaart en begeleiderspas 
of UiTPAS bij de hand. Daarna 
reserveer je je taxirit bij een 
van de deelnemende taxibe-
drijven en betaal je ter plekke 
met de cheques

Meer info: T 0800 20 800, 
W www.mechelen.be/taxicheque  

Nieuw dienstencentrum De Schijf
Op het Oud-Oefenplein in Mechelen-
Noord is een gloednieuw lokaal dien-
stencentrum geopend. Net als de vier 
andere centra in Mechelen, is De Schijf 
een ontmoetingsplaats waar buurtbe-
woners terecht kunnen voor informa-
tie, recreatie, vorming en dienstverle-
ning. Je kan er ’s middags genieten 
van een goedkope warme lunch, een 
babbeltje slaan, gezelschapsspelen 
spelen, gratis surfen op internet … Er 
worden ook geregeld activiteiten geor-
ganiseerd. Een overzicht vind je op  
www.sociaalhuismechelen.be. Via De 
Schijf kan je bovendien een beroep 
doen op een zorgcoach, een pedicure, 

administratieve hulp, een klusjesman, 
boodschappenhulp of de vervoerdienst.

Op 20 augustus is er een groot buurt-
feest in De Schijf met o.a. kinder- en 
jongerenanimatie, infostandjes, een 
tentoonstelling met talent uit de buurt 
en een optreden van John Reels. 
Inwoners van Mechelen-Noord mogen 
een uitnodiging in hun brievenbus 
verwachten.

Wijk- en dienstencentrum De Schijf 
Lijsterstraat 2, T 015 21 10 90 
E deschijf@sociaalhuismechelen.be 
W www.sociaalhuismechelen.be

Jouw feest in een 
middeleeuwse kapel
Op zoek naar een unieke locatie voor je trouw-
receptie, zakenmeeting of een ander evene-
ment? Neem eens een kijkje in de eeuwenoude 
Heilige Geestkapel en het Heilige Geesthuis in 
hartje Mechelen. Deze historische gebouwen 
behoren tot de oudste van de stad en werden 
recent gerestaureerd. Het resultaat is een schit-
terende, authentieke locatie die zowel particu-
lieren als bedrijven kunnen huren. 

Interesse? Neem contact op met AGB MAC via 
agbmac@mechelen.be of 015 29 80 43.

Goed om Weten
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1 De verkeerstuin in het Vrij-
broekpark is volledig vernieuwd 
en de verkeerslichten werken weer 
op woensdagnamiddag en in het 
weekend. De leerlingen van De 
Luchtballon mochten de nieuwe 
verkeerstuin als eerste uitproberen. 

2 De Lange Heistraat is een jaar 
lang de Schoonste Straat van 
Mechelen. De straatbewoners 
poetsen en fleuren hun straat op, 
en krijgen € 1000 om een straat-
feest mee te organiseren.

3 Stadsbeiaardier Eddy Mariën 
speelde als een van de eersten 
een concert op de gloednieuwe 
mobiele beiaard. Dit grote instru-
ment telt 50 klokken en weegt drie 
ton. Het instrument kan makkelijk 
verplaatst en ingezet worden voor 
evenementen en concerten. 

4 Authentieke kostuums, praal-
wagens, paarden en zo’n 2000 en-
thousiaste medewerkers maakten 
van de Hanswijkprocessie weer 
een succes. Wist je dat de traditie 
van deze historisch-religieuze stoet 
al teruggaat tot 1273?

5 Tijdens de Kunstvestdagen 
stelden bewoners van de Kelder-
mansvest twee weekends hun 
huizen ter beschikking als exposi-
tieruimte voor beeldende kunsten. 

6 Tijdens een buitenaardse Speel-
dag transformeerde de binnenstad 
een dag lang in een gigantisch 
speeluniversum. Lang leve Meche-
len Kinderstad!

 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
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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, Aikon Producties, Joris Casaer, Layla Aerts, Jean Van Cleemput 
Werkten mee aan dit nummer: Caroline Verschaeren (hoofdredactie),  
Lieve Jaspaert, Sjoukje Smedts, Laurie Gadeyne, Karin Van Hees,  
Annelies Senaeve, Kevin Goossens, Maxime Goffin
Nieuwe Maan contacteren? E nieuwemaan@mechelen.be 
W www.mechelen.be/nieuwemaan
Wettelijk Depot: D/2016/0797/019

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 



Mechelen Kinderstad gaat  
voor een lang(zam)e zomer
In de zomervakantie spelen veel kinderen op straat. 
Zie je dit bord? Vertraag dan, want je komt dan in een 
woonbuurt waar je maar 30 km/uur mag rijden. Alvast 
een dikke merci van de kindjes die graag buiten spelen!


