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Nieuwe Maan

500 jaar Dodoens
Zandpoortvest wordt groen
Kunstenfestival OP.RECHT.MECHELEN.

IEDEREEN DE FIETS OP!

In de kijker

Koude kunstjes
Schuifel jij op een ijspiste onzeker en vastklampend vooruit? Of glij je soepel over het ijs alsof
je met schaatsen geboren bent? Of je nu beginner of gevorderde bent, ga zeker een keertje
schaatsen op de nieuwe ijspiste van Ice Skating
Center Mechelen. Je kan er schaatslessen volgen
en zelfs elke vrijdag discoschaatsen! De ijspiste
is ook de vaste oefenplek van drie clubs: ijshockeyploeg de Coldplay Sharks, kunstschaatsclub
Hivernia en shorttrackclub IRTA. Hier zie je de
Coldplay Sharks in actie. Zin gekregen? Bekijk de
uren van de publieke schaatsbeurten en ontdek
de drie clubs via www.iscm.be.
Tip: wie een UiTPAS aankoopt krijgt een heleboel
welkomstvoordelen, waaronder een gratis rondje
schaatsplezier! www.uitinmechelen.be/uitpas
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Komaan

Leve de velo
Je ziet ze steeds vaker rijden: de e-bikes of elektrische fietsen.
Ik beken dat ik ook al heb overwogen om er een te kopen.
Zo’n fiets die een beetje meetrapt, lijkt mij een goed alternatief voor die afstanden waarvoor de auto nemen toch wat
beschamend is.
Wie fit genoeg is en de keuze heeft, kan niet anders dan
nadenken over zijn of haar verplaatsingsgedrag en ernaar
handelen.
Met onze betere en duurdere fietsen worden we wel kwetsbaarder voor fietsdiefstal. Ons baanbrekend systeem met fietszendertjes moet hier soelaas brengen. De eerste 250 uitgeruste fietsen
bollen al rond. Maar om het effect te meten, moeten we nog wat
geduld oefenen.
Om het fietsen aan te moedigen werkt het stadsbestuur op verschillende manieren aan meer en beter fietscomfort. De eerste lentemaand is het uitgelezen moment om daarmee uit te pakken. In deze
Nieuwe Maan vind je daarom heel wat fietsprojecten waar Mechelen aan werkt, met een indrukwekkende lijst van nieuwe kilometers
fietspaden, fietsstraten en -routes. Het zou wel eens kunnen dat de
fiets het rijtuig van de toekomst wordt. In Mechelen zeker en vast!

MAANdVRAAG

Bart Somers,
burgemeester

Hoe vaak fiets jij?

NINA: “Ik breng elke dag de kinderen naar school en naar de crèche
met onze bakfiets. Heel gemakkelijk,
want ik moet nooit parking zoeken.
Het is fijn dat er meer fietsparkings
voor bakfietsen worden voorzien. Er
mogen er zeker nog meer bijkomen.
Onze auto gebruiken we enkel voor
verre afstanden.”

STIJN: “Ik neem elke dag mijn
plooifiets mee op de trein om naar
mijn werk te gaan. We hebben thuis
ook een bakfiets voor onze kinderen. Misschien schaf ik me ook nog
zo’n fietszendertje aan. Als mijn fiets
gestolen zou worden, vinden ze hem
hopelijk snel terug.”

ISABELLE: “Wij hebben nooit een
auto gehad en doen alles met de fiets.
Zware spullen vervoeren we met de
fietskar en brikken melk kunnen op
de step van mijn zoontje. Fietsen is
goedkoper, beter voor het milieu en
minder stresserend. En de toekomstige lage-emissiezone? Daar hoeven
wij ons geen zorgen om te maken!”

Blader snel naar p. 8 en maak kennis met de vele fietsinitiatieven en fiere fietsers in onze stad.
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WEDSTRIJD

In hoeveel landen hebben wij Mechelaars onze roots?
Mechelen is een diverse stad: we zijn allemaal Mechelaars
maar onze roots liggen in een heleboel landen. Kan jij raden
in hoeveel verschillende landen de inwoners van Mechelen
hun roots hebben (volgens de laatste telling op 01.01.2015)?
Voor alle duidelijkheid: iemand heeft buitenlandse roots wanneer hij of zij zelf niet in België geboren is of wanneer een
van beide ouders niet in België geboren is. Vergeet België er
niet bij te tellen! Stuur je antwoord en je gegevens voor
1 april 2017 naar nieuwemaan@mechelen.be of naar
Marketing & Communicatie, Grote Markt 21, 2800 Mechelen.
Het wedstrijdreglement vind je op www.mechelen.be/
nieuwemaan.
Je maakt kans op een inspirerende workshop van Iedereen Mondiaal voor jou en je vrienden, collega’s, familie,
buren of vereniging. Op een ontspannende manier en met
leuke activiteiten maak je kennis met mondiale thema’s.
Je kan kiezen uit volgende workshops:
• (H)eerlijk potje anders: tijdens deze kookworkshop
ontdek je hoe gezond, gevarieerd en lekker de vegetarische keuken is!
• GPS-stadsspel: speel het meest oneerlijke spel op aarde
en race tegen de klok en tegen elkaar!
• Tournée Mondiaal: proef en geniet van biologische
bieren uit eigen land.
• De Scharlaken Pompelmoes: een kinderfeestje waarin
kinderen samen de strijd aangaan met de Draak en zo
honger uit de wereld helpen.
• Fairtrade @ home: proef (h)eerlijke chocolade en leer
wat je er zelf mee kan maken.
• Knap recy(K)leren: tover je oude kledij om tot de hipste
creaties!

Niet gewonnen? Geen probleem, iedereen kan de workshops volgen. Surf naar www.iedereenmondiaal.be, kies een
workshop en stel zelf een groep samen. Bepaal de datum
en locatie en schrijf je in. Iedereen Mondiaal zorgt voor materiaal, ingrediënten en een begeleider van de activiteit. Het
kost slechts € 40 voor een hele groep, alles inbegrepen.
Meer weten? W www.iedereenmondiaal.be,
E info@iedereenmondiaal.be

Mechelen heeft de beste
burgemeester ter wereld
Proficiat, want je woont in de stad met de beste burgemeester ter wereld! Die titel werd Bart Somers officieel
uitgereikt door de City Mayors Foundation. Met de
World Mayor Prize wil deze organisatie een burgemeester in de kijker zetten die op uitzonderlijke wijze heeft
bijgedragen tot zijn gemeenschap, en die een relevante
visie heeft uitgewerkt op vlak van stedelijk samenleven. De burgemeester ziet de prijs als een pluim voor
alle Mechelaars en iedereen die Mechelen mee heeft
omgetoverd tot de mooie en inspirerende stad waarin
Maneblussers uit 138 landen vandaag samenleven.
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Komaan

=

85 806

- 4,1 %

Mechelaars

Wist je dat de stad elke boom die
wordt verwijderd vervangt door
twee nieuwe bomen?

DE MEDAILLE

Op 1 februari 2017 telde Mechelen
al 85 806 inwoners. In 2016 kwamen er maar liefst 1376 Mechelaars
bij! Nooit eerder mochten we zoveel nieuwe Maneblussers welkom
heten als vorig jaar!

Wist je dat de werkloosheid in Mechelen het afgelopen jaar daalde met
4,1 %? De werkloosheid is gedaald in
alle leeftijdscategorieën en voor alle
opleidingsniveaus, zowel bij autochtone als allochtone Mechelaars.

Gangmakers van decennia burenplezier

Na 80 jaar vol buurtactiviteiten heeft het Koninklijk Verbond der Mechelse Geburenkringen de boeken gesloten.
Decennialang waren voorzitter Jean Aerts (59) en opperdekenin Nini Tremerie (71) de drijvende krachten.
"De KVMG was een overkoepelende organisatie die optrad
als contactpersoon tussen geburenkringen en het stadsbestuur”, vertelt Jean. “Dat betekende vooral: sociaalculturele activiteiten organiseren zodat Mechelaars samenkomen en zich kunnen ontspannen. Het grote verschil met
een hedendaags buurtcomité is dat onze focus altijd op
ontspanning lag.”
Nini: “Elk jaar legden we een feestkalender aan met tal van
activiteiten. Dat deden Jean en ik gedurende 35 jaar samen, met de steun van nog een aantal leden. Op het einde
waren we nog met vijf en kwam het aantal activiteiten op
een lager pitje te staan.”
Jean: “Onze leden zijn intussen zestigers en zeventigers,
en jongere opvolging was niet te vinden. De wereld en de
ontspanningsmogelijkheden zijn nu eenmaal veranderd.
Het leek ons dus beter om te stoppen in schoonheid.”
Dat gebeurde eind januari met een groots afscheidsfeest.
De uitgelezen gelegenheid om hen tot ‘Verdienstelijke
Mechelaar’ te bekronen - een eer die zij sinds ’87 jaarlijks
schonken aan anderen.
Nini: “Het was een zeer mooi feest. Ik beleefde het met
een klein hartje en met enkele traantjes in de ogen. De
andere bestuursleden hadden ervoor gezorgd dat Jean en
ik de dertigste en allerlaatste trofee voor ‘Verdienstelijke
Mechelaar’ kregen. Als bestuurslid konden we nooit aanspraak maken op die titel, maar voor één keertje hebben
ze een uitzondering gemaakt.”

Jean en Nini hoeven het zwarte gat helemaal niet te
vrezen, want ze zijn beiden nog actief bij tal van Mechelse
verenigingen.
Ken jij iemand die de Medaille verdient? Stuur een mailtje
naar nieuwemaan@mechelen.be en wie weet hangt de
Medaille volgende keer rond zijn of haar hals.
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Aan de oever
van de Dijle …

Alerte Mechelaars hebben al gemerkt dat de Binnendijle onder de parking van Thomas More aan de Zandpoortvest doorloopt. Bij de heraanleg van de ring, eind jaren
70, werd het water daar overwelfd. Binnenkort komt de Binnendijle er terug boven
water en maakt de huidige parking plaats voor een groen plein met bloemrijke oever.

“Mechelen wordt
weer een stuk
mooier. We
creëren aan de
Zandpoortvest
een aangename
rust- en ontmoetingsplek.”
Christiaan Backx, schepen
van Openbare Werken
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In april starten de stad Mechelen en Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV met de heraanleg
van de Zandpoortvest. Als alles vlot verloopt, zijn de werken klaar in het voorjaar van 2018. Samen met de nieuw
ingerichte Speecqvest wordt dit stadsdeel omgevormd tot
een groen vestenpark met ontmoetingsplek aan het water.
Dat water opnieuw een belangrijke plaats krijgt, past helemaal in het vlietenplan van Mechelen.

Ontmoetingsplein
Langs de oever van campus De Vest komt tussen de bomen
een plein dat aansluit op het toegangsplein van het hogeschoolgebouw. Vanaf dit plein leiden grote traptreden uit
natuursteen en een zachte helling naar een lager liggend
platform. Op de zittreden wordt het heerlijk vertoeven tussen
het groen aan de boord van de Dijle.

Vooruit(zicht)

De huidige parking Zandpoortvest 1 zal
plaats ruimen voor een aangenaam
groen plein aan de Binnendijle.

Terug naar het verleden
Door de werken zullen zowel de Speecqvest als
het nieuwe plein er terug meer zoals vroeger
uitzien. Toen stroomde het water ook bovengronds, al bestond de hogeschool nog niet.
©Stadsarchief Mechelen

JOLIJN & MARE:

JULIE: “Ik vind het altijd

“Geef ons maar meer
groen in de stad. We
gaan nu al geregeld
naar de Kruidtuin en het
Vrijbroekpark. Voor de
studenten zal zo’n plein
ook wel leuk worden,
dan kunnen ze bij mooi
weer buiten lunchen.
Parkeren moet dan iets
verder, maar ons lijkt er
voldoende parking in
de buurt, zeker als die
nieuwe parking aan het
station open gaat.”

tof als er in een stad veel
groen is. Als de parking
verdwijnt, zullen bovendien meer mensen met
de fiets naar Thomas
More komen. Mijn favoriete frituur is wel moeten verplaatsen, maar
gelukkig niet te ver!”

Bloemrijke oever
Aan de overzijde blijft de weg langs campus De Ham
behouden en verschijnt er een groene, bloemrijke berm
naast het water. Voor het openleggen van de Binnendijle
moeten de bestaande bomen er noodgedwongen verdwijnen. In ruil komen er langs de vest enkele nieuwe, grote
bomen om het groene karakter van de plek te versterken.

Tijdens de werken
• De Zandpoortvest blijft in principe altijd open, zodat
er zo weinig mogelijk verkeershinder is.
• Ook voor studenten die met het openbaar vervoer
naar school komen, verandert weinig. De bushalte
wordt enkele meters verplaatst richting de Vest.
• Vanaf de start van de werken is parkeren onmogelijk
op Zandpoortvest 1. Parkeren kan nog steeds op de
grote parking Zandpoortvest 2.
De 112 parkeerplaatsen die verdwijnen worden ruimschoots opgevangen door parking Zandpoortvest 2
(622 plaatsen) en de bijkomende parking onder de
Speecqvest (351 plaatsen, open najaar 2017).
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19,6 km nieuwe
fietspaden sinds 2006
+ 3,5 km
in uitvoering

3 fietsstraten

Laten herstellen?

Fietspunt aan het station of ’t Atelier op
de Battelsesteenweg 50-52.

• Goswin de Stassartstraat
• Frans Halsvest
• Hoogstraat

Zelf herstellen?

Er zijn mogelijkheden in Park
Populierendreef, tegenover
Huis van de Mechelaar, aan
bibliotheek Moensstraat of
bij het Fietspunt aan het
station.

+ 16,9 km
in ontwerp

6,3 % meer
Mechelse fietsers
in 2016 dan in 2015 volgens
een fietsbarometer van de
provincie Antwerpen.

Uitlenen?
Blue-bikes
53 Blue-bikes centraal station
16 Blue-bikes station Nekkerspoel

24/24, € 1/rit + € 10/jaar
10 570 x gebruikt in 2016

Fietsotheek
160 leenfietsen
121 geabonneerden

€ 35/jaar

Toerisme Mechelen

Fietsostrade

2 fietsen

23 km naar

Fietspunt Mechelen

Antwerpen

30 fietsen, 1 tandem en
2 elektrische fietsen

25 km
naar Leuven

3123 fietsers namen op
27 september 2016 de fietsostrade van
Mechelen naar Antwerpen

165 km aan uitgestippelde

recreatieve fietsroutes
58 km Gouden Carolusroute
50 km Netevalleiroute
57 km Dijlevalleiroute
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15 km
naar Lier

1174 Mechelaars en

werknemers van Mechelse
bedrijven hebben zich vrijblijvend ingeschreven voor
de samenaankoop elektrische (bak)fietsen en steps.

Dossier M

Mechelen Fietsstad

Leve de velo!
Mechelen wil iedereen motiveren om de fiets te nemen. Dat is nodig om onze stad
klimaatneutraal te maken. Bovendien is fietsen goedkoper én gezonder dan met de
auto rijden. Daarom schakelt de stad een versnelling hoger bij het aanleggen van
fietspaden, stallingen en andere voorzieningen die fietsen aangenamer en veiliger
maken. In drie fietsstraten is de fietser zelfs de baas!

Fietspaden: als paddenstoelen uit de grond
Vaak geraak je met de fiets vlotter op je bestemming dan met de auto. Zeker nu er in Mechelen allerlei nieuwe doorsteken,
verbindingen en fietspaden opduiken. Bovendien worden de fietspaden binnenkort duidelijker zichtbaar dankzij extra
wegwijzers, wegmarkeringen en overzichtsborden.

R
Dood/ lopend

Ken je dit bord al?

Veel doodlopende straten hebben wel een smalle verbinding met een andere straat voor
fietsers en voetgangers. Om dat zichtbaarder te maken, zijn nu alle doorlopende straten aangeduid met een verkeersbord. Wie weet kan je zo wel je gewoonlijke fietsroute afsnijden?

Nieuwe fietspaden
De laatste maanden zijn er nieuwe fietspaden bijgekomen en er zijn ook grootse plannen
voor een fietsbrug.
• Het dubbelrichtingsfietspad onder de brug in de Nekkerspoelstraat loopt nu door tot
net na de Grote Nieuwedijkstraat. In de rest van de straat werd het oude fietspad vervangen door een nieuwe laag asfalt. Ook dat deel wordt volledig vernieuwd.
• In de Lange Zandstraat is onlangs een fietspad aangelegd.
• In de Frans Halsvest en de Stassartstraat is een fietspad aangelegd om de straat om
te vormen tot fietsstraat (zie p. 10).
• Dit jaar komt er een Tivolipad met fietsersbrug over de Vrouwvliet. Zo ontstaat er een
fietsverbinding tussen het nieuwe ziekenhuis en de stad. Ook aan de Vrouwvlietroute,
Winketkaai, Rietstraat en de Planckendaelstraat wordt de fietsinfrastructuur aangepast.

BRUNO DAYERS (Full

Wist je dat …
• het stadsbestuur een nieuwe regel voor fietsers wil uittesten: rechtsaf door rood?
Binnenkort testen we dit op het kruispunt van de Nekkerspoelstraat met de Lakenmakersstraat.
• deze zomer de bouw start van de fietspuzzel aan de
kruising Leuvensesteenweg-Tangent? Zo kan je vanaf
de fietsostrade in Nekkerspoel veilig tot aan de Brusselsesteenweg. Je zal trouwens ook dag en nacht veilig
kunnen fietsen onder het treinstation door.
• fietsende klanten meer geld uitgeven? Dat blijkt uit onderzoek. Kiezen voor ‘Mechelen Fietsstad’ ondersteunt
dus ook de lokale economie.

Moon Bike Riders): “De
situatie voor fietsers in
Mechelen is er duidelijk
op vooruitgegaan de
laatste jaren. Zo is er in
Nekkerspoel een breed
fietspad gekomen, afgescheiden van de rijweg.
Daar is duidelijk rekening gehouden met de
fietsers. Ik hoop dat de
stad blijft investeren in
fietspaden en duidelijke
regelgeving.”
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Fiets is baas in
3 fietsstraten
In een fietsstraat heeft jouw stalen
ros voorrang op de paardenkracht
van auto’s. Na de Hoogstraat heeft
Mechelen nu twee nieuwe fietsstraten: de Goswin de Stassartstraat en de Frans Halsvest.
Na de heraanleg van het kruispunt met de Liersesteenweg kan deze fietsstraat doorgetrokken worden
naar de Keldermansvest. In de ene richting fiets je
samen met de auto’s op de rijbaan. In de tegenrichting
is in de drie fietsstraten een verhoogd fietspad aangelegd om de fietsers extra te beschermen.

Ken je de regels van een
fietsstraat?
1. Auto’s mogen fietsers niet inhalen.
2. Fietsers mogen de volledige breedte van de
rijbaan gebruiken.

Snel weg op de
fietsostrade
De provincie werkt aan een netwerk van fietsostrades die
steden en gemeenten onderling verbinden met zeer goede fietsroutes. Naast de bestaande route langs de Vaart
naar Leuven opende in 2015 de fietsostrade AntwerpenMechelen. Elke dag trappen duizenden mensen via deze
fietsostrade naar hun werk of school. De fietsostrade
loopt in één rechte lijn langs de spoorlijn. Zo fiets je snel
én veilig naar je bestemming.

Wist je dat …
• in het stationsproject ook een fietsostrade is
opgenomen van Nekkerspoel tot aan het station?
• de fietsostrade in de toekomst via Zemst wordt
doorgetrokken tot in Brussel?

Lente-uitje op de fiets
21 maart is de lente daar! Het ideale moment om een
uitstap te maken met de fiets. Mechelen telt tal van
mooie recreatieve routes, zoals het Vrouwvlietfietspad.
Voor 6,95 euro koop je een handige fietskaart van
Mechelen en omstreken bij Toerisme & UiT in Mechelen. Op de kaart staan onder andere de fietsostrade en
de knooppunten, waarmee je gemakkelijk je fietsroute
kan uitstippelen. Daarnaast vind je er ook een gratis
kaart met drie fietstochten: de Gouden Carolusroute,
Nete- en Dijlevalleiroute. Doe inspiratie op via
visitmechelen.be/fietsroutes
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Dossier M

Je stalen ros veilig op stal
De stad onderzoekt voortdurend waar nood is aan fietsenstallingen en elk jaar komen er nieuwe bij. Zo zijn er rond
de jaarwisseling 104 nieuwe stallingen geplaatst. Jij kan ook
zelf signaleren dat je een fietsenstalling mist in een straat via
mobiliteit@mechelen.be. De stad peilt vervolgens of alle bewoners van de straat een autoparkeerplaats willen omvormen
tot fietsenstalling. Voor nieuwe straten wordt altijd gezocht
naar een evenwicht tussen beide.

Fiets krijgt onderdak

Tips tegen fietsdiefstal
1. Zet je fiets altijd op slot aan een paal. Ook in je
eigen tuin(huis), want zelfs daar worden fietsen
gestolen.
2. Laat je fiets gratis labelen of graveren. Kijk op
www.mechelen.be/fietsgraveringen voor meer info.
3. Laat een fietszendertje in je fiets plaatsen.
Meer info: www.mechelen.be/fietszenders

Op verschillende plaatsen kan je je fiets ook in overdekte
stallingen zetten. Het afgelopen jaar zijn er 75 overdekte
fietsenstallingen aangelegd in de Sinte Mettetuin. Aan het
Douaneplein en Rode Kruisplein kwamen er telkens 18 bij.
Binnenkort opent de eerste buurtfietsenstalling in het park
aan de Oude Liersebaan. Later dit jaar krijgt je fiets ook een
dak boven zijn hoofd in het binnengebied aan de Hoveniersstraat. Vaarwel natte zadels!

Wist je dat …
• de parkeervakken voor Kafee Zapoi in de OLV-straat
overdag een parkeerplaats voor auto’s zijn en tussen
18u en 24u voor fietsers? Als dit proefproject aanslaat,
wil de stad het uitbreiden. Ook laad- en loszones zouden
zo’n invulling kunnen krijgen.
• er 5000 fietsenstallingen aan het nieuwe station komen?
Er komen ook aparte plaatsen voor fietskarren en
bakfietsen, en oplaadpalen voor elektrische fietsen.
• de politie dit jaar 150 000 euro investeert in camera’s
aan de fietsenstallingen van het station?

De fietser telt!
Het Mechelse fietserspeloton blijft maar groeien. De stad
investeert in een fietstelpaal om het beleid nog beter af te
stemmen op het fietsgebruik. De eerste teller verschijnt
deze lente aan de fietsbrug tussen Nekkerspoelstation en
de binnenstad. Op een scherm zal je kunnen zien hoeveel
fietsers er die dag zijn voorbijgereden.
Fietsfan Jasper Truyens doet ook fietstellingen: “Ik ben
even deeltijds fietskoerier geweest in Mechelen, voor de
oprichting van de huidige ECOkoeriers. De groene bakfiets
gebruik ik nog steeds, omdat we geen auto hebben. Met
de bakfiets kunnen we al onze boodschappen vervoeren
en ik rijd er zelfs mee naar het containerpark. Ik ben duidelijk niet de enige die de fiets verkiest. Tussen midden september en begin oktober heb ik tijdens de ochtendspits de
verkeersstromen op kruispunten in de stad gemeten. Mijn
conclusie: 3341 fietsers rijden elke ochtend het centrum in
en dat is veel meer dan de 1338 autobestuurders!”
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Ken je deze fietsinitiatieven al?
1. Fietsotheek
Vorige zomer opende de Fietsotheek aan de Adegemstraat
14. Met een abonnement kan je er een kinderfiets ontlenen
voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Enkele nieuwigheden:
• er komen een 25-tal nieuwe fietsen.
• je kan een abonnement voor een half jaar nemen.
• je kan je abonnement betalen met Talententickets.
• de stad investeert 10 000 euro in de verdere ontwikkeling van de Fietsotheek.
M 0472 08 04 85, E fietsotheek@atelier-mechelen.be,
W www.atelier-mechelen.be

2. Koersende koeriers
Mechelen heeft maar liefst
drie fietskoerierbedrijven:
Bubble Post, ECOkoeriers
en Greendriver. Ze leveren
je aankopen met de fiets bij
je thuis. Daarnaast leveren
ook heel wat handelaars
hun waren met de fiets
aan huis. Handig als je zelf
geen tijd hebt of moeilijk te
been bent. Al eens verse
soep van Soeper, pizza van
Kingslize Pizza of brood van de Broodbroeders laten
leveren? Ontdek al deze ecologische leveranciers in de
folder of op www.shoppeninmechelen.be/thuislevering.

Spreekbuis-motivator Bruno, geflankeerd
door Gunter (links) en Polle (rechts).

3. Peloton de Paris
In deze unieke fietsbar in de Hoogstraat 49 kan je rustig
een koffie drinken terwijl je ziet hoe de fietsenmaker aan
je fiets sleutelt.

“Almaar meer Mechelaars fietsen.
Onze investering
in fietsveiligheid,
-infrastructuur en
de promotie van
recreatieve routes
loont.”
Marina De Bie,
schepen van Mobiliteit
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Paul met het grootste pronkstuk
uit zijn wielercollectie.

Dossier M

Full Moon Bike Riders: dat schept een fietsband
Elke 28 dagen fietsen een 15-tal Full Moon Bike Riders 10 à 15 kilometer onder de volle maan.
Spreekbuis-motivator Bruno Dayers voert het peloton aan in zijn fluohesje.
Bruno: “Ik neem mensen mee op ontdekkingstocht
langs plaatsen in onze mooie stad die ze nog niet
kennen. Er zijn heel wat verborgen plekjes die je
makkelijker met de fiets bereikt dan met de auto.
De tochten zijn heel toegankelijk en de traagste
bepaalt het tempo. Ons motto is ‘fietsen bij volle
maan schept een band’. Het is fijn om nieuwe
mensen te leren kennen, dus iedereen is welkom!
De volle maan geeft een extra dimensie aan de
fietstochten. Langs de Vaart rijden in het maanlicht
heeft iets idyllisch.”

“In twee jaar heb ik 550 liter
brandstof uitgespaard.”
“Fietsen is voor mij pure ontspanning. Je kan je
hoofd leegmaken in de volle natuur en stress
kanaliseren. Ik fiets regelmatig in het buitenland

over heuvelachtige landschappen. Een berg
bedwingen: daar haal ik een kick uit. Bij mijn
terugkomst zegt mijn vrouw altijd dat ik een ander
mens ben.”
“Je zal mij niet snel in het centrum met de wagen
zien, behalve als ik hele zware boodschappen vervoer. Ik begrijp het nut niet van de auto te nemen
om 300 meter verder naar de bakker te gaan. Op
jaarbasis leg ik meer kilometers af met de fiets dan
met de auto. Mijn fietsteller toont aan dat ik in twee
jaar tijd zo’n 550 liter brandstof heb uitgespaard.
Dat komt ongeveer overeen met 715 euro. Maar
fietsen heeft nog meer voordelen. Ik durf te zweren
dat je tijdens de ochtendspits sneller het centrum
bereikt met de fiets dan met de auto. Bovendien is
het veel gezonder!”
W fullmoonbike.wordpress.com

Pauls wielercollectie: “Het is uit de hand gelopen”
In de jaren 60 zag Paul Mortelmans als kleine jongen alle grote wielerkampioenen voor zijn deur fietsen. De wielermicrobe sloeg over. In ’81 richtte hij de wielerclub Walemse Stoempers op en voor hij het
wist barstte zijn wielerverzameling uit haar voegen.
Paul: “Toen ik met pensioen ging, heb ik al mijn
wielerspullen op zolder uitgestald. Momenteel
bezit ik 45 koersfietsen, bijna 1000 drinkbussen
en een 200-tal truitjes. Onder andere de gele
truien van Armstrong en Cancellara zitten erbij. Ik
vind het heerlijk om mijn verzameling te observeren. Ik zeg dan altijd tegen mijn gezin dat ik op
hoogtestage ga (lacht). De zolder is ondertussen
wel te klein geworden, dus ik heb ook het tuinhuis
aangeslagen (lacht).”

“Eddy Merckx is de god
van de wielrennerij.”
“Het summum van mijn verzameling is de fiets
waarmee Eddy Merckx in ’74 gekoerst heeft. In
mijn ogen is hij de beste aller tijden. Het mooiste
moment uit de wielergeschiedenis? De eerste

Ronde-overwinning van Eddy. Het was 30 jaar
geleden dat er nog een Belg had gewonnen. Zo’n
beelden gaan nooit meer van je netvlies. Ik heb zelf
bijna alle klassiekers gereden. Het is leuk om te
weten dat de grote kampioenen je zijn voorgegaan.
Momenteel fiets ik nog drie keer per week met de
Walemse Stoempers. Samen met kameraden hindernissen overwinnen, dat is gewoon prachtig.”
“Voor korte verplaatsingen neem ik altijd de fiets.
Er is toch overal file, dus je bent beter af al fietsend. Zo kom je totaal ontspannen op je bestemming. Bovendien hoef je niet meer naar de fitness!
Tegenwoordig zijn fietspaden ook beter onderhouden. In Walem zijn er bijvoorbeeld twee nieuwe
fietsersbruggen aan het Zennegat. Zo hoeven we
niet meer om te fietsen, handig! Mijn lievelingstocht in Mechelen is het Dijlepad: heel mooi, rustig,
veilig en goed onderhouden.”
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CONSERVATORIUM
BLAAST 175 KAARSJES UIT
Het Stedelijk Conservatorium voor Muziek, Woord en Dans kan terugblikken op een
rijke geschiedenis. Op 175 jaar tijd groeide het aantal leerlingen van 18 naar 2386.
datzelfde jaar kwam de studierichting Woord erbij. Pas
vanaf 1970 kon je er ook danslessen volgen. Vandaag, 175
jaar later, geven 85 leerkrachten les aan 2386 studenten,
die kunnen kiezen uit verschillende opleidingen in de richtingen Muziek, Woord en Dans.

Al sinds de tijd van Margareta van Oostenrijk speelde
muziek een belangrijke rol in Mechelen. Tegen het einde
van de 15de eeuw ontstond de Koraalschool, de eerste
‘muziekschool’. Jongens konden er les volgen zolang ze
deel uitmaakten van het koor van de Sint-Romboutskathedraal. Zelfs Ludwig van Beethovens grootvader Louis
volgde er les!
Pas in 1842 werd de eerste officiële ‘zangschool’ opgericht,
onder de naam Ecole de Chant. Die startte heel klein: met
18 leerlingen en één leerkracht die tegelijk directeur was.
In 1921 kreeg de Ecole de Chant de titel Stedelijk Muziekconservatorium. Die naam was niet helemaal correct, want

Stichting van École
de Chant.

Verhuis naar Hof van
Busleyden.

1842

1868

1850

Uitbreiding lessenpakket met piano en
strijkers & omdoping
tot Muziekacademie.
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Met dat aantal leerlingen is het Conservatorium de ‘grote
broer’ in het Mechels deeltijds kunstonderwijs. Ook de
andere scholen blijven groeien: 1632 leerlingen kozen dit
schooljaar voor een opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten en 60 volgen les aan de Beiaardschool.
In vergelijking met vorig schooljaar tellen de drie scholen
liefst 203 extra inschrijvingen.

In WO I gaan de bib
en de enige vleugelpiano op in vlammen.

1875

1914

Ook meisjes, vrouwelijke leerkrachten en
volwassen studenten
zijn voortaan welkom.

Verhuis naar een
oud herenhuis op de
Wollemarkt.

1915

Verhuis naar
een pand in de
Louisastraat.

1919

Oprichting afdeling
Woord, Stedelijk Muziekconservatorium.

1920

1921

Muziekacademie
biedt cursussen aan
voor alle gangbare
instrumenten.

1 jaar feest
Nog het hele jaar
lang viert het Conservatorium zijn 175ste verjaardag met
speciale voorstellingen. Op
conservatoriummechelen.be
ontdek je het volledige
programma.

Bekende oud-studenten
Heel wat oud-studenten van het Conservatorium wisten het al
ver te schoppen: Jacques Vermeiren (comedy), Eva Daeleman
(tv-gezicht), Bart Cannaerts (comedy), Jasper Publie (frontman
Bandits), René Verreth, Jaak Van Assche en Tuur De Weert (De
Collega’s, voormalig MMT) zijn maar enkele namen. Een aantal
oud-studenten bekleden nu zelfs hoge posities op de
internationale kunstscène!

Thomas Vanderveken,
presentator en pianist, volgde tien jaar lang
pianoles aan het Conservatorium
Hoe heb je je tijd aan het Conservatorium
ervaren?
"Het is een vaste waarde, een plek met rare
geuren maar warme mensen. Altijd wel een traptrede gebarsten,
een deur die niet goed sluit. Tot in het putje van de winter muggen in de geurende toiletten. In alle hoeken van het gebouw
klinkt muziek. Angstzweet en vreugdekreet. En vooral: leraars om
van te houden.”

Wat betekent de naam
‘conservatorium’?

Wat is jouw mooiste herinnering aan het Conservatorium?
“De lessen notenleer bij Jeanine Huybreghts en de lessen piano
bij Michael Wittocx. De mensen kortom die me jarenlang gevormd
hebben.”

‘Conservatorium’ komt van het Latijnse ‘conservare’ (bewaren). Het verwijst naar de weeshuizen en opvangplaatsen voor ouderloze
kinderen, waar Paus Gregorius I in Italië rond het
jaar 600 zijn zangknapen rekruteerde. Sinds de
16de eeuw kregen jongens met een goede stem
en muzikaal gevoel een zangopleiding voor de
grote kerk- en kathedraalkoren. Pas tegen het
einde van de 18de eeuw ontstonden er zangscholen buiten deze weeshuizen. Dat was niet
anders in Mechelen, de geboortestad van ’s
werelds meest bekende polyfonisten Cypriaan
de Rore en Philippus de Monte.

Brand! Een deel
van de bib gaat
verloren.

1968

1980

Verhuis naar de Melaan. Nieuw filiaal in
Sint-Katelijne-Waver
vanwege stijgend
aantal leerlingen.

Wat is het belangrijkste dat je er hebt geleerd?
“Dat succes niet vanzelf komt. En dat muziek je leven mooier maakt.”
Welke rol heeft het Conservatorium gespeeld in de ontwikkeling
van jouw talent en voor je verdere carrière?
“Stel dat er geen overheidsgeld zou gaan naar het Deeltijds Kunstonderwijs, en dat mijn ouders me dus geen muziekopleiding hadden
kunnen bieden, dan bestond 'ik' kortweg niet, maar was er een andere man met de naam Thomas Vanderveken, die in alle opzichten
verschilt van wie ik vandaag ben. Ik ben er tien jaar lang elke week
meer dan twee keer geweest. Het Conservatorium zit in mij.”

Ontstaan van afdelingen
Jazz & Lichte Muziek en
Oude Muziek. Opstart
nieuw filiaal in Bonheiden.

1989

1998

Overname van balletschool van Champagne, onder de naam
Koninklijk Conservatoriumballet.

2007

Start lessen
literaire creatie.

2008

Oprichting Bijzonder
Muziekonderwijs.

Oprichting
Conservatorium
Harmonieorkest.

2010

Start lessen
flamenco.

2014

2017

Conservatorium viert
175-jarig bestaan.
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“Zonder transplantatie
Meer dan 1000 Belgen staan op de wachtlijst voor een orgaan.
Tegelijk heerst een groot tekort aan orgaandonoren. Bijna
iedereen kan levens redden door donor te worden, maar
er leven nog veel taboes en onduidelijkheden. Jules
en Zainab werden dankzij een orgaantransplantatie
gered en zijn hun donoren voor altijd dankbaar.

Jules Bouillon (66) kreeg nieuwe
longen. Jules: “Ik heb altijd een
goede gezondheid en een actief
leven gehad. Tot ik rond mijn 50ste
veel last kreeg van mijn ademhaling.
Alledaagse handelingen liepen plots
moeizamer. Ik kon niet douchen of
door de tuin wandelen zonder naar
adem te happen. De enige oplossing was een nieuw paar longen, dus
kwam ik op een lange wachtlijst. Maar
op heel korte tijd ging het van kwaad
naar erger … Het werd pijnlijker en ik
moest me voortdurend ondersteunen
om voort te bewegen. Als de transplantatie niet snel plaatsvond, kon het
wel eens einde verhaal zijn.”
“De dokters hebben me bovenaan op
de wachtlijst gezet en enkele weken later was het zover: er was een
donor die in aanmerking kwam en
me nieuwe longen gaf. Ik zal hem of
haar voor altijd dankbaar zijn. Na de
operatie ging het al snel beter. Ik kon
terug alles doen wat ik wou - een zalig
gevoel! Fietsen werd mijn nieuwe passie. Sinds mijn operatie heb ik zelfs al

Ook moslims mogen
organen doneren
Het wordt zelfs beschouwd als een
lovenswaardige handeling. “En voor
hem, die iemand een leven redt, het
is alsof hij de gehele mensheid het
leven heeft gered …” (Koran 5:32)
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vier keer de Mont Ventoux beklommen! Dat
had ik voor de transplantatie nooit durven
dromen. Telkens ik
toekwam op die
prachtige bergtop,
kon ik alleen maar
denken: ‘Een goede
gezondheid is het
belangrijkste wat
er is!’.”

JULES

“Ik heb
sinds de
operatie al
vier keer de
Mont Ventoux
beklommen! Dat
had ik nooit durven
dromen.”
Elke donor is bruikbaar
Je leeftijd of geaardheid veranderen
hier niets aan. Zelfs als je ziek bent,
kunnen je gezonde organen levens
redden.

Je lichaam blijft
toonbaar
Een orgaanverwijdering gebeurt
erg respectvol. Er zijn nauwelijks
uiterlijke tekenen te zien.

Maneblussers

zou ik er niet meer zijn”
Zainab El Meknouzi (30) kreeg een
nieuwe lever en pancreas. Zainab:
“Mijn kindertijd heb ik voor een groot
deel doorgebracht in het ziekenhuis. Het was lang niet duidelijk
wat mij al die pijnlijke kwaaltjes
bezorgde. Net wanneer ik
begon te puberen werd diabetes vastgesteld. Ik had
het er heel moeilijk mee
om mijn eetgewoonten
aan te passen. Zoals
elke puber was ik geïnteresseerd in chips,
snoep en frisdrank.
Gelukkig ben ik enkele jaren later wel
bijgedraaid.”

ZAINAB

“Maar toen ik 19 was,
werd ik zo ziek dat
ik tot mijn grote spijt
mijn studies Sociaal
Juridisch Recht moest
stopzetten. Kort daarna
leerde ik de liefde van
mijn leven kennen en verhuisden we naar Mechelen. Maar mijn gezondheid
bleef achteruitgaan, en mijn
organen raakten aangetast door
de ziekte. Enkele jaren geleden
kreeg ik gelukkig een nieuwe pancreas en een nieuwe lever, helemaal
uit Oostenrijk. Zonder transplantatie
zou ik er niet meer zijn.”

Je bent pas zeker van je donatie na registratie
Elke meerderjarige Belg is orgaandonor na zijn overlijden. Maar zonder
registratie als orgaandonor, kunnen je naaste familieleden zich hiertegen
verzetten. Praat er nu al over met je omgeving en/of verzeker je gulle daad
door een registratie bij het Huis van de Mechelaar. Zo moeten jouw naaste
familieleden die pijnlijke keuze niet maken na jouw dood.

“Veel moslims denken dat de islam
orgaandonatie niet toelaat, maar dat
klopt niet. En als je organen wil ontvangen, moet je ze ook willen afstaan,
vind ik. Sinds de transplantatie gaat
het beter, al heb ik nog een lange weg
af te leggen. Het liefst van al wil ik
mama worden en mijn steentje bijdragen aan de maatschappij.”

“Als je organen wil
ontvangen, moet
je ze ook willen
afstaan.”

WORD
ORGAANDONOR
Maak een afspraak in het
Huis van de Mechelaar via
mechelen.be/orgaandonatie,
vul het formulier voor instemming tot orgaandonatie in en
zorg voor leven na je dood.
Twijfel je nog? Surf naar
www.overlevendoorgeven.be.

Er heerst nog een groot tekort
Veel patiënten op wachtlijsten overlijden helaas doordat er niet op tijd een
orgaan wordt gevonden. Doe iets aan
het nijpend tekort aan orgaandonoren!
Eén persoon kan met zijn organen tot
acht levens redden.
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500 jaar Dodoens
De man die zijn volk kruiden leerde kennen
Op 29 juni is het exact vijf eeuwen geleden dat
Rembert Dodoens (1517-1585) werd geboren. Hij
wijdde zijn leven aan onderzoek naar gezondheid,
geneeskunde en de rol van geneeskrachtige kruiden.
Zijn Cruydeboeck is tot op vandaag de basis voor
heel wat kennis over planten en hun werking.
500 jaar geleden groeide Rembert
Dodoens op in de Dijlestad. Zijn vader
was stadsgeneesheer van Mechelen en
verzorgde Margareta van Oostenrijk op
haar sterfbed. Al snel werd duidelijk dat
Rembert geen gewone jongen was. Op
zijn 13de studeerde hij zowel geneeskunde, astronomie en klassieke talen.

18

Na zijn studies en enkele buitenlandse
reizen keerde Dodoens terug naar zijn
geboortestad. Hij vestigde zich als arts
en schopte het op 31-jarige leeftijd tot
stadsgeneesheer. Verkozen door het
stadsbestuur stond deze gediplomeerde arts aan de top van de stedelijke
medische hiërarchie. Op latere leeftijd

werd Dodoens benoemd tot keizerlijk
lijfarts in Wenen en professor geneeskunde aan de universiteit van Leiden.
In deze laatste stad overleed hij op
10 maart 1585.

Handboek voor apothekers
‘Geef die man een standbeeld!’, horen
we je denken. En dat kreeg hij ook, samen met zijn eigen
Dodoenstuin in de
Kruidtuin. Want Dodoens werd vooral
bekend door zijn
kennis over kruiden
en hun geneeskundige krachten.

(M)aanblik
In 1554 schreef hij er zijn Cruydeboeck
over. Hij deelde planten in verschillende klassen in, liet er door stadgenoot
Pieter van der Borcht tekeningen bij
maken, schreef hoe je planten moest
bereiden, tegen welke kwaaltjes ze
hielpen … Het was hét handboek
voor de apotheker van toen, want
in Dodoens’ tijd werden geneesmiddelen bijna uitsluitend uit planten
bereid. De manier waarop Dodoens
planten indeelde was revolutionair
en wordt vandaag nog steeds gebruikt. Dodoens schreef zijn boek
bewust in het Nederlands en niet in
het Latijn, wat uitzonderlijk was voor
die tijd. Op die manier wou hij de
informatie toegankelijk maken voor
een breed publiek.

Vrienden van Dodoens
Dat Dodoens niet vergeten is, bewijst zijn uitgebreide vriendenkring,

de zogenaamde ‘Vrienden van Dodoens’. Rogier Chorus: “Elke twee
weken onderhouden we met een
tiental vrijwilligers op zaterdagvoormiddag de kruidenhoek - ook
gekend als de Dodoenstuin - in de
Kruidtuin. We kunnen op de stad
rekenen voor het nodige materiaal.
Het zou geweldig zijn moest het
standbeeld dit jaar zijn rechterhand
terugkrijgen. Dat is al 15 jaar verdwenen. Met de Vrienden van Dodoens
helpen we fondsen te werven om
hem zijn hand en glans terug te kunnen geven. Een verjaardagscadeau
voor Dodoens en voor zijn stad!”
Wil jij ook Vriend
van Dodoens worden?
T 015 29 75 82
E natuurengroenontwikkeling@
mechelen.be
W www.mechelen.be/500jaardodoens

Dodoens leeft
Dit jaar komt Rembert Dodoens terug
tot leven dankzij de vele activiteiten
n.a.v. zijn 500ste verjaardag.
• In het Tivolipark vind je op het neerhof van de kinderboerderij een middeleeuwse kruidentuin met wel 250
kruiden. Elke dinsdag komt een kruidenkenner langs die kruidige remedies tegen allerlei kwaaltjes geeft. Van
1 april t.e.m. eind september kunnen
zowel kinderen als volwassenen geleide kruidenwandelingen volgen.
• De medewerkers van het Vrijbroekpark
maakten
een
Dodoens-blog waarop elke dag
een kruidenweetje wordt gepost:
dodoens365.tumblr.com. Er volgen
ook nog sterrenkijkdagen, wandelingen, educatieve activiteiten en een
film.
• Groentemuseum ’t Grom in SintKatelijne-Waver organiseert twee cursussen: ‘Doe de Dodoens’ ( januaridecember) waarbij je kruiden leert
gebruiken tijdens het koken, en een
cursus ‘Botanisch tekenen’ (maartdecember).
• Soirée Lamot organiseert een reeks
lezingen over Dodoens. Ga luisteren
op 9 of 23 maart.
• Van 3 t.e.m. 7 juli organiseert Musea
& Erfgoed Mechelen een DodoensMuseumkamp voor kinderen tot 12
jaar.
• Volg vanaf mei een geleide wandeling in de Kruidtuin met Benoit Fondu,
de ontwerper van de in 2010 heraangelegde Dodoenstuin.
• Op 10 en 11 juni organiseert de Kring
voor de Geschiedenis van de Pharmacie Benelux in Congres- en Erfgoedcentrum Lamot een congres met lezingen rond Dodoens.
• Op 13 en 14 oktober organiseren Mechelse enthousiastelingen een tweedaags audiovisueel kunstenfestival
waarmee ze op een eigenzinnige manier de minder bekende kanten van
Dodoens belichten.
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KUNSTENFESTIVAL
VAN START

20

Stadsfestival

Maak je klaar voor theater, muziek, circus en
spektakel in onze stad! Op 3 maart gaat het drie
maanden durend kunstenfestival van start! Dit is
het tweede luik van het stadsfestival OP.RECHT.
MECHELEN.
Theatermakers, beeldend kunstenaars, dansers
en schrijvers verbeelden wat onrecht zoals
misdaden, terreuraanslagen, faillissementen en
huisuitzettingen met mensen doet. Achter de
schermen zijn theatermakers en acteurs al een
jaar lang druk in de weer. Want veel producties
die de komende maanden te zien zijn, zijn speciaal gemaakt voor ons kunstenfestival.
Op deze pagina’s geven we je een selectie van
producties die speciaal op maat zijn gemaakt.
Check zeker het volledige programma, want geloof ons, het aanbod is erg groot.

Kunstenfestival 03.03-09.06,
W www.oprechtmechelen.be
Tickets online en via UiT in Mechelen,
T 070 22 28 00, Hallestraat 2-4-6.
 facebook.com/oprechtmechelen

OPENLUCHTTHEATER

Royal de Luxe
brengt Miniaturen
naar Mechelen
Royal de Luxe, de Franse theatergroep die
bekend is voor zijn spektakels in openlucht,
komt naar onze stad! De reuzen die in 2015
in Antwerpen rondtrokken, blijven voor deze
gelegenheid thuis in Nantes. Op vraag van
OP.RECHT.MECHELEN. maakte Royal de Luxe
‘Miniaturen’, een voorstelling die ze in maart
20 keer opvoeren in het hart van onze stad,
op de Grote Markt.
Guido Wevers, intendant van OP.RECHT.MECHELEN., vroeg Royal de Luxe al in 2014 om een
voorstelling te creëren rond de thema’s recht
en rechtvaardigheid. Uitgerekend de dag van
de aanslagen in Zaventem en Brussel was hij
op weg naar Nantes, waar hij ging overleggen
met Jean-Luc Courcoult, de grote man achter
de theatergroep. Het stond dus in de sterren
geschreven dat de voorstelling 'Miniaturen' een
reflectie zou zijn op verschillende uitdagingen in
onze maatschappij.

Win tickets!

Alle gratis tickets voor Miniaturen zijn verdeeld.
Kon jij geen ticket bemachtigen? Nieuwe Maan
geeft 4x twee tickets weg voor de voorstelling
van 26.03 (15u). Het enige wat jij moet doen is
ons voor 12.03 vertellen wanneer jij voor het
laatst oprecht trots was op Mechelen. Dat kan
via mail naar info@oprechtmechelen.be of per
brief naar vzw mmMechelen Feest t.a.v. Annelie
Boogers, Minderbroedergang 5, 2800 Mechelen. Winnaars worden verwittigd op 13.03.
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BEELDENDE KUNST

Contour
Contour Biënnale 8 is een vaste
waarde tot ver buiten België, een
uniek evenement voor al wie belangstelling heeft voor bewegend beeld.
De achtste editie krijgt de stempel van
de Zuid-Aziatische curator Natasha

Ginwala, die eerder meewerkte aan
de Biënnale in Berlijn en aan expo’s
in het Stedelijk Museum Amsterdam.
“Haar contacten met artiesten uit het
Midden-Oosten, Noord-Afrika en ZuidAzië zijn een grote meerwaarde voor
Contour, dat tot nu toe vooral focuste
op Euro-Amerikaanse kunstenaars”,
aldus Steven op de Beeck, directeur
van Contour. Tijdens Contour

Biënnale 8 zullen meer dan twintig
lokale en internationale kunstenaars
nieuw en recent filmwerk presenteren. De biënnale toont hedendaagse
kunst tegen de achtergrond van het
400 jaar oude verleden van de Grote
Raad. Dit Mechelse gerechtshof was
het juridische centrum van Europa.
De kunstwerken belichten het thema
rechtvaardigheid elk vanuit een eigen
invalshoek. Kom langs op historische
locaties als het Schepenhuis, het Hof
van Savoye, Huis de Clippel en In den
Grooten Zalm. Bezoek de Garage of
Battelsesteenweg 50 aan de rand
van de binnenstad. Film, video, installaties en performance dompelen je
onder in de wereld van recht, rechtspraak en rechtvaardigheid.
Contour, 11.03-21.05, verschillende
locaties in de binnenstad

KLASSIEKE MUZIEK

Mechelen Hoort Stemmen
Mechelen hoort Stemmen verrast de
muziekliefhebber jaarlijks met vocale
kunst over genres, disciplines en tijden
heen. Voor de achtste editie koos het
festival voor het thema The Sound of
Justice. Recht en rechtvaardigheid worden vocaal en muzikaal verkend door
tal van (inter)nationale muzikanten en
componisten.
Artist in residence is Lore Binon, een
sopraan van wereldklasse. In Mechelen
presenteert ze vier bijzondere projecten
aan de zijde van Imago Mundi, pianist
Anthony Romaniuk, LOD en haar eigen
ensemble Revue Blanche. Met als rode
draad ‘de vrouw en rechtvaardigheid’,
beweegt ze zich moeiteloos tussen
barok, kamermuziek, hedendaagse
muziek en muziektheater.
Het festival sluit tussen 12 en 14 mei
af met TENSO Days, een internationaal weekend voor de mooiste
hedendaagse koormuziek.
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Sopraan Lore Binon

Hoe omschrijf je jezelf in drie woorden?
“Oprecht, gedreven, levenslustig.”
Grootste muzikale ontdekking?
“Nina Simone, een van de grootste artiesten aller tijden. Haar stemkleuren,
inleving en timing zijn fenomenaal.”
Met welke componist zou je eens
willen daten?
“Puccini, ik ben benieuwd naar de
man achter die meeslepende muziek.”
Gouden tip voor de festivalbezoeker?
“Bilitis revisited in de Oude Stadsfeestzaal! Omdat het onze eerste
samenwerking is met de geweldige
danseres Maria Carolina Vieira en omdat het de laatste kans is om de oude
stadsfeestzaal in zijn huidige toestand
te betreden. Die straalt ontzettend
veel vergane glorie en mysterie uit.”
Mechelen Hoort Stemmen, 11.0414.05, Mechelse binnenstad

© Filip Dujardin

Met artist in residence Lore Binon
haalt het festival een sopraan van
wereldklasse in huis.

Stadsfestival
THEATER

Abattoir Fermé
brengt Het Proces
Zeg Abattoir Fermé en denk groteske figuren en
absurditeit. Voor Het Proces is dat niet anders.
Een paar van die figuren voerde het Mechels
theatergezelschap al op in het Ministerie voor
Vervreemding en Transformatie, dat drie zaterdagen Korenmarkt 7 inpalmde (waar vroeger De
Groene Hond huisde). Vooraf kregen 10 000 Mechelaars al een even absurde enquête in de bus,
met vragen als ‘wat gebeurt er als je ’s nachts
wakker wordt en niet meer kan bewegen?’. Maja
van Abattoir Fermé legt uit: “Met deze communicatiestunt wilden we het rare en bevreemdende
dat Josef K zelf meemaakte, tot bij de Mechelaars brengen. Er zullen ook heel wat Mechelse
figuranten op het podium staan. Samen met een
dertienkoppige cast en een decor gemaakt op
maat van NONA wordt het een gezellige boel!”
Het Proces: Het Ministerie voor Vervreemding en
Transformatie palmde in januari en februari even
Korenmarkt 7 in, en zette meteen de toon voor de
voorstelling Het Proces.Die wordt bevreemdend,
groots en kafkaësk. Dat belooft!

Het Proces, maart & april, NONA

ALLES-IN-EEN VOORSTELLING

Futur Simple
Een hippe voorstelling over hoop en liefde, gebaseerd op waargebeurde verhalen, voor volwassenen vanaf 15 jaar.
Voor de voorstelling Futur Simple reisde Stef de Paepe, artistiek en
algemeen directeur van Beeldsmederij DE MAAN, naar Lubumbashi
in Congo. Hij gaf er twee weken een workshop aan jonge spelers
van L'école du théâtre de Lubumbashi. Hiervoor baseerde hij zich
op het boek Futur Simple van Koen Vidal en Stephan Vanfleteren,
met waargebeurde verhalen van jonge Congolezen. “Congo davert
van de energie. Bijna de helft van de Congolezen is jonger dan 18
jaar. Zij zijn heel hoopvol en ondernemend, wat jammer genoeg
snel in de kiem wordt gesmoord”, vertelt Stef. “Die energie wil ik tijdens onze voorstelling in de zaal krijgen. Ondanks sommige zware
thema’s, is er ook plek voor parodie, voor lichtvoetigheid, voor
hoop. Het is een combinatie van muziek, teksten, rap en dans.”
Futur Simple, 04.03-11.03, DE MAAN (voor 15+)

Futur Simple gaat over de niet zo simpele
toekomst voor Congolese jongeren en is
gebaseerd op waargebeurde verhalen.
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CULTUUR

Eurantica Fine Art Fair
Dé afspraak bij uitstek voor verzamelaars van oude schilderijen, moderne kunst, juwelen, meubels met keurmerk
of vintage design. Een klein extraatje voor de liefhebbers:
het nieuwe museum Hof van Busleyden opent pas in 2018
haar deuren, maar licht nu al een tipje van de sluier ...
We zijn benieuwd!
Eurantica Fine Art Fair, 18.03 > 26.03, Nekkerhal (gratis)
W www.eurantica.be

Erfgoeddag 'Zorg'
Dit jaar staan al jouw ontdekkingen in het teken van ‘zorg’.
Een sterk thema, een sterk programma. Zoveel is zeker.
Kazerne Dossin neemt je mee langs plekken van zorg in
oorlogstijden en gunt je daarbij een exclusieve blik in het
depot van het Speelgoedmuseum. In het museum Hof
van Busleyden maak je kennis met de Mechelse meubelmakerstraditie en met heel wat getalenteerde studenten
meubelontwerp van Thomas More.
Ook de ziekenhuizen AZ St-Maarten (Duffel) en Imelda
(Bonheiden) openen hun deuren, net als de ‘georganiseerde’ kinderopvang in de steenbakkerijen in
Rumst. En vraag je je af hoe je een eeuwenoud, kanten
doopkleedje best bewaart? Dan geeft ’t Ordinaaltje in
Bonheiden je met plezier een aantal praktische tips
mee. Want ook dat is zorg!
Komen de kinderen mee? Haal dan eerst een restauratiekoffer op in het Hof van Busleyden en trek er als
echte ‘kunstdokters’ mee op pad langs verschillende
locaties in Mechelen.
Erfgoeddag, zondag 23.04, 10 > 18u (gratis)
Volledig programma op www.musemechelen.be
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SPORT

KINDERSTAD

10 km van Mechelen
Zet je het al eens graag op een lopen? Dan is dit mooie
groene parcours zeker iets voor jou. Start- en eindpunt
liggen in De Nekker. Van daaruit neemt de loopwedstrijd
je mee langs de Dijle en het Mechels Broek.
14u: start 800m voor -12-jarigen | 14.15u: start 5 km |
15u: start 10 km
10 km van Mechelen, zaterdag 15.04, vanaf 14u,
Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker
W www.ram-atletiek.be

Sport Overdag: Bokwa
Bokwa is de nieuwe zumba! Deze fitnesshype komt overgewaaid vanuit Los Angeles. En dan kan Mechelen niet
achterblijven natuurlijk …
Je danst en springt in makkelijke patronen van cijfers en
letters. Goed nieuws dus voor de warhoofden onder ons:
je hoeft helemaal geen moeilijke danspasjes te onthouden
(oef!). Maar vergis je niet, het is en blijft een stevige workout. In een uur tijd verbrand je maar liefst 1.200 calorieën.
Zin om je nog eens helemaal uit te leven? Haal snel je
beurtenkaart bij de Sportdienst of Sporthal Iham en sluit
op dinsdagavond aan in Sporthal Appelaar, Muizen.
Prijs 10-beurtenkaart (1 les = 2 stempels): € 20
(UiTPAS met kansentarief: € 5)
Bokwa, elke dinsdag 19 > 20u, Sporthal Appelaar,
J.F. Van Geelstraat, 2812 Muizen
Let op: op 28.03, 18.04, 25.04 en 2.05 vindt de les
plaats van 18.30 tot 19.30u.
W www.mechelen.be/sport-overdag-18-jaar

Technopolis Mechelen
Hoeveel sterren zijn er?
Wat als er haaien voor
de kust zwemmen? Waar
komt bliksem vandaan?
Is er melk in de
Melkweg? Kan je met
minder suiker even
lekkere cake maken?
En waarom is bewegen
zo gezond? Worden dit
soort vragen van zoon- of dochterlief almaar moeilijker
en sta je soms met je mond vol tanden? Dan heeft
Technopolis voor jou de ideale oplossing.
Elke maand vertelt een professor of onderzoeker alles
over zijn of haar vakgebied. Altijd in klare kindertaal,
natuurlijk. Beter nog, de jongens en meisjes krijgen zelf
ook de kans om te gaan onderzoeken en experimenteren dat het een lieve lust is.
Nadien kan jij dus de lastige vragen stellen. Is dat geen
mooi vooruitzicht?
Data en onderwerpen
19.03: waarom vergeten we dingen?
23.04: waarom is bewegen zo gezond?
21.05: waar komt bliksem vandaan?
11.06: groeit brood aan de bomen?
Kinderlezingen, elke maand, telkens op zondag van
11 tot 12.30u, Technopolis (De Kegel)
W www.technopolis.be/kinderlezing

 Save the date

7 mei: Speeldag
Het is nog even wachten,
maar we mogen toch al uitkijken naar de zon … én naar de
leukste speeldag van het jaar.
Noteer 7 mei in jullie agenda’s
en hou de website in de gaten
voor meer nieuws:
www.mechelenkinderstad.be
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SHOPPEN IN MECHELEN

Warm Welkom Weekend

Pop-up: Empty Shop

Het weekend van 24 tot 26 maart zetten de handelaars
van de Mechelse binnenstad hun deuren wagenwijd open.
Niet alleen om die eerste lentelucht binnen te laten, maar
ook om jou extra goed in de watten te leggen. Een hapje of
glaasje, een modeshow en andere leuke activiteiten … Het
mag allemaal. Kom dat weekend naar Mechelen en geniet
van een dagje shoppen met net dat beetje meer.

Tijdens het Warm Welkom Weekend neemt een buitengewone pop-up zijn intrek in het historische pand ‘De
Groene Hond’.

Spring op zondag 26.03 (11-17u) zeker eens binnen in de
Belmodo Closet Sale in de Oude Mechelse Vleeshallen!
Shop en/of verkoop de beste modestukken tweedehands
samen met Tiany Kiriloff en Belmodo.
Meer info: www.belmodo.be
Warm Welkom Weekend, 24-26.03, binnenstad
Mechelen, winkels ook open op zondag (13 > 18u)

Tips voor shoppers
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Het is aan de Mechelaars zelf om er voor te zorgen dat
deze Empty Shop geen lege winkel blijft. Heb je nog
mooie kleren of schoenen, maar is je goesting (of maat?)
met de jaren veranderd? Doneer ze via een van de verzamelpunten en geef deze pareltjes een tweede leven. Dat
kan onder meer bij De Zondvloed in de Onze-Lieve-Vrouwestraat en Tartes de Françoise in de Hoogstraat.
De opbrengst van de verkoop gaat naar Natuurpunt, dat het
geld zal gebruiken om er bomen mee te planten. Alles wat
na drie dagen verkoop overblijft, wordt geschonken aan
buurtwerk De Keeting in Mechelen. Win-win voor iedereen!
The Empty Shop, 24-26.03, Korenmarkt 7

1. Laat je winkelzakjes thuis leveren door onze
enthousiaste fietskoeriers
Zo kan je handenvrij verder shoppen. Handig toch?

Kabas: eerlijke en verpakkingsvrije producten

2. Parkeer slim en gebruik de Shopping Shuttle
Op zaterdagen en op koopzondag 26 maart rijdt
een gratis Shopping Shuttle tussen de randparkings Douaneplein, P&R Nekker en het centrum.

Op 3 maart opent de eerste verpakkingsvrije winkel in
Mechelen haar deuren, in de Keizerstraat 17. Spring er
zeker eens binnen om je eerste bokalen, potten en zakken te vullen.

UiTPAS: Voordeel in de kijker
Heb jij al een UiTPAS en ben jij een fervente puntenspaarder? Dan
hebben we goed nieuws, want in ruil voor 40 punten mag je op
date met de mannen en vrouwen van theatergezelschap STAN.
Eerst een gezellig diner en nadien volop genieten van de voorstelling ‘Redde wie zich redden kan, geen slechte titel’. De plaatsen zijn
beperkt, dus snel zijn is de boodschap!
Afspraak op vrijdag 2 juni | Op voorhand reserveren via
015 20 37 80 of info@nona.be
Meer UiTPAS-voordelen vind je op www.uitinmechelen.be/uitpas

WAT NOG?
Vuyle Partye (theater)

Copy Construct (expo / fotografie)

vr 03.03 + za 04.03 + vr 10.03 + za 11.03, 20.30u,
theater M (€ 12 | UiTPAS met kansentarief: € 2,5)

vr 24.03 t.e.m. zo 04.06, do, vrij, za, zo 13 > 18u (ma, di en
woe gesloten), Cultuurcentrum Mechelen (gratis)

Vioolrecital Maya Levy (viool) & Matthieu
Idmtal (piano)

Bright (expo / installaties)

zo 05.03, 15 > 17u, Salons Van Dijck (€ 35)

De Waarheidscommissie (theater)
di 07.03 + wo 08.03 + do 09.03, 20.15u, Stadhuis
Mechelen (€ 15 | UiTPAS met kansentarief: € 3)

Voorronde Kunstbende Mechelen

za 25.03 t.e.m. zo 04.06, do, vrij, za en zo 13 > 18u (ma, di
en woe gesloten), Cultuurcentrum Mechelen (gratis)

Selfmade Man Jan De Winter (expo)
za 25.03 t.e.m. zo 9.04, za en zo 14-18u (ma-vrij op
afspraak), Galerie M

za 11.03, 14 > 20u, Cultuurcentrum Mechelen (gratis)

J. Haydn 'De 7 laatste woorden' door Wiener
Polyphoniker (klassieke muziek)

Open Boek Grand Cru met Jurgen De Bruyn

zo 02.04, 15u, kerk O.L.-Vrouw van Leliëndaal,
€ 25/€12 (-26j) (v.v.k.)

(literatuur)
zo 12.03, 11u, Stadsschouwburg (€ 8)

Oaktree + YellowStraps (concert)
vr 17.03, 20.15u, Cultuurcentrum Mechelen
(€ 15 | UiTPAS met kansentarief: € 3)

Bach, tot en met!
(concert)
zo 18.03, 19u, Cultuurcentrum Mechelen
(€ 20 | UiTPAS met kansentarief: € 4)

Carnavalstoet
zo 19.03, 14 > 16.30u, binnenstad Mechelen (gratis)

De stad Nekkerspoel bij Mechelen (lezing)
di 21.03, 20 > 21.30u, Stadsarchief Mechelen (gratis)

Meer vrijetijdsinfo? UiT in Mechelen!
Schrijf je in op de nieuwsbrief van UiT in Mechelen en
blijf wekelijks op de hoogte van de vrijetijdsactiviteiten
in Mechelen.
Hallestraat 2-6, T 070 22 28 00, E uit@mechelen.be,
W www.uitinmechelen.be,  www.fb.com/UiTinmechelen

Jouw activiteit hier?
De stad helpt jouw evenement of vrijetijdsactiviteit gratis promoten via UiT in Mechelen. Het enige wat je moet
doen is je activiteit (tijdig) invoeren in de UiTdatabank.
Zie www.uitinmechelen.be/UiTdatabank
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Nieuwe signalisatiepalen
voor autoluw gebied
De stad installeerde in de F. de Merodestraat,
de Veemarkt, Steenweg/Schoenmarkt en
Vijfhoek/Bruul vier nieuwe signalisatiepalen.
Die geven aan waar de autoluwe of autovrije
zone start. Ze kunnen groen of rood oplichten
om aan te geven of gemotoriseerd verkeer de
straat al dan niet mag inrijden. Het scherm van
de bijhorende totempaal kan tekst weergeven. Wie toch ongewettigd een autoluwe of
autovrije zone inrijdt, riskeert een boete van 55
euro. De palen zijn een extra verduidelijking
en aanvulling op de wettelijke signalisatie op
de belangrijkste locaties. Met de autoluwe en
autovrije zones wil het stadsbestuur de binnenstad aangenaam, leefbaar en veilig houden.

Gezocht: vrijwillige tolken
In Mechelen wonen heel wat mensen die niet het Nederlands als moedertaal hebben. Ook zij komen dagelijks in
contact met allerlei diensten, scholen, organisaties, hulpverleners … Maar door de taalverschillen is het niet altijd
even eenvoudig om elkaar te begrijpen. Soms is er een
tolk nodig. Jij kan hier misschien bij helpen! Heb je zelf
een andere moedertaal, maar spreek je vlot Nederlands?
Of ben je Nederlandstalig, maar spreek je ook andere
talen? Heb je tijd en zin om je in te zetten voor je medeMechelaars? Het Agentschap Integratie en Inburgering is
op zoek naar vrijwilligers die af en toe kunnen optreden
als tolk. Je hoeft daarvoor geen gecertificeerde tolk te
zijn. Interesse? Stuur een mailtje met korte motivatie naar
veronique.vanmechelen@integratie-inburgering.be.

Meer info: www.mechelen.be/autoluw

Het Sociaal Huis: voor al
je vragen rond welzijn
Sinds kort houden nu ook het Vlaams Woningfonds en
het Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme
(BCPA) spreekuur in het Sociaal Huis. Doordat zoveel
sociale partners zitdagen organiseren in het Sociaal Huis
Mechelen, krijg je als Mechelaar één centrale locatie voor
al je vragen rond welzijn. Je vindt info over al die sociale
partners, alle zitdagen, spreekuren en contactinfo op
www.sociaalhuismechelen.be > ‘Gerelateerde documenten’ > ‘Sociaal Huis en Zitdagen partners 2017’.

“Samen met onze
deskundige partners creërden we
tijdswinst voor
alle Mechelaars.
We staan altijd
open voor alle
welzijnsvragen.”
Koen Anciaux, schepen
en voorzitter Sociaal Huis
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Mechelen zkt.
Schone Bendes
Dit zijn Dirk en Joseph. Gewapend met afvalgrijpers,
borstels en vuilniszakken trekken ze samen met hun
vrienden door de Mechelse straten. Een Schone Bende.
Voor een proper Mechelen.
Zet je net als zij in, maak jouw buurt proper én hou er
een extra centje aan over. Wat denk je? Iets voor jouw
vereniging of buurtcomité? Aarzel niet: sluit je aan en
word vandaag nog een Schone Bende.
Bendeleider San Bogaerts: E san.bogaerts@mechelen.be,
T 015 29 83 41, W www.mechelen.be/schonebende

Goed om Weten

Organiseer eens een bewonersinitiatief
en ontvang tot € 5000 subsidie
Draag bij aan een klimaatneutrale
stad
Onderneem je een initiatief dat bijdraagt aan
een klimaatneutrale stad? Dan maak je kans op
een subsidie.
• Initiatieven die informatie over het klimaat
helpen verspreiden (een lezing, infoavond,
beurs, film, …) kunnen jaarlijks tot € 500 subsidie krijgen.
© Katrien Zomers

Draag bij aan een fijne buurt
Mechelaars die initiatieven opzetten in hun straat, buurt of wijk kunnen
daarbij een financieel duwtje in de rug krijgen.
• Een klein initiatief op straatniveau wordt gesubsidieerd tot € 150 per
initiatief, maximum drie keer per jaar.
• Een groot initiatief op buurtniveau (= meer dan één straat) wordt
gesubsidieerd tot € 500 per initiatief, maximum drie keer per jaar.
Bedoeling is dat je initiatief de sfeer in je buurt helpt verbeteren, dat
buurtbewoners elkaar er beter door leren kennen, dat de betrokkenheid in de buurt verhoogt of dat het aangenamer samenleven wordt.
Denk aan straat- en buurtfeesten, stoeten, ontmoetingsmomenten,
vergroenen, creatieve activiteiten, een quiz, wandeling, zangfeest,
brunch, burenhulp, drink ...
De voorwaarden en het aanvraagformulier vind je op
www.mechelen.be/bewonersinitiatieven

Welk Mechels goed
doel verdient extra
ondersteuning?
De stad en mmMechelen Feest hebben € 6000, de opbrengst van de winteractiviteiten van Mechelen Houdt Je
Warm, geschonken aan vier Mechelse goede doelen. En
ook De Zomer is van Mechelen 2017 zal een deel van de
opbrengsten schenken aan een paar goede doelen. En jij
kan bepalen welke! Kies jouw top drie van goede doelen
via www.dzivm.be (t.e.m. 31.03).
Zet samen met #DZIVM en haar ambassadeurs voor deze
actie, presentatrice Ilse Liebens & oud-voetballer Piet den
Boer, het Mechels engagement in de kijker!

• Initiatieven die direct bijdragen tot een beter
klimaat (samentuinieren, een gedeelde kippenren of bakfiets, collectieve renovaties, …)
kunnen jaarlijks tot € 5000 gesubsidieerd
worden. Heb je een idee? De dienst Duurzame Ontwikkeling en Energie denkt graag mee
na en helpt je met de subsidieaanvraag.
Subsidies aanvragen voor klimaatneutrale acties kan nog t.e.m. 31 maart 2017 via
www.mechelen.be/klimaatneutraal. Je kan je
idee vooraf aftoetsen bij de dienst Duurzame
Ontwikkeling & Energie via duurzame.ontwikkeling@mechelen.be of 0471 21 82 48 (Arnout
Ruelens).
Als je initiatief aan beide subsidiereglementen
(bewonersinitiatieven en klimaatneutrale initiatieven) beantwoordt, is het mogelijk dat je beide
subsidies kan aanvragen.

Gooi BEST niet zomaar
in de vuilnisbak
Inwoners van de Mechelse binnenstad en omgeving
station krijgen midden maart thuis een BEST-zak. In
deze gele zak mag je Boeken, Elektrische apparaten, Speelgoed en Textiel verzamelen die je zelf niet meer kan gebruiken.
Twee keer per jaar haalt De Kringwinkel
deze zak bij je op en geeft deze spullen
een tweede leven. Het gaat om een
proefproject dat later kan worden uitgebreid naar het hele grondgebied
Mechelen. De eerste BEST-zakken
worden opgehaald op 22 en 29 maart
(afhankelijk van waar je woont). Info
en ophaaldata: www.bestzak.be
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Maneschijn
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Terugblik
Mechelen Houdt
Je Warm
Van 11 december t.e.m. 8 januari
werd Mechelen ondergedompeld
in een magische eindejaarssfeer.
Een oergezellig winterprogramma
lokte duizenden bezoekers naar
de binnenstad om te winkelen,
te proeven, te feesten en elkaar
te ontmoeten. Mechelen Houdt
Je Warm bracht heel wat mensen
samen en zorgde voor een hartverwarmende en solidaire sfeer in
onze stad. Meer foto’s vind je op
www.mechelenhoudtjewarm.be.

1+2 Shoppen in Mechelen

werd dankzij de vele animatie een
hele beleving.

3

Duurzame kerstcadeaus vond
je op de Mondiale kerstmarkt in
Lamot.

4

De feeërieke JOE kerstparade
wist veel families te betoveren.

5

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 – en we
knalden samen het nieuwe jaar in!

6

Beste wensen en goede
voornemens werden uitgewisseld
op de nieuwjaarsdrink. De stad
trakteerde alle Mechelaars op bubbels en hapjes.

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

NUTTIGE NUMMERS

De politie contacteren? T 015 46 44 64 | E politie@pzmewi.be | W www.politiemechelenwillebroek.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.dijlenete.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
UiT in Mechelen: T 070 22 28 00, E uit@mechelen.be
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:

 www.mechelen.be
 facebook.com/StadMechelen

 @StadMechelen
 @StadMechelen

Nieuwe Maan:

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

Verantwoordelijke uitgever: Erik Laga, stadssecretaris, Grote Markt 21, 2800 Mechelen
Fotografie: Joost Joossen, Bas Vinckx, Jasper Jacobs, Koen Broos, Aikon Producties
Werkten mee aan dit nummer: Caroline Verschaeren (hoofdredactie),
Lieve Jaspaert, Laurie Gadeyne, Tineke Van Nieuwenhove, Annick
Kumbruck, Nina Beghin, Tom Lamberts, Nathalie Bekx,
Annelies Senaeve, Kevin Goossens, Maxime Goffin
Nieuwe Maan contacteren? E nieuwemaan@mechelen.be
W www.mechelen.be/nieuwemaan
Wettelijk Depot: D/2017/0797/004

Meer uitleg?
W www.mechelen.be/nieuwemaan

Nieuwe Maan wordt gedrukt op gerecycleerd papier
met milieuvriendelijke inkten.

Jouw foto hier?
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