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 In de kijker

BUURTSpORT ALS pOSITIEvE UITLAATKLEp
Vrije tijd kan bij jongeren al eens omslaan in verveling en 
doelloos rondhangen. Het project Street Action wil daar 
iets aan doen door jongeren te betrekken bij activiteiten 
waarbij beweging en sport centraal staan. Door een 
samenwerking tussen de Sportdienst, de wijkwerking en 
enkele partners, werden vorig jaar 16 jongeren opgeleid 
tot ‘Street Action-coach’. Tijdens een bewegingsanimator-
cursus leren ze wat er komt kijken bij de organisatie van 
buurtsportactiviteiten. Daarna mogen ze als erkende 
jongerenbegeleider activiteiten zoals sportdagen, 
-kampen en buurtfeesten begeleiden. Street Action leert 

deze jongeren omgaan met verantwoordelijkheid en geeft 
hen meer zelfvertrouwen en kansen om hun talenten te 
ontdekken en te ontwikkelen. Soumaya, Street Action-
coach, is al even enthousiast als de kinderen: “Elke 
woensdag zit de sporthal vol. Zo vermijden we dat deze 
kinderen gewoon wat rondhangen, en zorgen we ervoor 
dat ze zich amuseren met sport en beweging. Je ziet dat 
het hen deugd doet!”

Meer info: Sportdienst – Buurtsport, Mohamed Meftah,  
T 015 29 25 93 | W www.streetaction.be/mechelen
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Wat is jouw studeertip?

MATHIAS EN KASpER, 1STE BA 
OFFICE MANAgEMENT:  
“Om te ontspannen, gaan wij graag 
lopen. Het doet deugd om tijdens 
de blok buiten te komen. Onze 
mama’s komen ook geregeld fruitsla 
of versgeperst fruitsap brengen. Aan 
vitamientjes geen gebrek!”

HAJAR, 2DE BA 
INTERIEURvORMgEvINg: 
“Voordat ik begin te studeren, ruim 
ik mijn kamer helemaal op. Als ik dat 
niet doe, raak ik de hele tijd afgeleid 
door wat ik nog moet doen, zoals mijn 
bed opmaken. Wanneer het blokken 
niet goed lukt, ga ik naar de bib. 
Iedereen rondom je zien studeren, 
werkt motiverend.”

STEFFy, 3DE BA 
INTERIEURvORMgEvINg:  
“Ik heb last van uitstelgedrag, 
maar dat maak ik goed met mijn 
studeertactiek. Nadat ik mijn cursus 
uit mijn hoofd heb geleerd, zeg ik 
alles nog eens luidop op en schrijf ik 
het neer. Als dat lukt, dan weet ik dat 
ik het kan!”

Mechelen wil zich verder opwerpen als kinderstad van 
Vlaanderen. Dat doen we door kinderen te erkennen als 
volwaardige medeburgers in de stad. We geven ze letterlijk en 
figuurlijk ruimte. Speelruimte ligt voor de hand, maar ook aan 
inspraak in de verdere uitbouw van Mechelen als
kinderstad is er geen gebrek.

We beperken ons niet tot de platgetreden paden. Het komt 
er vooral op aan om creatief te zijn. We willen kinderen 
aanspreken als medeburgers en niet enkel betrekken bij de 
typische kinderthema’s. 

Is dat allemaal nodig? Jazeker! In een stad waar kinderen zich 
welkom voelen, is het als vanzelf ook goed vertoeven voor alle 
andere groepen in de samenleving.

Bart Somers,
burgemeester

Mechelen Kinderstad

Stilletjesaan naderen we juni, de maand waarin heel wat studenten achter hun boeken kruipen  
en blokken voor de examens. Maar hoe doe je dat het best?

MAANdvRAAg
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Komaan 

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

vOLg MECHELEN ONLINE!
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Hoe lang waren België en 
Nederland één staat?
Het is al even geleden, maar ooit waren België en Nederland één staat: 
het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, onder Koning Willem I. Weet 
jij hoeveel jaar de Belg en Hollander landgenoten waren? Mail jouw 
antwoord vóór 27 mei naar nieuwemaan@mechelen.be of stuur een 
briefje naar Marketing & Communicatie, Nieuwe Maan, Grote Markt 21, 
2800 Mechelen. Je maakt kans op Mechelenbons ter waarde van € 60! 
Deze kan je uitgeven bij meer dan 170 adresjes in onze stad.

Robert Bernard is de winnaar van de vorige wedstrijdvraag. Hij 
wist dat de Grootbrug dateert uit de 13de eeuw en wint daarmee 
Mechelenbons. Proficiat!

“Mijn broer gaf al bloed en moedigde 
me aan om het ook eens te doen. Hij 
had me gerustgesteld dat het geen pijn 
doet. Intussen heb ik al 104 keer bloed 
en 446 keer plasma gedoneerd. Velen 
durven niet goed uit schrik voor de 
naalden. Vooral mannen zijn schrikken-
tisten! Onterecht. Bloed geven gaat vlot 
en is pijnloos.”

“Voordat je bloed geeft, moet je een 
vragenlijst invullen zodat de artsen 
weten of je bloed geschikt is. Gelukkig 
ben ik zo gezond als een vis. Ik raad 
iedereen aan om eens bloed te geven. 
Het valt reuze mee. En vooral: het is 
nodig. Als jij ooit bloed nodig hebt, en 

er is geen, wat ga je dan doen? Je kan 
beter bloed geven dan bloed nodig 
hebben.”

Ben je tussen 18 en 66 jaar oud en in 
goede gezondheid? Dan kan ook jij 
misschien bloed geven. ‘Vol’ bloed kan 
je vier keer per jaar geven, plasma en 
bloedplaatjes mogen vaker. Meld je aan 
op www.rodekruis.be of bel gratis naar 
0800 777 00. 

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

Lea verheyen
Elke dag hebben mensen bloed 
nodig. Na een operatie, een bevalling 
of een verkeersongeval bijvoorbeeld. 
Een beetje bloed afstaan duurt een 
klein uurtje en je redt levens. Lea 
beseft dat maar al te goed. Op zo’n 
40 jaar tijd heeft ze al 550 donaties 
op haar naam staan.

DE MEDAILLE

Op maandag 4 mei gaan de deuren open van het 
gloednieuwe donorcentrum in Mechelen. Kom zeker eens 
bloed, plasma of bloedplaatjes geven in het Sango-gebouw 
in de Motstraat 42!

Op zaterdag 13 juni organiseert het Rode Kruis een heuse 
Welkomdag. Tijdens een unieke rondleiding ontdek je 
wat er allemaal met bloed gebeurt voor het bij een patiënt 
terechtkomt. De rondleidingen gebeuren tussen 9 en 15u. 
Meer info vind je binnenkort op www.rodekruis.be. 

Wist je dat…

• iedereen 70 % kans heeft om 
in zijn leven ooit bloed nodig 
te hebben? Toch doneert 
slechts 3 % van de bevolking.

• iedere donor belangrijk is, 
maar de nood aan donoren 
met bloedgroep O- of AB het 
hoogst is?

• je online al kan nagaan of je 
bloed mag geven? Op  
www.rodekruis.be (>Wat kan jij 
doen > Mag ik bloed geven?) 
vind je een donorzelftest!

WEDSTRIJD

“Als jij ooit 
bloed nodig hebt, 
en er is geen, wat 
ga je dan doen?”



De pausmobiel van 
Mechelen
Stadsgids peter Meuris en zijn echtgenote patricia 
tonen toeristen en Mechelaars sinds kort met De 
gidsfiets de mooiste plekjes van de stad. Daardoor 
lijkt Mechelen plots wat meer op Berlijn én heeft de 
stad haar eigen ‘pausmobiel’.

“De vergelijking met de Pausmobiel is niet zo 
vergezocht. We trekken zo hard de aandacht dat veel 
mensen spontaan naar ons wuiven”, vertelt Peter. Hij 
vond het idee voor De Gidsfiets in Berlijn.

Dat de Dijlestad kleiner is dan Berlijn komt Peter goed 
uit, want hij moet De Gidsfiets vooruittrappen. “Dat valt 
wel mee, hoor. Ik rij ook dagelijks met een elektrische 
fiets naar mijn werk in Leuven, ik ben wel wat gewend.”

Peter heeft duidelijk nog energie over, want vanaf 
eind mei organiseert hij onder de naam Buitengewoon 
Mechelen bestijgingen van de Sint-Romboutstoren, 
om er de zonsopgang of -ondergang te ervaren met 
een drankje en een hapje. “Het wordt uniek, want veel 
dichter bij de zon kan je in Mechelen niet komen.”

Buitengewoon Mechelen, Jef Denynplein 4/002,  
T 0485 75 05 51, E info@buitengewoonmechelen.be  
W www.buitengewoonmechelen.be 

Een droom van een 
vrijwilliger
De vrijwilligers van het Mechels jeugdwerk en Het 
Anker (AZ Sint-Maarten) kregen de prijs van de 
vrijwilliger, net als Leen Hertogen (29). Zij werkt als 
vrijwilliger op het secretariaat van het Atheneum en 
als kleuterbegeleidster bij go Shil. Leen, die een lichte 
fysieke beperking en een niet-verbale leerstoornis 
heeft, stapte zelf naar de scholen met het voorstel om 
er vrijwillig aan de slag te gaan.

“Meedraaien in het ritme van een gewone 
werkomgeving was geen optie”, vertelt Leen. Ze 
behaalde wel haar diploma middelbaar onderwijs, maar 
heeft het moeilijk met veel prikkels en druk. “Mensen 
zien niet altijd dat ik een beperking heb. Daarom 
overschatten ze me soms. Omdat ik mezelf nuttig wil 
maken, besliste ik aan vrijwilligerswerk te doen.”

Kleuterjuf Ann reageerde enthousiast toen Leen bij haar 
aanklopte. “Het klikte meteen”, vertelt Leen. “Juf Ann 
biedt me de structuur die ik nodig heb. Al zes jaar lang 
begeleid ik de kindjes uit haar klas een dag per week, 
bijvoorbeeld in de poppenhoek.”

Zo gaat Leens droom toch een beetje in vervulling. “Ik 
heb altijd al met kleuters willen werken. Ze oordelen 
niet, dat merk ik heel sterk. Ze noemen me gewoon juf 
Leentje.”

Dat Leen dankzij de Prijs van de Vrijwilliger nu ook van 
anderen extra erkenning krijgt, doet haar deugd. “Ik kies 
tenslotte niet voor deze weg. Het is mijn manier om te 
werken, zonder dat ik doelen moet halen in ruil voor 
een loon. Dat mensen waarderen dat ik zo toch probeer 
om mijn steentje bij te dragen, is heel fijn.”

Komaan 
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“Geef ons een bloem en wat gras dat nog groen is…” Louis Neefs zong het 
al en ook het stadsbestuur weet dat een stad voldoende groen nodig heeft 
om aantrekkelijk en leefbaar te zijn. 100 bloementorens, -bakken en  
-manden fleuren de stad weer op en dit najaar zien twee nieuwe  
stadstuinen en een nieuw buurtpark het levenslicht. 

1. Oase van rust in hartje binnenstad

Naast de Bruul en achter restaurant De Margriet ligt 
een groene parel verscholen: de binnentuin van het 
Sociaal Huis. Binnenkort wordt die omgevormd tot de  
Sinte Mettetuin (1), een volwaardige stadstuin van  
6700 m2.  De drie paden die je in het park leiden, zullen 
uitmonden aan een reuzegrote rode beuk. Naast die paden 
komen vaste bloeiende planten en siergrassen. 

Door de aanleg van blauwkleurige planten en blauwe steen 
zal je zien waar vroeger een vlietje stroomde. Onder meer 
een speelprikkel in de vorm van de staf van Sinte Mette zal 
het park tot leven brengen. Je fiets kan je kwijt in fietsbeu-
gels en in een overdekte fietsenparking, uit het zicht van 
de winkelstraten. De Sinte Mettetuin is ideaal om even te 
verpozen tijdens of na een dagje winkelen.

Wist je dat…
• er bij het uittekenen van de plannen rekening werd 

gehouden met de mening van de buurtbewoners?

• er nog meer nieuwe tuinen en parken aankomen? 
Zo zal de Varkensstraat nog vergroenen en 
worden de binnengebieden op de Oude 
Liersebaan en aan de Kalverenstraat twee nieuwe 
stadsparken.

• de Kruidtuin binnenkort een stuk groter wordt? 
Het park wordt uitgebreid met het binnenplein 
van Thomas More (5800 m²). Het wordt een 
belevingsplein, dat deel uitmaakt van de 
Botanique.

Nieuwe parken en tuinen
© Stramien

 De toekomstige Sinte Mettetuin 
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Vooruit(zicht) 

MECHELEN
kinderstad

2. Steen maakt plaats voor groen

Het stenen binnengebied achter het Huis van Preventie 
en Veiligheid (Befferstraat) maakt plaats voor de  
Rik Wouterstuin (2), een stadstuin van 700 m² met grasveld, 
rijkelijke bebloeming, speelse elementen, zitbanken en 
fietsenstallingen. De vliet die in het begin van de 20ste eeuw 
op dezelfde plaats stroomde, maar later werd overwelfd, 
wordt gedeeltelijk terug tot leven gewekt. Ze wordt 60 cm 
diep, krijgt verhoogde zitranden en wordt aangekleed met 
waterbeplanting. Op vraag van de buurtbewoners komen 
er ook veiligheidscamera’s. De tuin wordt vernoemd naar 
de geliefde kunstenaar Rik Wouters, die vroeger nog in de 
aanpalende Rik Woutersstraat heeft gewoond. Een bronzen 
buste van zijn hand en een muurschildering van stadsartiest 
Gijs Vanhee in de tuin brengen hulde aan deze kunstenaar 
met Mechelse roots.

3. Spel- en belevingspark voor de buurt

De nu wat treurig ogende, voormalige PIDPA-site (tussen 
de gevangenis, Caputsteenstraat, Populierendreef en 
Frans Halsvest) transformeert binnenkort in het nieuwe  
park populierendreef (3). Je zal er kunnen voetballen op het 
grasveld en je viervoeter kunnen uitlaten in de hondenweide. 
Er komt een zandbak voor kleuters, een horizontale 
klimmuur en een speellandschap met evenwichtparcours 
van boomstammen, planken en rotsblokken. Je kan zelfs 
pingpongen en op eigen houtje je fiets herstellen met behulp 
van de fietsherstelzuil. Er wordt gekozen voor planten die 
vriendelijk zijn voor bijen en het park krijgt eetbaar groen. 
Er komen plaatsen om te tuinieren in groep en verschillende 
fruitbomen. De peren, aalbessen, vijgen … mag je lekker 
opeten! Je kan je benen laten rusten op de picknickbanken, 
op de buurtweide of op de rand van de verhoogde 
plantenbakken. Met zijn 10 000 m² wordt park Populierendreef 
een groot spel- en belevingspark voor de hele buurt.

© Okra

“Met nieuwe parken 
en tuinen willen 
we de Mechelaar 
laten genieten van 
groen in zijn directe 
omgeving.”

Marina De Bie,  
schepen van Natuur- en 
Groenontwikkeling

7



8

Mechelen telt veel jonge gezinnen met kinderen en daar houdt de stad 
natuurlijk rekening mee. In Mechelen Kinderstad krijgen kinderen van alles 
op hun maat en de speelmogelijkheden zijn eindeloos. Als beloning voor 
al deze initiatieven kreeg Mechelen het label ‘kindvriendelijke stad’ van de 
Vlaamse minister van Jeugd, Sven Gatz. Ontdek wat Mechelen de komende 
maanden in petto heeft voor de jongsten!

Kinderen  
veroveren de stad!



Aandacht voor  
kinderrechten

Tijdens de Speeldag is er 
extra aandacht voor de 
campagne rond kinderrechten 
van Mechelen Mondiaal. Plan 
België, Oxfam Wereldwinkels, 
het Speelgoedmuseum en het 
Kinderrechtencommissariaat 
brengen via een ludiek 
spelparcours kinderrechten 
hier en in het Zuiden onder de 
aandacht. Meer info:  
www.mechelen.be/mondiaal. 
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Dossier M 

Op zondag 24 mei staat Mechelen in het teken van spelen, want dan is 
het voor de 10de keer Speeldag. We verwachten alle 0- tot 12-jarigen van 
11 tot 17u!

Karen: “Elk kind heeft het recht om te spelen en dat kan helemaal gratis 
tijdens de Speeldag. Alle kinderen kunnen zich dan volop amuseren in de au-
tovrije binnenstad. Bij een 30-tal supertoffe partners, waaronder Technopolis, 
Planckendael, het Speelgoedmuseum, Lego, Playmobil, circusatelier Circolito 
en Dreamland, kunnen kinderen zich uitleven. Iedereen kan actief deelnemen 
aan de bordspelen, games en doe-spelen voor het hele gezin.”

“Op en rond de Grote Markt  
zal het knallen en schitteren!”

“Het thema van dit jaar is ‘feest’, omdat we de 10de verjaardag van de Speel-
dag vieren. Op alle pleinen zal het knallen en schitteren, om iedereen in feest-
stemming te brengen. Ook Bumba, Kabouter plop en Kapitein Winokio komen 
naar ons verjaardagsfeest en zorgen voor een knalconcert. Als verwelkoming 
krijgen alle kinderen een toffe goodiebag. Voor de Mechelse kinderen die op 
24 mei ook 10 jaar worden, hebben we nog iets extra in petto.”

Speeldag, 24.05, 11-17u, op de Grote Markt en de omringende straten  
en pleinen

Speciale Speeldag: feest!

De stafmedewerker van Mechelen Kinderstad 

De stad heeft speciaal voor alle kinderen een stafmedewerker 
aangesteld. Spring-in-'t-veld Karen Claes ziet erop toe dat de stad tot 
in de kleinste hoekjes kindvriendelijk is. Ze spitst haar oren tijdens 
kinderraden en zorgt ervoor dat alle kinderen kunnen spelen en zich 
ontplooien, ongeacht hun afkomst of eventuele beperkingen.



Mechelen Kinderstad voorziet allerlei leuks 
op kindermaat, zoals wc-brillen voor kleuters, 
vuilnisbakken in dierenvorm en zelfs een echt 
stadsbestuur. Welkom in mini-Mechelen!

Mini-Mechelen

voor de kleine boodschap

Verschillende wc’s in Mechelse stadsge-
bouwen, horecazaken en op andere open-
bare plaatsen hebben sinds kort een op-
stapje en een kleutertoiletbril met opdruk 
van Rommy Rombouts. Deze wc-brillen 
voor kinderbillen maken een toiletbezoek 
veel makkelijker en leuker!

voeder je vuilnis aan een 
dier

Een topidee van de Mechelaars was 
om meer vuilnisbakken een kindvrien-
delijke look te geven. Op verschil-
lende speeltuinen en pleintjes staan 
vuilnisbakken in de vorm van dieren 
zoals beren en pinguïns. Zo moedigt 
de stad kinderen aan om hun vuilnis 
weg te gooien waar het hoort.

Kindercharter:  
grootse plannen voor de kleinsten

Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen krijgen inspraak in Mechelen,  
via de Kinderraad. Dat is een groep enthousiaste jongens en meisjes 
die barsten van de ideeën om van Mechelen een nog betere kinderstad 
te maken. De 15 nieuwe leden hebben de krijtlijnen van hun beleid uit-
gestippeld. Ze stelden een Kindercharter op met 10 actiepunten die ze 
willen verwezenlijken tijdens de schooljaren 2014-2016.

“Wij willen ons amuseren  
terwijl onze ouders winkelen.”  
Kinderburgemeester Pieter

1.  Mechelen is een stad waar je kan zwemmen in de vaart
2.  Kinderen kunnen vaker oefenen in de verkeerstuin
3.  Er wordt een talentenjacht georganiseerd
4.  Mechelen is een stad waar je veilig naar school kan fietsen
5.  Meer kinderactiviteiten organiseren tijdens de solden
6.  Mechelen heeft een binnenspeeltuin
7.  Er moeten meer voetbalpleintjes in de wijken komen
8.  Kinderen organiseren een Kindermarkt op de Grote Markt
9.  Meer gezonde voeding voor kinderen
10.  Mechelen organiseert diverse knutselactiviteiten

victor veilig

Van het vierde punt van het Kinder-
charter wordt alvast werk gemaakt, 
want binnenkort zorgt Victor Veilig voor 
veilige schoolomgevingen. Victor Veilig 
is een fluogele pop met een vlag die de 
aandacht trekt en chauffeurs waar-
schuwt dat er kinderen in de buurt zijn. 
Elke Mechelse lagere school krijgt twee 
Victor Veilig-poppen.

10



Rommy Rombouts, de mascotte van Mechelen 
Kinderstad, hoopt dat jullie deelnemen aan alle 
initiatieven. Haal het maximale uit de Kinderstad!

Niet te missen!

gouden raad: verzilver je  
Talententickets

Iedereen moet zijn talenten kunnen 
ontplooien, ongeacht zijn achtergrond. 
Daarom heeft ieder Mechels kind tussen 
5 en 15 jaar ook dit jaar Talententickets 
gekregen van de stad Mechelen. De 
Talententickets bestaan uit twee tickets 
van 20 euro en één ticket van 10 euro. 
Je kan ze gebruiken om (een deel van) 
je lidgeld, abonnement, meerdaagse 
activiteiten en kampen te betalen bij een 
van de deelnemende sport-, cultuur- en 
jeugdverenigingen. De tickets zijn enkel 
geldig in het jaar dat je ze gekregen hebt. 
Schrijf je dus op tijd in!

Hoe inschrijven met Talententickets? 
Ga naar de deelnemende vereniging, 
geef de Talententickets af en toon de 
identiteitskaart, het kinderpasje of de 
Kids-ID van het kind.

Meer weten over de Talententickets en 
de deelnemende verenigingen?
W www.mechelen.be/talententicket

pik je pakjes op in het Huis van de Mechelaar 

Het Huis van de Mechelaar strooit met cadeautjes. Wie mag ze  
uitpakken?

1. Mechelaars die hun pasgeboren kindje komen inschrijven, krijgen 
een leuk slabbetje van Rommy Rombouts!

2. Wie een Kids-ID komt afhalen, krijgt valieslabels en kleurrijke 
Rommy-verdwaalalarmarmbandjes waar je je naam kan opschrij-
ven. Zo komt alles en iedereen weer mee terug van vakantie!

Wist je dat …

•  Mechelen voortaan ook een kleine 
stadsartiest heeft?

•  je een buggy kan boeken voor een 
bezoek aan Mechelen?

•  elk gezin dat in Mechelen logeert en 
de stad bezoekt per kind een Rommy-
rugzakje met leuke gadgets krijgt?

•  Mechelen bezig is aan een traject voor 
gezinsvriendelijke horeca i.s.m. de 
Thomas More Hogeschool?

•  er een stadsplan voor kinderen komt?
•  de binnenstad binnenkort zes kind-

vriendelijke installaties telt?
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Alle kinderen moeten kunnen spelen in Mechelen en daarom schieten de speelpleintjes als paddenstoelen uit de grond. 
Ook wandelen betekent in Mechelen heel wat meer dan alleen je voeten verplaatsen!

Ravotten is kinderspel!
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Speeltuin gaat op in de natuur

Bij een speeltuin denk je misschien aan plastieken 
glijbanen en andere felgekleurde speeltuigen. Maar het 
kan ook meer natuurlijk. Op de hoek van de Geerde-
gemvaart en de Elf Novemberstraat ligt de eerste speel-
plaats met speeltuigen uit natuurlijke materialen. 

Sinds oktober 2014 waren er al een boomstammen-
parcours, een zebrapad in hout en een zweefpad. In 
februari van dit jaar kwamen daar nog notenbomen en 
fruithagen bij. Buurtkinderen gaven bovendien mee 
vorm aan een heus wilgendorp met hutten uit wilgen-
takken. Op de eerste oogst is het nog even wachten, 
maar je kan nu al volop de vruchten plukken van deze 
nieuwe speelplek!

Kinderwandelingen

Wandelen saai? Niet tijdens deze drie nieuwe gezinswan-
delingen van Toerisme Mechelen! 

1.  De brochure Mechelen stuurt je stappen neemt je mee 
op twee zoektochten door de stad, waarbij ouders en 
kinderen samen opdrachtjes uitvoeren.

 • ‘Met Natte Voeten’ brengt je langs allerlei waterplekjes.
 • Tijdens ‘Van Arend tot Zwaluw’ loop je verschillende 

dieren tegen het lijf.
 prijs? Voor 3 euro krijg je een gidsje + 2 wandelplannetjes.

2.  De Zin in Mechelen. doe- en weetgids voor gezinnen 
doet je tellen, klimmen, plonsen, speuren, proeven, 
luisteren, ravotten ... Goed voor een actieve dag vol 
prikkels! Iets oudere kinderen kunnen via de gratis app 
‘layar’ verborgen boodschappen en filmpjes ontdekken. 

 prijs? De gids kost 2,5 euro.

3.  Een pretpakket laat je proeven van torenkoekjes, 
chocolademaantjes, een appeltaartje, ijsje en stuk fruit 
bij lokale handelaars. Terwijl je smult, kan je de leuke 
opdrachtjes uitvoeren. Bovendien krijg je per persoon 
tot 15 euro korting bij Planckendael, Technopolis, het 
Speelgoedmuseum, de Sint-Romboutstoren en de 
boottochten op de Dijle. 

 prijs? Een Pretpakket kost 3 euro.

Waar koop je de wandelgidsen?
Bij Toerisme en UiT in Mechelen, Hallestraat 2-4-6,
T 070 22 00 08 
E visit@mechelen.be
W www.visitmechelen.be



Met de eerste zonnestralen komen de zomerkriebels weer op. Deze zomer is Mechelen Kinderstad weer de plek bij 
uitstek voor toffe activiteiten. Zorg dat je erbij bent!

Zin in zomer

Dossier M 

vraag tijdig je speelstraat aan!  

In een speelstraat zijn kinderen koning van de weg. Ze 
kunnen er volop spelen terwijl buren gezellig samenzijn. 
Speelse verkeershekken sluiten de straat af en je mag 
gratis een koffer vol spelmateriaal lenen. Tijdens de zomer-
vakantie komt er af en toe ook een speelteam langs om de 
kinderen te animeren. 

Meer weten of een aanvraag indienen?
Alle informatie vind je op www.mechelenkinderstad.be 
(doorklikken naar ‘spelen’) of bij de dienst Jeugd, Villa 32, 
Hanswijkstraat 30/32, 2800 Mechelen. 
T 015 29 77 60 t.a.v. Tim Gordts 
E speelstraten@mechelen.be

Zap in het vakantieaanbod

De zomeractiviteiten voor kinderen van 5 tot 16 jaar 
van Grabbelpas en sport- en museumkampen zijn 
allemaal verzameld in één gids: de Vakantiezapper. Wil jij 
skeeleren? Waterpolo spelen? Kleien? En nog veel meer 
pret beleven? Grabbel in het aanbod en schrijf je snel in!

Koop een grabbelpas
Om je in te schrijven voor de activiteiten van Grabbelpas 
heb je een Grabbelpas nodig. Die kost 3,5 euro voor 
een heel jaar. Vraag hem ten laatste vijf dagen voor de 
inschrijvingen aan via www.egrabber.be/mechelen, het 
onthaal van de dienst Jeugd, de jeugdbibliotheek, de 
wijk- en dorpshuizen of het Huis van de Mechelaar.

Hoe inschrijven?
•  Online via www.egrabber.be/mechelen
•  Huis van de Mechelaar, Reuzenstraat 1, Mechelen  

(van 9 tot 12u) 
•  Villa 32, Hanswijkstraat 32, Mechelen (van 9 tot 12u)

W www.mechelen.be/vakantiezapper

Meer info?

www.mechelenkinderstad.be
www.facebook.com/mechelenkinderstad 

“Mechelen 
Kinderstad betekent: 
inzetten op onze 
eigen inwoners én 
onze toeristische 
troeven uitspelen.”

Greet Geypen,  
schepen van Jeugd
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Ontdek Mechelen met je 
smartphone of tablet
Toerisme Mechelen heeft sinds kort een mobiele app: ‘visit Mechelen’. Deze 
multimediale stadsgids zit vol verrassende panorama’s en geesten uit het verleden 
en biedt je een blik achter gesloten deuren.

Met de app bezorgt Toerisme Mechelen bezoekers een extra historische 
betekenislaag, aan de hand van oude foto’s, kaarten, geluid en bewegend beeld. 
Daarvoor gebruikt de dienst het beste uit de beeldbank van het stadsarchief. En 
daar blijft het niet bij.

Dankzij de app heb je bijvoorbeeld altijd een kaart met de belangrijke toeristische 
locaties, attracties en praktische info bij de hand. Bovendien kan je vanaf nu ook 
wandelroutes volgen op je smartphone of tablet. Een deel van de eerste wandeling 
is afkomstig van ‘Uw wandeling is niet af’, een route gebaseerd op de thema’s van 
de tijdelijke expo ‘Uw toren is niet af’. 

Mobiele app ‘Visit Mechelen’, gratis, beschikbaar op tablet en smartphone in Play en 
App store van Google en Apple. W www.visitmechelen.be/app 

Tip: probeer ook eens de parking app. Met deze app vind je steeds een parking 
dicht bij je bestemming en sta je nooit meer voor een volle parking. Bovendien wijst 
de app je de weg!

Sint-Romboutstoren geeft 
geheimen prijs
Ook in de Sint-Romboutstoren zijn trouwens enkele nieuwigheden te vinden. 
Want hoewel elke Mechelaar de toren kent, zit de Mechelse reus nog vol 
geheimen. In elke kamer staat voortaan een infosokkel, die in dialoog met de 
nieuwe bezoekersgids een antwoord geeft op je vragen. Wat doet die loopkraan 
in de Kraankamer? En hoezo, twee beiaarden?

Je kinderen kunnen ondertussen naar het dak van Mechelen klimmen in het zog 
van de torenwachter. Hij leert ze op de verschillende sokkels meer over het stoe-
re gebouw, en geeft hen kleine opdrachten in de bijhorende brochure. Eenmaal 
boven doet het indrukwekkende uitzicht hen waarschijnlijk verstommen.

De Sint-Romboutstoren is elke dag open.  
Meer info en openingsuren: W www.sintromboutstoren.be. 
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Enkele tips:

 Veeg of borstel het voetpad regelmatig of schrob het met heet water.  
Zo voorkom je plantengroei.

 Groeien er toch planten op het voetpad?
• Trek ze uit of gebruik eventueel een onkruidverbrander.
• Gebruik het kokend water van bijvoorbeeld aardappelen als 

onkruidverdelger.
• Onkruid tussen de tegels gaat gemakkelijk weg door er pure azijn op te 

sproeien.
• Onkruid gaat dood als je er een flinke portie keukenzout over strooit.

 Plant in je tuin bodembedekkers of werk met boomschors zodat onkruid geen 
kans krijgt.

 Maak je oprit of pad zo klein mogelijk. Waar veel gereden of gestapt wordt, 
groeien geen planten.

Wist je dat…
...het gebruik van pesticiden sinds 1 januari 2015 verboden is op het openbaar do-
mein? Ook de stad Mechelen onderhoudt groenperkjes, straten en pleinen op een 
natuurlijke manier met zes wagens gevuld met heet water en extra veegwagens. 
Vergeet niet dat de stoep voor je deur openbaar domein is. Hou jij die proper zon-
der pesticiden? En je tuin? Zet je hark klaar en kruis mee de degens tegen onkruid.

Meer info en praktische tips: W www.vmm.be/zonderisgezonder 

Fleur je straat 
op met gratis 
plantjes
Een propere stoep komt pas echt tot 
zijn recht als er fleurige bloemetjes 
op de vensterbank pronken. We 
helpen je graag een handje en 
delen op 9 en 10 mei gratis plantjes 
uit aan alle Mechelaars. Neem dus 
je bloempot vast en haast je dat 
weekend naar een van de vele 
verdeelpunten.

Een overzicht van alle 
verdeelpunten en alle Stad om te 
Zoenen-acties vind je op  
www.mechelen.be/stadomtezoenen.

Kruis de degens tegen onkruid
De lente is alweer een aantal weken in het land. Her en der laten bloemetjes 
zich weer zien en geven ze onze stad een kleurrijke aanblik. Maar ook 
onkruid steekt opnieuw de kop op. Grijp niet naar pesticiden. Het is even 
makkelijk en bovendien gezonder om onkruid op een natuurlijke manier te 
lijf te gaan. 

Stad om te zoenen 
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vasten is geen   vermageringskuur

De ramadan loopt van 18 juni 
t.e.m. 17 juli 2015. De vasten
begon op 18 februari en eindigde
op 5 april 2015 (zondagen tellen
niet mee).

Khalid: “Wanneer de nieuwe maan ver-
schijnt in de negende maand van de is-
lamitische kalender, begint de mooiste 
maand in de islam: de ramadan. Het 
is vooral een mooie maand omdat de 
Koran op dat tijdstip in het jaar is neer-
gedaald op onze geliefde Profeet Mo-
hammed. Tijdens de ramadan mogen 
moslims een maand lang van zonsop-
gang tot -ondergang niet eten, drinken 
of roken en geen geslachtsgemeen-
schap hebben. Het vasten dient om 
zelfbeheersing en vroomheid te leren, 
net zoals bij de vasten van het christen-
dom. Er zijn trouwens wel meer gelijke-
nissen tussen beide godsdiensten. Wij 
hebben ook een profeet Jezus die in het 
Arabisch ‘Iesa’ heet.”

"Onder andere zieken, zwangere vrou-
wen, kinderen en reizigers hoeven niet 
te vasten. Zij kunnen het later inhalen, 
eventueel in verschillende stukken. Zo 
zie je dat islam gemakkelijk is; het heeft 
niets te maken met extremisme. Mos-
lims zeggen wel honderd keer per dag 
‘salam’ tegen elkaar, wat ‘vrede’ bete-
kent. Wie niet weet dat islam vredevol is, 
heeft te veel kennis vergaard bij ‘imam 
Google’!” 

“De ramadan dient ook om te denken 
aan de armen, die elke dag noodge-
dwongen moeten vasten. Tijdens de 
ramadan mogen studenten en andere 
mensen met weinig geld ‘s avonds ko-
men eten in onze moskee. Ook niet-
moslims zijn dan van harte welkom. 
Moslims nodigen ook thuis minder-
bedeelden uit. Soms lijkt het wel een 

wedstrijd ‘om ter best zijn’ 
(lacht). Op de voorlaatste 
dag van de ramadan 
betaalt elke moslim 
zeven euro armen-
belasting. Dat geld 
gaat naar wie het 
nodig heeft.”

“Na zonson-
dergang eten 
we en komen 
we samen in 
de moskee om 
nachtbeden te 
doen. Je voelt 
dan grote sa-
menhorigheid, 
vrede en broe-
derschap. Het 
is heel mooi om 
te zien hoe ieder-
een elkaar groet en 
omhelst. Onze buren 
knijpen een oortje dicht 
voor het rumoer op straat. 
Ik wil hen graag bedanken 
namens de hele moslimge-
meenschap.”

“Als de ramadan eindigt, begint het 
Suikerfeest. We bidden dan samen in 
de moskee en omhelzen elkaar. Die 
dag is het verboden te vasten, zodat ie-
dereen blij kan zijn!” 

KHALID  - IMAM

"Ook niet-moslims 
zijn van harte welkom 

om te komen eten 
tijdens de ramadan."

Khalid is op zijn 26ste al imam van de grootste moskee 
van Mechelen, Al Buraq. Sinds zijn tiende volgde hij 
verschillende opleidingen in Nederland, Egypte en Saudi-
Arabië. Nieuwe maan betekent voor hem heel wat meer 
dan een natuurverschijnsel en de naam van ons magazine.

Deze foto werd verwijderd op vraag van Khalid, 
die niet langer het beroep uitoefent van imam.
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Maneblussers 

vasten is geen   vermageringskuur

Wat hebben vasten 
en ramadan  
gemeen volgens 
guy en Khalid?
• solidariteit met de armen
• meer bidden
• nadenken over je fouten
• na afloop een groot feest

guy: “Op Aswoensdag 
krijgen de gelovigen 

een kruisje op hun 
voorhoofd met ge-

brande palmtak-
jes. Gelijktijdig 
spreek ik de 
woorden ‘ge-
denk, o mens, 
dat je stof bent 
en tot stof zal 
wederkeren’. 
Zo herinner ik 
hen eraan dat 
ze sterfelijk zijn 
en dat ze dus 
beter vroeg 
dan laat hun 
leven kunnen 

beteren. Men-
sen zijn geneigd 

om met compro-
missen te leven 

en de scherpte van 
de christelijke ethiek 

weg te halen. De echte 
vasten begint vanuit een 

verlangen om die levensstijl 
met allerlei compromissen te 

veranderen. Iedereen kan die op-
dracht persoonlijk invullen. Je kan 

bijvoorbeeld werken aan je relaties. 
Tijdens de vasten ligt de nadruk dus 
op een bekering en niet op onthou-
ding an sich; het is geen vermage-
ringskuur. Ik ben ervan overtuigd dat 
ook de ramadan gericht is op inner-
lijke zuivering. Alleen uiten moslims 
het met andere gebruiken.”

gUy DE KEERSMAECKER -  
pASTOOR-DEKEN

"Tijdens de vasten 
zijn we extra solidair 
met de armen."

De preken in de Sint-Romboutskathedraal komen 
al een paar jaar uit de mond en het hart van Guy De 

Keersmaecker. Als pastoor-deken coördineert hij 
bovendien een 15-tal andere pastoors in het dekenaat 

Mechelen. Op 18 februari, Aswoensdag, gaf hij een  
paar honderd Mechelaars een askruisje als start  

van de vasten.
“De vasten heeft drie pijlers. Ten eer-
ste bidden we meer tijdens de veer-
tig dagen voor Pasen. Ten tweede 
denken we na over de mensen met 
wie we samenleven. Met wie wil ik mij 
verzoenen? Voor wie moet ik meer 
aandacht hebben? Welke relaties wil 
ik weer op een goed spoor zetten? 
Ten derde zijn we tijdens de vasten 
solidair met de armen. Daarom loopt 
er elk jaar een actie van Broederlijk 
Delen. Los van deze pijlers mogen 
volwassen, gezonde -65-jarigen op 
Aswoensdag en Goede Vrijdag maar 
één maaltijd eten.”

“Na de vastenperiode is het Pasen, 
het grootste feest van de christenen. 
We vieren dan de verrijzenis van Je-
zus en de overwinning van de dood 
op het leven. Tijdens de 40 dagen 
heeft iedereen zijn nieuwe levens-
stijl ingeoefend en wat dor was in 
zijn leven weer zuurstof gegeven. Na 
die periode krijgt dus iedereen een 
intenser leven in de mate waarin hij 
oprecht heeft gevast.”
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Samenhuizen biedt een antwoord op verschillende maatschappelijke 
problemen zoals vergrijzing, vereenzaming en klimaatverandering. Maar het 
is bovenal gezellig en praktisch! De één huist samen met leeftijdsgenoten, de 
ander zorgt voor zijn ouders in een kangoeroewoning of deelt als cohouser een 
tuin en bepaalde ruimtes. Nieuwe Maan belde aan bij enkele samenhuizers.

Charter ‘Samenhuizen’ 

De stad Mechelen ondertekende eind 2014 het 
charter ‘Samenhuizen’ van Samenhuizen vzw, 
als signaal dat de stad samenwoonprojecten 
aanmoedigt en ondersteunt. Zo zijn de regels 
voor cohousingprojecten minder strikt dan voor 
gezinswoningen.

Financiële, ecologische en  
sociale voordelen: 

• je verbruikt minder energie
• je deelt kosten en spullen
• je helpt elkaar met oppas, inkopen, koken,  

herstellingen …
• je hebt meer sociaal contact
• je neemt minder schaarse ruimte in
• en het is nog plezant ook!

Appartement? 
Nee, samenhuizen!

Annelies moest niet lang twijfelen: “Omdat ik graag in het centrum 
wilde wonen en geen relatie heb, besloot ik om te gaan samenhuizen. 
Dat is financieel voordeliger en vooral véél gezelliger! Vicky, Joris en 
ik zijn niet het type dat zich opsluit in zijn eigen kamertje. Als we thuis 
zijn, zitten we altijd gezellig samen in de living.” Dat kan Vicky beamen: 
“Wij zijn alle drie vrijgezel en alleen wonen is maar alleen. Daarom is 
samenhuizen ideaal: als je je hart wil luchten, kan het.”
“Als je alleen woont, is het enige wat je hebt je tv of hamster”, vult Joris 
aan. “Je blijft dan makkelijker binnen 's avonds. Als je samenhuist, 
gebeurt er altijd wel iets.”

Annelies: “We hebben een kalender met activiteiten van elkaar en we 
leggen data vast om samen te koken. Er is altijd leven in de brouwerij 
wanneer we thuiskomen. We delen dan ervaringen over onze 
werkdag. Doordat we in dezelfde levensfase zitten, hebben we veel 
onderwerpen om over te praten.”

Wat hun succesformule is? “Om samenhuizen te laten slagen, moet 
er een basis van respect voor elkaar zijn”, stelt Annelies. “Verder is 
het gemakkelijk dat we hetzelfde levensritme hebben; samenwonen 
met studenten zou niet evident zijn. We maken bovendien duidelijke 
afspraken, zoals een kuisschema en een pot voor het winkelbudget.”

Door de hoge huurprijzen en het stijgend aantal singles wint 
samenhuizen aan populariteit, zeker bij pas afgestudeerden. 
Ook Annelies (26), Joris (26) en vicky (27) tekenden hiervoor.

“Alleen wonen is  
maar alleen”

“Wij 
strijken 
elkaars 
kleren.”



19

(M)aanblik 

Je oude dag in Abbeyfield 

Abbeyfield vzw is een initiatief voor 55+’ers die hun 
oude dag niet alleen willen doorbrengen en betaalbaar 
willen wonen. Abbeyfield-bewoners leven zelfstandig 
samen: ze krijgen privacy, maar staan open voor 
sociale interactie. Er zijn al vijf huizen in België en de 
organisatie zoekt momenteel een site in Mechelen.

W www.abbeyfieldvlaanderen.be

“Drie jaar geleden had mijn vader de keuze om ofwel naar 
een rusthuis te gaan, ofwel thuis te blijven met hulp. Hij 
heeft jarenlang voor mijn zieke moeder gezorgd, dus ik 
vond het gepast om dat te compenseren”, vertelt Mark. 
“We hebben toen zijn zolder omgebouwd tot een aparte 
wooneenheid voor mij.” En daar is zijn vader Frans heel blij 
om: “Ik ben nu veel geruster, omdat Mark in de buurt is als 
er iets gebeurt. Hij springt regelmatig binnen overdag en 
dan doen we een klapke.”

Mark: “Ik doe boodschappen voor hem, ik hou zijn 
medicatie in het oog en we maken af en toe een 
wandeling. Verder respecteren we elkaars privacy. Je 
krijgt een ander soort relatie door onder één dak te 
wonen, soms met kleine irritaties. Bij kangoeroewonen 
moet je de generatieverschillen aanvaarden. Mijn vader 
is bijvoorbeeld heel gesteld op stiptheid.” Frans denkt er 
hetzelfde over: “Mijn generatie is anders opgevoed. Soms 
hebben Mark en ik andere standpunten, maar los daarvan 
komen we goed overeen.”

Bij kangoeroewonen of zorgwonen leven oudere of hulpbehoevende mensen in een wooneenheid 
binnen het huis van een familielid. Zo krijgen ze de nodige zorg en betalen ze zich niet blauw aan 
een opvangtehuis. Ook architect Mark keerde terug naar het nest van zijn vader.

Onder zoons vleugels

“Wij 
aanvaarden 
de verschillen 
tussen onze 
generaties.”

Frans: “Ik ben nu veel meer op 
mijn gemak.”

Zijn vader voelt zich nu meer op zijn gemak, maar ook 
voor Mark heeft kangoeroewonen voordelen: “Door op 
een compacte manier te wonen, heb ik minder onderhoud 
en een lagere energierekening”, verduidelijkt hij. “Als 
architect ben ik een grote voorstander van woonvormen 
die de schaarse bouwgrond optimaal benutten. Met een 
beetje fantasie kan je lege ruimtes inrichten als nieuwe 
woongelegenheden.”
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Lien: “We wonen in drie wooneenheden met een 
gemeenschappelijke garage, tuin en speelkamer. Zo hoeven 
de kinderen ons nooit te missen, want ze kunnen ons zien 
wanneer ze willen. Maar je mag niet enkel cohousen uit 
plichtsbewustzijn; je moet er echt achter staan. Ik heb het 
altijd al willen doen, omdat ik het een raar idee vind om met 
één gezin binnen vier muren te leven. Ik wil deel uitmaken 
van een grotere groep.”

van co-ouderschap naar cohousing

“Ik 
wil deel 
uitmaken 
van een 
groep.“

Open Dag Samenhuizen 

Samenhuizen vzw wil gemeenschappelijk wonen 
bekender maken en ondersteunen. Ze  bieden 
vormingen, boeken en brochures aan en op 16 en 17 mei 
organiseren ze een Open Dag Samenhuizen. Allerlei 
projecten in Vlaanderen en Brussel zetten dan hun 
deuren open. Je uitgelezen kans om eens binnen te 
kijken bij cohousers en inspiratie op te doen!

Open Dag Samenhuizen, 16.05-17.05, verschillende 
locaties, T 0489 92 64 64, E info@samenhuizen.be
W www.samenhuizen.be

Om te cohousen hoef je natuurlijk geen geschiedenis 
met elkaar te hebben. Wil jij meer weten over 
potentiële Mechelse cohousers en hun projecten?

W www.samenwonen-mechelen.be,  
www.ecohub.be, www.cohousingmechelen.be

Cohousing heeft nog voordelen. “Het is veel goedkoper 
om samen een groot huis te kopen dan drie aparte huizen”, 
vertelt Arne. “Het is ook handig dat we elkaar helpen met 
babysitten en de kinderen voeren”, voegt Sofie toe. “Ik mag 
Sofie haar bakfiets gebruiken”, zegt Lien enthousiast. “We 
schaffen bovendien samen een pingpongtafel aan en we 
hoeven elk veel minder speelgoed te kopen.”

Hun band maakt het cohousen makkelijker, legt Arne uit: 
“Wij zijn onze goeie verstandhouding niet kwijtgeraakt door 
uit elkaar te gaan.” Lien: “Het is belangrijk om eventuele 
ergernissen te bespreken. We geven elkaar bovendien 
privacy: we kloppen op elkaars deur voor we binnenkomen. 
Het is essentieel dat je kan zeggen 'nu niet', zonder het 
elkaar kwalijk te nemen.” Of ze het anderen zouden 
aanraden? Serge: “Ik vind het superfijn. Als je overeenkomt, 
zou ik het 100 % aanbevelen!”

Serge en Sofie hebben samen twee zoontjes. Arne en Lien zijn de ouders van een dochter.  
Nu zijn Serge en Lien een koppel. De vier ouders besloten om met z'n allen te cohousen, 
zodat ze niet hoeven te scheiden van hun kinderen.

Lien

Arne

SofieSerge



Cultureel feestjaar 2015

Mechelse Burendag 
kleurt oranje
Doe 29 mei mee aan de Mechelse Burendag en lok je buren uit hun 
huizen! Eens ingeschreven, krijg je affiches en postkaarten om je 
buren te mobiliseren, en een uitgebreid verrassingspakket met leuks 
én lekkers. Vanaf dan is het simpel: zet op vrijdag 29 mei om 18u 
je hele hebben en houden op de stoep en maak er samen met de 
buren een gezellige bedoening van.

pimp je fiets en win!
Omdat het een feestjaar is, koppelen we deze traditionele Burendag 
aan een hartstikke leuke wedstrijd. Pimp je fiets ‘op z’n Hollands’ 
en post je foto vóór 10 mei op www.facebook.com/stadmechelen 
> klik op #PimpJeFiets. Hoe origineler, hoe beter. De winnaar krijgt 
een heus straatfeest met een authentieke frietfiets, de swingende 
sambaband Brandeleros uit onze zusterstad Helmond, een 
draaiorgel en Hollandse volksspelen. Voor de nummers 2, 3 en 4 
hebben we nog een fantastische troostprijs in petto: zij mogen de 
hele straat laten meesmullen van een authentiek poffertjeskraam.

Mechelse Burendag, 29.05, vanaf 18u, inschrijven  
via W www.mechelen.be/burendag.

Maatjesfeest met 
topchefs
We zouden het bijna vergeten, maar Hollandse 
Maatjes doen ons natuurlijk ook denken aan die 
heerlijke haringen die je bij de staart kan vast-
grabbelen om zo naar binnen te werken. Naar 
goede gewoonte zet Mechelse vishandelaar Luc 
Vis - samen met café’s Salvator en Sava - het 
nieuwe maatjesseizoen in gang met een groot 
feest op onze eigenste Grote Markt.

En ook hier spreken we van een welgemeende 
feesteditie. Niet alleen Dunja en Pardon Service 
betreden het podium, we verwachten ook hoog 
bezoek van gerenommeerde topchefs uit onze 
geliefde lage landen. Zij serveren maatjes zoals 
je ze nog nooit geproefd hebt. Yannick Van  
Aeken, de voormalige souschef van topres-
taurant Noma in Denemarken, tekende alvast 
present. Meer namen vind je op  
W www.hollandsemaatjes.be. Laat het smaken!

Maatjesfeest, 10.06 vanaf 17u,  
Grote Markt
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Hollandse Maatjes 

2015 is een cultureel feestjaar dat helemaal 
in het teken staat van onze sympathieke 
noorderburen, of ook wel: onze 
Hollandse Maatjes. Na een succesvolle 
aftrap, schotelen we je ook de volgende 
maanden een reeks leuke en vooral oranje 
activiteiten en festiviteiten voor. 

Waarom themajaar?

Het is 200 jaar geleden dat Mechelen deel 
uitmaakte van het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden. Bovendien viert het Cultureel 
Verdrag tussen Vlaanderen en Nederland 
zijn 20-jarig bestaan.



Expo: Een Hollander  
in Mechelen
Deze tentoonstelling in het Hof van Busleyden neemt je helemaal 
terug naar de periode tussen 1815 en 1830, toen België en Neder-
land één staat waren: het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 
onder Koning Willem I. Een unieke verzameling oude tekeningen, 
schilderijen, krantenberichten, spotprenten en allerhande kronie-
ken brengen het oude stadscentrum, rijk aan architecturale parels 
en authentieke ambachten, opnieuw tot leven. 

De kleinste bezoekers tot 12 jaar kunnen de expo ontdekken aan 
de hand van een zoektocht. Met een koffertje vol leuke opdrach-
ten kunnen ze met hun ouders mee op reis naar het verleden.

Jong geweld in het verenigd Koninkrijk
De Stedelijke Musea Mechelen zetten extra in op het jonge 
publiek tijdens Een Hollander in Mechelen. Zo werd er samen 
met AmuseeVous een traject uitgestippeld met kunstenaars 
tot 26 jaar. Geïnspireerd door de expo, maakten ze allerlei 
kunstwerken, gaande van gigantische portretten tot klarinetspel 
en van performance tot installaties. Ze worden getoond tijdens de 
vernissage op 29 april en een deel kan je nog bezichtigen tot 8 
mei. Snel zijn is de boodschap! 

Word Jonge vriend van de Musea
Wist je dat je nu als jongere onder de 30 jaar voor de spotprijs 
van € 10 Vriend kan worden van de Musea? Vrienden worden 
het hele jaar door verwend met allerlei extraatjes, zoals gratis 
toegang tot expo’s, kortingen en uitnodigingen voor vernissages. 
Hartstikke leuk! Meer info op www.stedelijkemuseamechelen.be

Expo ‘Een Hollander in Mechelen’, Museum Hof van Busleyden, 
30.04 > 26.07, ma-zo van 10-17u, woensdag gesloten,  
W stedelijkemusea.mechelen.be, T 015 29 40 37

“Waarom 
verhuizen uit zo’n 
prachtige stad?”
Stroopwafels en kamillethee, in een statig 
herenhuis langs de Bruul. We zijn op bezoek bij 
Myrjam en Rogier Chorus, die Nederland  
25 jaar geleden inruilden voor Mechelen. 

Toen Rogier Chorus in 1990 een job aangeboden 
kreeg in Brussel, twijfelde het echtpaar geen 
moment om een stekje te zoeken in Mechelen. 
“Wat een fantastische stad”, vertelt Myrjam en-
thousiast. “Toen we nog in Nederland woonden, 
kwamen we regelmatig een koffie drinken in Me-
chelen. De Grote Markt, de gevels van de huizen, 
de smalle straatjes: prachtig.”

Keren Myrjam en Rogier ooit nog terug naar Ne-
derland? “We hebben er ooit aan gedacht”, geeft 
Myrjam toe. “Maar Mechelen is zo’n prachtige 
stad! En de warmte en gastvrijheid die we van 
onze vrienden in Mechelen krijgen, is onvoor-
stelbaar. We voelden ons hier heel snel thuis. 
Waarom verhuizen dan?”
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Geïnspireerd door dit 
cultureel feestjaar en de naam 
van de nieuwste expo in het 
Hof van Busleyden, zocht en 
vond Nieuwe Maan enkele 
Hollanders in Mechelen. 



“Mechelen geeft me 
inspiratie voor mijn 
muziek”
Abdel El Falyani groeide op in Noord-Marokko. Hij belandde 
in 2007 in de Dijlestad, na tussenstops in Rusland, Spanje en 
Nederland. En in Mechelen blijft hij: “Hier voel ik me thuis. 
Waar ik ook ga, ik keer altijd terug naar Mechelen.” 

Bijna alle vrije tijd van Abdel gaat naar De Stem vzw, een organi-
satie die activiteiten opstart rond samenleven en diversiteit. De 
vzw wil bijdragen aan een harmonieuze samenleving, sensibilise-
ren rond noord-zuidproblematieken en de culturele uitwisseling 
in Mechelen verhogen. Muziek is voor hen de bindende factor. 
“Zelf spelen we met de muziekgroep Stemmed graag Berber- 
muziek met Andalusische accenten. We repeteren wekelijks”, 
vertelt Abdel. “Ik ben ook een beetje voor de muziek naar  
Mechelen verhuisd. Ik ontmoette hier gelijkgestemde muzieklief-
hebbers, en de stad geeft me inspiratie.”

Dat Mechelen dit jaar de verbondenheid tussen Nederland en 
België herdenkt, vindt Abdel een mooi initiatief. “Eigenlijk is er 
weinig verschil tussen Vlaanderen en Nederland. De historische 
verbondenheid tussen België en Nederland merk je vandaag nog 
altijd een beetje, ook al behoorden we maar 15 jaar tot één staat. 
Nederland heeft België gekleurd”, vindt Abdel. 

Ondertussen heeft Abdel in Mechelen samen met vrienden, zijn 
vrouw en vierjarig dochtertje Romaysa een leven opgebouwd. 
Hij heeft nog familie in Nederland, die regelmatig naar Mechelen 
komt. “Ze vinden het een heel leuke stad, veel leuker dan 
Brussel of Antwerpen”, lacht hij. “Mechelen is rustig, netjes, en de 
natuur is hier vlakbij. Ik voel me hier gewoon thuis.”

Huis van oud-burgemeester 
Het toeval wil dat Myrjam en Rogier op de plek 
verblijven waar vroeger Jean-François-Xavier 
Estrix woonde. Hij was burgemeester ten tijde 
van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, en 
zetelde voor Mechelen ook in de Staten- 
Generaal van het Verenigd Koninkrijk. “Onder 
het behangpapier vonden we nog oude kran-
tenknipsels uit de tijd 1815-1830. Enkele daarvan 
hebben we bewaard.” 

Koningshuis en water
Nederlanders zijn als geen ander verzot op 
alles wat met water te maken heeft. “In een 
tentoonstelling over Nederland mag dat dus niet 
ontbreken. De waterwegen in Nederland zijn een 
beetje als de vlietjes in Mechelen”, vindt Rogier. 
“En Nederlanders kunnen ook niet zonder hun 
koning”, lacht Myrjam. “Niet dat die meer te zeg-
gen zou hebben dan Koning Filip in België. We 
houden vooral van het symbool, en van het groot 
feest op Koningsdag”, lacht ze.

Weinig verschil
“Maar al bij al zijn de verschillen toch heel klein”, 
vinden Rogier en Myriam.  Ze zouden het zelfs 
niet erg vinden dat Nederland en België nog 
steeds één land zouden zijn. “Beeld je eens in 
hoeveel meer mogelijkheden we zouden heb-
ben. Dan konden we op verschillende domeinen 
– economie, kennis, literatuur – de krachten 
bundelen.”
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Hollandse Maatjes 

Meer info over het cultureel 
feestjaar?  
W www.hollandsemaatjes.be
 #2800maatjes



gratis sporten op het water
Waterratten, opgelet! De Watersportdag is niet meer veraf. Op 9 mei kan je in 
Mechelen en omgeving opnieuw leren windsurfen, suppen, kajakken, kanoën 
en zeilen. En dat helemaal gratis! Je kan daarnaast ook leren waterskiën voor 
amper vijf euro.

Rep je dus bijvoorbeeld naar de Auwegemvaart, de Grote Vijver Battenbroek of 
de Eglegemvijver. Daar wachten enthousiaste monitoren je op om je een initiatie 
in watersport te geven. Vooraf inschrijven is meestal niet nodig.

De Watersportdag, 09.05, (bijna) gratis,  
T 02 209 45 43, E watersportdag@bloso.be,  
W www.bloso.be

Hanswijkprocessie
Ben je een liefhebber van prachtige historische kostuums? Of hou je meer van 
sfeervolle Bijbelse evocaties? Kan je genieten van het dynamisch samenspel 
van woord, zang, dans en muziek? En dat alles liefst nog vervlochten met een 
boodschap waarmee je iets kan doen in je eigen leven? Dan is de Mechelse 
Hanswijkprocessie zeker iets voor jou!

Authentieke kostuums, 18 praalwagens, een honderdtal paarden, ruim 2000 
enthousiaste deelnemers en medewerkers: dat is de Hanswijkprocessie. De 
traditie van de historisch-religieuze stoet gaat al terug tot 1273. Beleef het dit 
jaar mee op 10 mei.

Hanswijkprocessie, 10.05, 15 > 17u, gratis, tribuneplaatsen € 4 > 7, binnenstad,  
T 015 42 01 40, E frieda.vanvaeck@skynet.be,  
W www.hanswijkprocessie.be

Unieke expo over bevrijding Buchenwald
Zeventig jaar geleden werd het concentratiekamp van Buchenwald bevrijd. De 

Belgische missies en een aanwezige journalist legden het lot van de bevrijde 
landgenoten vast in woord en beeld. De opmerkelijke fotoreeks die ze maakten, 

is nog tot eind december te bezichtigen in Kazerne Dossin.

Bovendien slaagde Kazerne Dossin erin om het verhaal van een zestigtal 
geportretteerde Belgen te reconstrueren. Zo geeft het museum de gevangenen, 

die in Buchenwald een nummer waren, opnieuw een gezicht.

Bevrijding! Belgen in Duitse kampen, > 31.12, € 4 > 10,  
Kazerne Dossin, Goswin de Stassartstraat 153,  

T 015 29 06 60, E info@kazernedossin.eu,  
W www.kazernedossin.eu
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Beiaarddag
De Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn opent op  
2 mei haar deuren voor jou. Ga langs voor een initiatie- 
of masterclass of geniet die dag gewoon extra van de 
beiaardconcerten. Studenten van beiaardscholen uit 
België, Nederland en Frankrijk kruipen achter het klavier.

De beiaardschool van Mechelen vaardigt de studenten 
van de hogere graad af voor een optreden. Het 
handbellenkoor van de beiaardschool begeleidt op 
zijn beurt de mobiele beiaard en zangers tijdens een 
concert in het Cultuurcentrum. Ook het Strijkorkest 
van het Conservatorium en de accordeonklas van de 
Muziekacademie van Berchem tonen daar hun kunnen.

Beiaarddag, 02.05, 10 > 16.30u, gratis, 
Beiaardschool en Cultuurcentrum,   
T 015 20 47 92, E beiaardschool@mechelen.be,  
W beiaardschool.mechelen.be

gezellig én afvalvrij 
picknicken
Er zijn redenen te over om af te zakken naar Piknik 
Botanik, de milieubewuste en afvalarme picknick 
die wijkraad Centrum op 21 juni in de Kruidtuin 
organiseert. Er is het groene kader, het lekkere eten 
en de gezellige sfeer.

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

piknik Botanik, 21.06, 11 > 15u, gratis, Kruidtuin,  
W www.wijkraadcentrum.be

Romeo en Julia in het stadhuis
Net als je denkt dat je de personages helemaal kent, bewerkt Sjarabang 
vzw Romeo en Julia om het toneelstuk op een andere manier in Mechelen 
te spelen. Acteurs en medewerkers met en zonder beperking brengen het 
stuk van Shakespeare als een heus wagenspel naar het binnenplein van het 
stadhuis.

Het spel zit op de wagen, 06.06, 14.30u + 17u + 20u, vrije bijdrage,  
binnenplaats stadhuis, Grote Markt 21,  
T 015 63 96 14, E info@sjarabangvzw.be,  
W www.sjarabangvzw.be
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En ook:
• Human Passion, 07.05 > 09.05, 20.30u 

+ 15.05 > 16.05, 20.30u + 17.05, 14.30u, Moonbeat
• Breugelfeesten, 08.05 > 10.05, dorpsplein Muizen
• Ecofest, 09.05, 13.30 > 16.30u, H30  

(Hanswijkstraat 30)
• Lentebraderie, 15.05 > 17.05, binnenstad
• 1000 km van Kom op tegen Kanker, 14.05 > 17.05, 

Grote Markt
• Overal Taal, 21.05 > 30.06, bibliotheek

• Carmina Burana (Mechels Kamerorkest),  
06.06, 20u + 07.06, 16u, Cultuurcentrum

• Zomerkermis, 24.06 > 10.07, Grote Markt

Wil je op de hoogte blijven van wat er nog allemaal te 
beleven valt in Mechelen?  
Surf dan naar www.uitinmechelen.be en schrijf je in op 
onze nieuwsbrief. Of volg ons op Facebook en Twitter.

Muren op papier
Tien artiesten beschilderden de voorbije twee jaar 
op uitnodiging van stadsartiest Gijs Vanhee een 
muur. Ze maakten zo van het project Mechelen Muurt 
een succes. Tijdens de slottentoonstelling tonen 
de deelnemende kunstenaars hun tekeningen en 
schetsen of ‘mobiel’ werk in het Cultuurcentrum.

De kunstenaars krijgen de tentoonstellingszalen ter 
beschikking om hun werk in een nieuwe context te 
tonen. Daarnaast exposeert Gijs Vanhee een serie 
tekeningen over Mechelen. De stadsartiest zal ook 
de muur boven Café Antverpia op de Korenmarkt, de 
tiende muur van Mechelen Muurt, beschilderen.

Slottentoonstelling Mechelen Muurt, 
12.06 > 02.08, € 5, Cultuurcentrum,  
Minderbroedersgang 5, 
T 015 29 40 00, E cultuurcentrum@mechelen.be,  
W www.mechelenmuurt.be

Terug naar het 
tentenkamp
Op 23 en 24 mei waan je je in Hombeek in het dorp 
van 70 jaar geleden. Keer mee terug in de tijd, naar 
een tentenkamp van Wereldoorlog II, en beleef het 
wel en wee van de geallieerde soldaten.

De band ‘Jayne Darling’ speelt liedjes uit de jaren 
40. Op zaterdagavond kan je bovendien mee vieren 
tijdens het ‘Liberation Ball’. Daarvoor schrijf je best 
vooraf in.

WO II Openluchtmuseum, 23.05, 10 > 17u  
+ 24.05, 10 > 16u, € 2, Larestraat 3, Hombeek,  
E info@operation-neptune.be  
W www.operation-neptune.be

Happen en tappen aan 
foodtrucks

De Korenmarkt wordt sinds kort maandelijks ingenomen door de  
High StrEAT - Food Market. Je mag je verwachten aan smaakexplosies 
van Koreaanse noedels, sushi, overheerlijke biohamburgers, dagverse 

soep, fishbar, slow koffie met gebak, champagne en nog veel meer.  
Benieuwd? Kom dan alvast eens voorproeven van lekkere hapjes en 

drankjes in originele foodtrucks en eetstanden.
 

High strEAT - Food Market, 24.05 + 06.06, 11u, Korenmarkt,  
W www.shoppeninmechelen.be
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Toer langs Europa
De Europese specialiteitenmarkt Fiesta Europa strijkt op 
13, 14 en 15 juni voor de tweede keer neer op de Grote 
Markt van Mechelen. De marktkramers komen uit alle 
hoeken van Europa en brengen streekproducten uit hun 
eigen land of regio mee. Verheug je dus alvast op lokale 
gerechten en artisanaal ambachtswerk uit bijvoorbeeld 
Finland, Hongarije, Engeland of Italië.

Dat je het te druk, druk, druk hebt om deze toer langs 
Europa te maken, is geen excuus. Op zaterdag wordt 
Fiesta Europa namelijk een nachtmarkt, die open is tot 
middernacht. Ook na het weekend kan je het lekkers en 
moois dat Europa te bieden heeft nog ontdekken.  
Op ‘zotte maandag’ zetten de Europese marktkramers 
voor het eerst heel wat te gekke acties en promoties  
op touw.

Fiesta Europa, 13.06,  
17 > 24u + 14.06, 10 > 21u  
+ 15.06, 10 > 19u,  
Grote Markt, 
T 0486 79 00 49,  
E info@fiestaeuropa.eu,  
W www.fiestaeuropa.eu

Spelen in verschillende 
culturen
Er zijn opvallend veel 
gelijkenissen tussen spel en 
speelgoed uit verschillende 
culturen. Dat ontdek je vanaf 
29 mei in de tentoonstelling 
‘Toy stories: multicultureel 
spelerfgoed’. In deze expo 
leren verschillende culturen 
elkaar beter kennen op een 
positieve en vooral speelse 
wijze.

Toy stories: multicultureel 
spelerfgoed,  
29.05 > 31.12, € 6 > 8,50, 
Speelgoedmuseum, 
Nekkerspoelstraat 21,  
T 015 55 70 75, E info@speelgoedmuseum.be,  
W www.speelgoedmuseum.be

Ottertrotter, hét festival 
van de wereld
Ja hoor, ook in 2015 is de Zomer weer helemaal van 
Mechelen. Dit jaar mag het mondiale en duurzame 
wereldfestival Ottertrotter de spits afbijten. Laat je op 
zondag 28 juni verleiden door een heerlijk zomers sfeertje 
en dat allemaal in het groene kader van Tivoli.

Je vindt er muziek uit alle windstreken, een kleurrijke 
wereldcultuurmarkt, een sportplein en een brede waaier 
aan workshops, infostanden en activiteiten voor jong en 
oud.

Ottertrotter, 28.06, 12 > 24u, Tivolipark,  
E info@dezomerisvanmechelen.be,  
W www.dezomerisvanmechelen.be

Afrikaans eten voor het 
goede doel
Lekker Afrikaans eten en ondertussen meer te weten 
komen over de Togo projecten van Plan België en 
Togo Debout vzw? Het kan tijdens de Togo avond van 
Mechelen Mondiaal op 5 juni.

Annabelle Van Nieuwenhuyse neemt de presentatie 
voor haar rekening en leidt een panelgesprek over 
de Togo projecten. Tussendoor krijg je ook Afrikaanse 
muziek voorgeschoteld. Reserveren kan tot 25 mei via 
UiT in Mechelen. De opbrengst van deze avond gaat 
naar de Togo-projecten van Togo Debout vzw en Plan 
België.

Togo avond, 05.06, € 28 (€ 15 voor -12), 
De Kettinghe, Sint Amandusstraat 5A, Heffen,  
T 070 22 28 00, E uit@mechelen.be,  
W www.uitinmechelen.be,  
www.mechelen.be/mondiaal

UiT in MultiMechelen



"De waardevolle 
grafmonumenten op 
onze begraafplaats 
vormen een 
openluchtmuseum dat 
een gegidst bezoek meer 
dan waard is."

Marc Hendrickx,  
schepen van Begraafplaatsen

Wist je dat Mechelen de oudste begraafplaats heeft van Vlaanderen die nog 
wordt gebruikt? Maak er kennis mee tijdens een rondleiding met historicus en 
funerair erfgoedspecialist Patrick De Greef. De prachtige grafmonumenten, 
grafteksten, graftekens en de symboliek op de graven vertellen iets over de 
dodencultuur in het verleden en de oudste graven zijn een bron van informatie 
over de plaatselijke geschiedenis. Bovendien zijn bijna alle gesneuvelde  
grafmonumenten na de storm van januari 2014 hersteld. 

Historische wandeling begraafplaats,  
31.05 + 02.06, 14u, Ziekebeemdenstraat 4, € 10.  
Inschrijven voor 23 mei: W www.mechelen.be/weekvandebegraafplaatsen,  
T 015 20 13 60. 

Lig je in de knoop met  
je buren?
Samenleven in een stad is vaak heel verrijkend, dyna-
misch en boeiend. Maar af en toe loopt het eens mis. 
Je buur heeft andere gewoontes, zijn hond blaft dag 
en nacht, overhangende takken belemmeren je zicht, 
…  De ergernissen stapelen zich op en er ontstaat een 
conflict. Wil je het uitpraten, maar durf je de stap niet al-
leen te zetten? Of heb je je buur al aangesproken, maar 
komen jullie er zelf niet uit? Vraag dan gratis bemidde-
ling aan bij de stad Mechelen. Neutrale bemiddelaars 
helpen buren om samen tot oplossingen te komen.

Wil je meer info of een burenbemiddelaar inschakelen? 
Bel dan 015 29 83 83 of mail naar  
burenbemiddeling@mechelen.be.  
W www.mechelen.be/burenbemiddeling 
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Een unieke rondleiding … op de begraafplaats



Goed om weten 

Weg met asbestproductieafval!
Iedereen is gebaat bij een asbestafvalvrije leefomgeving. 
Bovendien kan asbestverontreiniging toekomstig gebruik 
of verkoop van een terrein hypothekeren. Ben je een ei-
genaar, huurder of omwonende van een terrein waarvan 
je vermoedt dat er ooit asbestafval of -draailingen zijn 
aangebracht? Dan kan je dit melden aan de dienst Milieu 
en Landbouw.

Nadat een afspraak wordt gepland met de eigenaar, 
onderzoekt een bodemsaneringsdeskundige alle aan-
gemelde terreinen. Dit gebeurt door handmatig lokale 
inspectieputten of sleuven te graven. Daarna bepaalt de 
deskundige op basis van een risico-evaluatie of sanering 
nodig is.

De saneringswerken gebeuren door een erkend aanne-
mer-asbestverwijderaar, die maximaal uitgraaft en het 

afval afvoert naar een vergunde stortplaats, onder strikte 
veiligheidsmaatregelen. De aanvang van deze sanerings-
werken is voorzien in 2016.

OVAM coördineert en financiert het onderzoek en de 
verwijdering van het asbestafval. Voor de eigenaar(s) is 
dit volledig kosteloos. Je staat als eigenaar wel zelf in 
voor de eventuele heraanleg van de bovenste sierver-
harding (klinkers, tegels, siergrind, …).

Haal je meldingsformulier op via de dienst Milieu en 
Landbouw, E milieudienst@mechelen.be,  
T 015 29 75 48. Het ingevulde meldingsformulier bezorg 
je ten laatste op 15 mei 2015 terug aan de dienst. 
Meer info: www.ovam.be/asbestproductieafval

Mechelen zkt. M-CREW
Na een lange winter maken de organisatoren zich 
op voor de tweede editie van De Zomer is van 
Mechelen, de langste gratis festivalzomer! Wil jij 
ook deel uitmaken van het vrijwilligersteam? Wil je 
tappen tijdens ParkPop, helpen met de opbouw van 
Ottertrotter, Maanrock mee in goede banen leiden? 
Of heb je andere troeven? Schrijf je dan nu in via  
www.m-crew.be en kom op maandag 11 mei 
om 20u naar de M-crew kickoff meeting in het 
Cultuurcentrum.  
Meer info: info@dezomerisvanmechelen.be. 

Mechelaars zijn fier 
op hun stad
Van de 13 Vlaamse centrumsteden zet Meche-
len de grootste stappen vooruit. Dat blijkt uit de 
Stadsmonitor 2014 van de Vlaamse regering. De 
stadsmonitor vertelt hoe de bewoners het leven en 
de ontwikkelingen in hun stad beoordelen. Uit de 
resultaten blijkt dat jij, de Mechelaar, vindt dat de 
uitstraling van zijn stad de voorbije tien jaar sterk 
verbeterd is. Dat is een grote sprong voorwaarts 
ten opzichte van 2004, toen van alle ondervraagde 
stedelingen de Mechelaars het minst tevreden wa-
ren over de uitstraling van onze stad. Vandaag doet 
enkel Brugge beter. De score gaat hand in hand 
met de fierheid over de eigen stad. Daar springen 
we van de laatste plaats in 2004 naar de vierde 
positie nu. 75 % van de Mechelaars zegt fier te zijn. 
Mechelen krijgt ook hoge punten op het vlak van 
onderhoud en netheid van het openbaar domein, 
straten en pleinen en parken en tuinen. Ook het 
veiligheidsgevoel gaat erop vooruit.

De tevredenheid over de bereikbaarheid van het 
centrum scoort slecht, alsook de tevredenheid over 
het busaanbod in de stad. Pijnpunten waarmee het 
bestuur aan de slag gaat.

W www.stadsmonitor.be 
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1 Nieuw in Mechelen: City Beer 
golf. Tijdens een partijtje golf in 
de binnenstad kan je tussen het 
spelen proeven van drie lekkere 
streekbieren, bij drie verschillende 
cafés op het parcours. Santé!

2 Het jonge urban event BEAT 
Up, georganiseerd voor en door 
jongeren i.s.m. H30, was een schot 
in de roos. Hiphop, breakdance, 
film, optredens en zelfs een 
bezoek van slimste mens Adil El 
Arbi zorgden voor een gesmaakt 
feestje!  

3 Rugby Mechelen viert dit jaar 
haar 20-jarig bestaan met de 
kampioenstitel in 1ste regionale. 
Daardoor stijgt de ploeg volgend 
seizoen naar de 3de nationale 
afdeling. Goed bezig jongens!

4 De paasklokken strooiden hun 
eieren royaal uit in de Kruidtuin, 
waar 700 kindjes tijdens het 
paasweekend op zoek gingen 
naar kleine Rommy’s. Wie er 10 
vond, kreeg een zakje fairtrade 
paaseitjes.

5 De onthaalruimte van Toerisme 
en UiT in Mechelen staat boomvol! 
Studio Swelvet toverde een 
oude eik om tot een creatieve 
boomconstructie die bezoekers 
info en tips verschaft en waarop 
kindjes kunnen klauteren en 
fietsen.

 Jouw foto hier? 
Maak foto’s van Mechelen waarin 
je mensen in beeld brengt, zet ze 
op Flickr en misschien belanden 
ze in Nieuwe Maan. Let op: maak 
je foto beschikbaar voor download. 
Of mail je foto's naar 
nieuwemaan@mechelen.be. 
Meer uitleg? Alle foto’s bekijken?  
W www.mechelen.be/nieuwemaan

NUTTIgE NUMMERS
vragen aan de politie? T 015 46 44 64, E politie@mechelen.be,  
W www.politiemechelen.be
De brandweer contacteren? Voor noodgevallen (brand, ongeval en alle dringende 
hulpverleningen) T 112 of 015 20 23 45. Voor niet-dringende hulpverlening  
(verdelgen wespennest, pompwerken … ) T 015 28 02 80,  
E brandweer@brandweer.mechelen.be
Storingen en defecten op elektriciteits- of aardgasnet? T 078 35 35 00,  
W www.eandis.be
Huwelijk of geboorte melden? Burgerlijke stand, voor aangifte geboorte, nationaliteits-
keuze, naturalisatie, uittreksels, T 015 29 76 13; voor huwelijken, T 015 29 76 22
Wachtdienst huisartsen regio Mechelen: T 070 25 40 40, W www.mediwacht.be
Info over huisvuil? Containerpark? Ophaling grof huisvuil?  
W www.ivarem.be, T 0800 90 441
Melding over toestand openbaar domein? T 0800 20 800,  
W www.mechelen.be/meldingen
gasgeur? T 0800 650 65
probleem met de watervoorziening? PIDPA, T 0800 903 00, E info@pidpa.be
Klachten over stadsdiensten? Ombudsman T 015 29 75 72, 
E ombudsman@mechelen.be
Sociaal Huis contacteren? T 015 44 51 11, E info@sociaalhuismechelen.be
Huis van de Mechelaar: T 0800 20 800  
Meer nuttige nummers? Surf naar www.mechelen.be of sla de infogids open.
verantwoordelijke uitgever: Erik Laga, stadssecretaris, Grote Markt 21, 2800 Mechelen
Werkten mee aan dit nummer: Caroline Verschaeren (hoofdredactie),  
Sjoukje Smedts, Annick Kumbruck, Laurie Gadeyne, Tine Van Nieuwenhove, Karen 
Jacobs, Lieve Jaspaert, Annelies Senaeve, Kevin Goossens, Benson Resseler, Bella 
Magyar
Fotografie: Joris Casaer
Concept, vormgeving en eindredactie: Trendhuis
Algemeen oproepnummer van de stadsdiensten: T 015 28 00 00
E-mail: stadsbestuur@mechelen.be
Stedelijke website: www.mechelen.be
Wettelijk Depot: D/2015/0797/015

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

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

www.mechelen.be/stadsbestuur
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www.mechelen.be

In 2015 vieren we 2(0)0 jaar verbondenheid 
met onze noorderburen, onze 'Hollandse 
Maatjes'. Proef dit cultureel feestjaar van 
tentoonstellingen, voorstellingen en andere 
oranje festiviteiten!


