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lef en ambitie 

Mechelen houdt je warm

Barbara wint de MEDAILLE

Buren koken samen

LEfwErELD



SAMEN STErK
DE BrANDwEEr STAAT KLAAr VOOr JOU

Sneller dan een lopend vuurtje staat dit team van moedige brandweermannen  
aan jouw deur. Maar ook al kun je altijd op de Mechelse brandweer rekenen,  
het blijft oppassen geblazen met feestfondues, vuurwerk en kerstverlichting.

Brand? Bel het noodnummer 100 of 015 20 23 45 
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Komaan 

Bart Somers presenteert…

Vers van de pers: Nieuwe Maan! 
Mechelen heeft lef. Mechelen heeft ambitie. Mechelen maakt plannen. Omdat jullie,  
Mechelaars, belangrijk zijn en omdat we jullie beleving van onze stad vooropstellen,  
vertaalt Mechelen de metamorfose die de stad de afgelopen jaren onderging, naar  
een nieuwe huisstijl. Na het nieuwe logo is er nu ook een vernieuwd stadsmagazine dat, 
rijk gestoffeerd, voortaan maandelijks in jullie brievenbus valt. Onze plannen, jullie  
aspiraties, onze ambities, jullie grieven, onze ingrepen, jullie input… Kortom, ‘het Lef van 
Mechelen’ maken we samen! Veel van alles op 28 pagina’s puur Mechelen. Eén ding is zeker: 
jullie staan centraal in dit verhaal. Nieuwe Maan informeert, ageert, reflecteert, registreert 
én trakteert. 

Een nieuw lichtplan voor de stad? Het eerste lefproject in de kijker? Een historische en archi-
tecturale ontdekkingstocht in de stad? Een nieuw museum? Een actief jongerenbeleid? Veilige 
plannen voor de feestdagen? Nieuwe Maan houdt de vinger aan de pols. En jullie nemen deel. 
Want Nieuwe Maan zwaait de ‘leftrompet’ over de Mechelaars. Onze redactie speurt naar 
actieve buren, zet winnaars in de kijker, spot toeristen en brengt je lunchmoment in beeld. 
Benieuwd waar we bestraten, graven, belichten en parkeren? Benieuwd welk project je in je 
straat vindt, welke dienst je om de hoek moet zoeken en hoe Mechelen zich opwarmt voor 
een hoopgevend en sfeervol eindejaar? De enige echte Nieuwe Maan!  

Bart Somers,
burgemeester

Het vijfde en zesde  
leerjaar van basisschool  
De Puzzel wonnen de 
STAD OM TE  
ZOENEN-prijs. “We 
communiceerden met  
scholen uit Mexico over  
ons afvalbeleid. Afval is 
een wereldwijd probleem... 
maar wij gaan voor proper!” 

François doet het vrijwillig. 
“Ik ben al 20 jaar Belleman 
en promoot Mechelen op 
mijn manier in binnen- en 
buitenland.” Zijn belletje 
en inzet bezorgen hem 
de ‘PrIJS VAN DE 
VrIJwILLIgEr’, 
uitgereikt door de stad 
Mechelen.

Ook de vrijwilligers van  
het Wijkgezondheids- 
centrum ‘wEL EN 
wEE’ kregen de Prijs 
van de Vrijwilliger. “Samen 
met het team van zorg-
verleners staan wij in voor 
kwaliteitsvolle gezond-
heidszorg voor de meest 
kwetsbaren.” 

De familie Vermeren houdt 
het PrOPEr. In oktober 
startte Ivarem, vereniging 
voor duurzaam afvalbe-
heer, een actie om beter 
te sorteren. Bij de familie 
Vermeren vielen ze in de 
prijzen met een perfect 
gesorteerde PMD-zak. 
Proficiat!

Gezellig Mechelen?  
Zij dragen hun steentje bij! gOED BEZIg

LEfTrOMPET



IJstijd!
Lunchpauze, dat is even tijd voor 

jezelf. Voor Marlies (23 jaar) het 
ideale moment voor een suiker-

shot. “Ik studeer in Mechelen.  
‘s Middags laad ik mijn batterijen 
op met een ijsje, om er in de na-

middag weer tegenaan te kunnen. 
Voor ijs is het nooit te koud... het 

smaakt me zomer én winter.”

Nieuw stadslogo
 

Onlangs werd het nieuwe logo van de 

stad met grote poeha gelanceerd. Naast 

het feit dat ik het een smakeloos en  

simpel logo vind (zelfs mijn dochter 

van drie kan het tekenen), snap ik niet 

waarom het niet rood en geel ziet. Dat 

zijn toch onze stadskleuren? Bovendien 

las ik dat het heel duur was om die enkele 

lijntjes te laten tekenen. Is het nodig 

om zoveel geld uit te geven terwijl we 

toch een prachtig wapenschild hebben? 

Waarom wordt dat niet gebruikt?

A.V.D.
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Antwoord van de stad: 
 
“Beste A.V.D., Een stad moet mee-
gaan met haar tijd. Naast het officiële 
wapenschild, dat nog wordt gebruikt 
op enkele officiële stukken van de 
stad (zoals het trouwboekje, brieven 
aan het hof, uittreksels van het col-
lege of de gemeenteraad) gebruiken 
de stadsdiensten al jaren een logo. 
Een logo heeft een heel andere 
functie dan een wapenschild. Het 
moet direct herkenbaar zijn, niet te 
ingewikkeld van vorm en gemakkelijk 
te gebruiken op verschillende dragers 
zoals folders, affiches en websites. 
Het wapenschild van de stad voldoet 
helaas niet aan die vereisten. Vandaar 
dat er gekozen werd om te werken 
met een logo.

De Nieuwe maan reikt de Medaille uit 
aan Mechelaars met lef. Deze maand 
bengelt ze rond de hals van Barbara 
Pardon, bedenker van de nieuwe 
naam voor dit blad. “Noem het crea-
tieve spraakverwarring: nieuwe naam,  
nieuwe maan. Of een passie: we heb-
ben thuis een maankalender. Volgens 
de Chinese, de Joodse en de islami-
tische kalender begint een maand na 
nieuwe maan, net zoals het stadsblad 
maandelijks verschijnt. “Ik kijk vooral 
uit naar een frisse lay-out en boeien-
de weetjes. Ik wil het magazine met 
een vreugdekreet onthalen als het in 
de bus valt.” Deze dame met lef heeft 
evenwel één angst: voor stilstand. 
“Kom op dus met die vernieuwing!”

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

DE MEDAILLE

Brieven

HET MOMENT
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Komaan 

“In Mechelen snuffel ik in  
antiek. Ik wil een theetuin 
voor dementen aanleg-
gen.” De Nederlandse Annie 
viert de aanloop naar haar 
pensioen, en zet in Mechelen 
de eerste stap richting droom: 
antiek servies kopen voor haar 
tuintafels. “Het genieten begint al in 
de parking van de Veemarkt, waar klas-
sieke muziek speelt. Eenmaal bovengronds, 
waait cultureel Mechelen je tegemoet. Afrit Joods Museum  
en schildertentoonstelling!”

MEcHELEN TELT

1300 laatstejaarsstudenten van alle Mechelse scholen ont-
dekten wat er gebeurt tijdens een ongeval. De crashtest van 
‘Wel jong, niet gek’ was onlangs te zien op één. 
Mechelen verhoogt het budget voor zonne-energie-
premies en voorziet €164 000. Voor 2007 waren er 
maximaal 12 aanvragen, dit jaar zijn het er al 192. Zo’n 
40 000 plantjes, ter waarde van €200 000, wor-
den tussen oktober en maart aangeplant in de Mechelse stra-
ten. 490 van de 1400 zelfstandigen zijn aangesloten bij 
het speciale meldsysteem BIN-Z. Daarmee melden ze via 
sms abnormaal en onveilig gedrag bij de politie. Tussen juni 
en eind september ruimden de reinigingsdiensten 2 ton 
zwerfvuil in de Sint-Katelijnestraat. Op de Grote Markt 
stelden 176 Mechelaars met grote pamfletten het 
nieuwe stadslogo voor. De eerste Mechelse editie 
van de autovrije zondag bracht 7000 bezoekers op 
de been en won daarmee de Aardig-op-weg-trofee. Stadsbei-
aardier Jo Haazen wint net voor zijn pensioen de prestigi-
euze Christoffel Plantijnprijs 2009, goed voor 
€10 000. Hij krijgt die voor zijn bijdrage tot het 
internationale prestige van ons land. Met het geld wil hij  
investeren in de beiaardkunst. De stadsloop ‘Dwars 
door Mechelen’ kon rekenen op maar liefst 
4500 deelnemers.  
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Tot voor kort was dat logo ‘de gele 
bol’. Mechelen heeft het voorbije 
decennium echter een ware metamor-
fose ondergaan: nieuwe straten en 
pleinen, grote evenementen, opmer-
kelijke bouwprojecten, bijzondere 
initiatieven van de inwoners zelf... Na 
zeven jaar werd het tijd om de huisstijl 
van de stad te vernieuwen, het logo 
te vervangen en aan te passen aan de 
nieuwe noden. De verandering gaat 
dus veel verder dan enkel maar het 
veranderen van het logo. Er is een 
hele campagne aan gekoppeld die de 
komende jaren wordt ontplooid. 

Er werd gekozen voor een herken-
baar logo dat enkele typische  
Mechelse zaken combineert: 

•	 de	kroon	symboliseert	de	rijke	 
geschiedenis van de stad

•	 de	maan	verwijst	naar	de	 
maneblussers

•	 het	geheel	vormt	een	medaille	 
die de fierheid van de Mechelaars 
onderstreept.

De vorm is inderdaad heel eenvoudig 
en kan een klein kind ook tekenen.  
Juist dat is de kracht van een logo. De 
ongewone vormgeving straalt de durf 
van Mechelen uit, net als het kleuren-
palet. Er zijn vijf kleurencombinaties  
die – afhankelijk van de toepassing –  
vrij gekozen kunnen worden. Sommi-
ge varianten zijn erg eigenzinnig, wat  
getuigt van lef. En dat de Mechelaar  
‘lef’ heeft, is na alle reacties op het  
logo nu wel duidelijk.”

Stuur jouw brief van max.  
150 woorden naar Nieuwe Maan, 
afdeling communicatiebeleid,  
grote Markt 21, 2800 Mechelen  
of E nieuwemaan@mechelen.be.

Brieven



De ziel van de kardinaal
Naar aanleiding van het afscheid van kardinaal Danneels 
pakt kersverse uitgeverij Trendbookx uit met een eerste 
witboek onder de titel Hoop, Geloof en Liefde. Naast een 
interview met de kardinaal vind je in dit inspiratieboek ruim 
dertig andere bekende en onbekende Vlamingen met een 
pakkende en ongezouten mening over hun hoop, geloof 
en liefde. 

Mannen en vrouwen, jongeren en senioren, gelovigen  
en ongelovigen. Veel emotie, sfeer en overpeinzingen.  
On top vind je achteraan een dvd met de kardinaal  
wandelend aan zee. Hij vertelt openlijk over dromen,  
twijfels, vertrouwen, huilen en lachen. Kortom: de ziel  
van de kardinaal in woord en beeld.

Hoop, geloof en liefde wordt uitgegeven door 
Trendbookx en telt 120 pagina’s + dvd. Voor de prijs  
van €24,50 heb je de kardinaal op je salontafel en  
steun je een goed doel. De opbrengst van het boek  
gaat naar het gentse fioretti, een project voor opvang 
van licht mentaal gehandicapte kinderen met een  
psychiatrische stoornis. 

Een voorsmaakje? www.trendbookx.be
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cUrSIEf

Awel, ik geloof het verhaal 
niet, volgens mij is er 
niks van aan, uit de lucht 
gegrepen en verzonnen. 
Allez: een of andere kwibus 
komt ladderzat uit een 
of ander Mechels café 
gewaggeld, hij strompelt 
door de straten, ineens krijgt 
hij de Sint Romboutstoren 
in ‘t vizier, de maan staat vol 
achter de toren, een wolk 

erbij, gezichtsbedrog, alcohol en fantasie slaan genadeloos 
toe: BRAND! De toren staat in brand! Goed, tot zover ben 
ik nog mee, hij krijgt wat mij betreft het voordeel van de 
twijfel, misschien was hij wel een pyromaan, en door den 
drank komt dat boven, zoals voor de ene zatlap elk lelijk 
wijf verandert in een schone deerne zal voor den deze een 

lichtschijnsel kunnen veranderen in laaiende vlammen. 
Onwaarschijnlijk, niet onmogelijk. Maar ge gaat mij toch 
niet komen vertellen dat die honderden andere Mechelaars 
die wakker geschreeuwd werden door die ene dwaas en 
de straat kwamen opgerend met hun emmers niet binnen 
de vijf tellen gezien hadden dat het gewoon de schijn van 
de maan was hé, komaan, neen neen, dat maakt ge mij 
niet wijs. Probeer het anders zelf, die toren staat daar toch, 
weer of geen weer, zat of nuchter, het maakt niet uit, ge 
kunt die maan amper zien door die toren, laat staan dat 
ge de vlammen aan de klokken zou zien likken... Ik zeg 
het: volgens mij is het zever, zever in pakskes, heel dat 
maneblusserverhaal. Zatte Mechelaars die zien de toren 
niet branden, die pissen hoogstens in de Dijle en daarmee 
uit. Maneblussers... wie bedenkt zoiets eigenlijk?

christophe Netels, www.mechelenblogt.be

Zever in pakskes

PrIMEUr

“Ik heb mijn hele leven 
gesproken tot en gespro-
ken over iemand die ik 

nog nooit gezien heb.  
‘k Zou hem een keer willen zien.” 
(Godfried Danneels, kardinaal)



“Iedereen heeft  
evenveel recht op  
goed onderwijs!”
Mohammed, Nele, Rachida, Els en Julie werken aan 
gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen in de 
Mechelse scholen. “We begeleiden jongeren die te 
maken hebben met achterstand en achterstelling. Ze 
moeten alle onderwijskansen krijgen die ze verdie-
nen. We werken daarvoor samen met scholen, maar 
informeren en motiveren de kinderen en ouders ook 
in hun eigen biotoop. Een belangrijke focus is de 
ouderbetrokkenheid. Ouders staan immers het dichtst 
bij de kinderen en de school.” 

Onderwijsopbouwwerk is er om je te helpen:  
www.onderwijsopbouwwerkmechelen.be 
T 015 28 18 30

Wonen in de stad is leuk. Parkeren in de 
stad is vaak heel wat minder aangenaam. Om 
het parkeercomfort te vergroten, kiest de 
stad voor de aanleg van buurtparkings. 
Extra parkeerplek dus dichtbij huis. De eerst-
volgende parkings komen er in de Alfred 
Nobelstraat en in de Gustave Van de 
Woestijnestraat. De werken starten in het 
voorjaar van 2010.

Win en wij betalen jouw culi-
naire lekkernij ter waarde van 
€75. Fijnproever of frietuur-
fanaat? Het restaurant kies 
je zelf. Mail je antwoord naar  
nieuwemaan@mechelen.be.

Winnaar van de vorige wed-
strijd is Bart Leveke. Laat het 
smaken, Bart!

wEDSTrIJD

Zoek  
de  
g-plek 
van de 
stad!
waar in het centrum 
vind je deze  
gedenkplaat voor  
frederik de Merode?

HET  
grOTE 
gELIJK

P!LAATS VOOr JOU

Komaan 
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De Tinelsite wordt kunstig,   jeugdig, leefbaar én groen
MEcHELEN PAKT UIT MET BIJZONDEr AMBITIEUS EErSTE LEfPrOJEcT

ED. TINELLAAN
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De Tinelsite wordt kunstig,   jeugdig, leefbaar én groen
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Er beweegt heel wat op de 25 000 m2 oppervlakte 
Mechelen tussen de Edgard Tinellaan, de Van Busley-
denstraat, de Jodenstraat en de Goswin de Stassart-
straat. Benieuwd? Nieuwe Maan licht een tipje van 
de sluier. 
Nu is het nog een wat troosteloos gebied met 
als kern het dichtgetimmerde Predikheren-
klooster. Maar de Tinelsite wordt in de nabije 
toekomst één van de boeiendste locaties 
van Mechelen. Met een nieuw museum, 
nieuwbouwwoningen en appartementen, 
een nieuw jeugdcentrum, een gerenoveerd 
Predikherenklooster en een stadspark belooft 
het masterplan een aantrekkingspool voor 
alle Mechelaars. En of Mechelen lef heeft!

1  Het Predikherenklooster wordt volledig 
gerenoveerd. Invulling: woningen 
(14 woningen in het klooster, 22 woningen  
in nieuwbouw tussen klooster en Katten-
bleekstraat) en een commerciële invulling 
voor de kerk – bijvoorbeeld een restaurant 
of winkel (cijfers onder voorbehoud).

2  500m2 actie. Tot het begin van de werken 
(rond 2011-2012) wordt vlakbij het Predik-
herenklooster 500m2 gereserveerd voor 
creatieve projecten van Mechelaars.

3  Op verschillend locaties worden apparte-
menten en (begijnhof)woningen ingeplant. 
22 appartementen in appartementsgebou-
wen aan weerszijden van Rijkswachtkazerne 
Tinellaan, 6 nieuwe begijnhofwoningen 

aan de achterkant van de Jodenstraat 
en 5 woningen in een bijgebouw van de 
Rijkswachtkazerne Kattenbleekstraat (cijfers 
onder voorbehoud). Enkele daarvan worden 
sociale woningen, maar de locatie staat nog 
niet vast.

4  Op de plaats van het oude IKA-schoolge-
bouw (ook bekend als ‘arresthuis’) komt de 
Kazerne Dossin, voluit Memoriaal, museum 
en documentatiecentrum over Holocaust 
en Mensenrechten. In de voorvleugel van 
de huidige Dossinkazerne komt het docu-
mentatiecentrum en het memoriaal. Een 
plein dat uitnodigt tot bezinning verbindt 
beide gebouwen. 

5  rijkswachtkazerne Tinellaan wordt de 
nieuwe locatie van jeugdcentrum rOJM. 
De beschermde gevel blijft behouden. De 
politie verhuist naar een nieuwe (nog te 
bepalen) locatie.

6  In het verlengde van de Van Busleyden-
straat of in het verlengde van de Goswin de 
Stassartstraat komt een fiets- en wandel-
brug over de Afleidingsdijle.

7  Verspreid over de hele site verschijnt een 
stadspark - in 3 delen - van 1,2 hectare.  
Bijna de helft van de totale oppervlakte 
van de Tinelsite kleurt groen: het huidige 
binnengebied van de rijkswachtkazerne,  
het gebouw en voetbalterrein van het  
jeugdcentrum en de tuin van het  
Predikherenklooster. 

8  Er komt een ondergrondse parking op 
2 niveaus voor 290 wagens van bewoners 
en bezoekers met inrit  in de Van Busley-
denstraat en uitgang in het hart van de site, 
waar je in een parktaverne kunt verpozen.

3

3
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“Het Tinelproject 
haalt dit stads-
deel definitief uit 

de schaduw” 
(Bart Somers, burgemeester)

Lefwereld 
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Van de 56 000 inwoners van België die tijdens WOII wer-
den ingeschreven als jood of zigeuner, werden er vanuit de 
Dossinkazerne 25 000 gedeporteerd naar Auschwitz. Daar 
zijn er maar 1200 van teruggekeerd. In de Dossinkazerne 
beheert een Joodse vzw sinds 1995 een klein, maar bijzon-
der actief Joods Museum voor Deportatie en Verzet, waar 
de vervolging van joden en zigeuners in woord en beeld 
wordt verteld. Het museum dat jaarlijks alleen al 30 000 
schoolkinderen op bezoek krijgt, barst uit zijn voegen. 

De eerste plannen voor een nieuw museum dateren al van 
2001. Uiteindelijk werd via een internationale competitie  

de opdracht toegewezen aan bOb van Reeth (awg archi-
tecten). “Aan de buitenkant van het gebouw wisselen open 
en gesloten gevelvlakken elkaar af, die worden vormge-
geven in witte steen. Door het glazen dak laten we rijkelijk 
licht binnenvallen. Daarmee wil het gebouw een hoopvol 
baken zijn in de stad. Een gebouw dat de nadruk legt op 
het monumentale karakter van deze locatie, maar tegelijk 
een positieve boodschap uitdraagt,” vertelt architect  
bOb van Reeth over het nieuwe museum. 

Aanvankelijk maakten buurtbewoners zich zorgen over de 
hoogte van het gebouw (4 verdiepingen) en  

afbraak IKA-schoolgebouw, opstart 500m2 actie

Oktober – december 2009: 
afwerking masterplan Tinelsite  
en aanstelling projectontwikkelaar  
en architect voor de site (via een  
wedstrijdformule)

2010:
archeologisch onderzoek na afbraak 
IKA-schoolgebouw

Januari  - juni 2010:

Tinel is… een museumsite
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Lefwereld 

de sombere uitstraling. Hun bezwaren vielen niet in  
dovemansoren. Het ontwerp werd aangepast. Op een 
infovergadering voor de buurtbewoners die half oktober 
plaatsvond, werden de aangepaste plannen en de  
nieuwe gevelsteen getoond. Sinds 26 oktober maakt  

het voormalige IKA-schoolgebouw, ook bekend als  
arresthuis, aan de overkant van de Dossinkazerne plaats 
voor het nieuwe museum. 

De Vlaamse Regering investeert €25 miljoen in het project. 
De voorgevel van de kazerne wordt gerenoveerd, er wordt 
een memoriaal gepland en het oude museum zal na reno-
vatie dienst doen als archief en kantoorruimte. De Vlaamse 
Regering, de stad Mechelen, de provincie Antwerpen en 
het Joods Museum van Deportatie en Verzet werken sa-
men aan de invulling van het nieuwe museum. Het verhaal 
over de genocide op joden en zigeuners vormt alleszins 
ook de aanleiding om naar de problematiek van de men-
senrechten te verwijzen, wereldwijd en in alle tijden. 

Ward Adriaens, directeur van het Joods Museum van  
Deportatie en Verzet, is helemaal gewonnen voor het 
nieuwe project: “Het ontwerp biedt grote, klare ruimtes 
die de tentoonstellingsbouwer alle kansen geeft om een 
historisch, chronologisch parcours uit te tekenen en een 
moeilijk thema als mensenrechten aan te snijden. De archi-
tect heeft terdege rekening gehouden met de technische 
vereisten en de behoeften van een modern museum, 
berekend op zo’n 100 000 bezoekers per jaar.  Het is een 
gebouw van de Verlichting geworden. Geen gesloten mau-
soleum, maar een open huis van kennis en wetenschap 
over een bijzonder donkere en traumatische bladzijde uit 
onze geschiedenis. Kennis vergaren en verspreiden over 
racisme maant ons hopelijk aan tot meer waakzaamheid. 
In die zin vind ik de architectuur uitgesproken positief.” 

Als alles goed gaat, opent het 
Museum over Holocaust en 
Mensenrechten in 2012 zijn 
deuren. België neemt dan het 
voorzitterschap waar van de 
International Task Force on Ho-
locaust Education. Tijdens een 
congres waarop 300 leden uit 
54 landen worden uitgenodigd, 

stelt Mechelen het nieuwe museum aan de internationale 
gemeenschap voor. Het eerste baken in het Mechelse 
stadsvernieuwingsproject Tinelsite is dan een feit.

Info: www.kazernedossin.be, www.awg.be  

start bouwwerken Kazerne Dossin: nieuwbouw 
Museum over Holocaust en Mensenrechten en 
renovatie voorvleugel huidige Dossinkazerne 
(memoriaal en documentatiecentrum)

Juli 2010:
start werken in verschillende fases 
(zone rijkswachtkazerne, zone  
Predikherenklooster, openbaar  
domein/park), einde 500m2 actie

2011/2012:
opening museum  
(streefdatum)

Mei 2012: 
oplevering project.

2013/2014: 

“We willen de pijnlijke geschiedenis 
van de Dossinkazerne op een positieve 
manier inweven in de stad” 

(Karel Geys, schepen van Stadsvernieuwing)

Kazerne Dossin: nieuw memoriaal,  
museum en documentatiecentrum  
over Holocaust en Mensenrechten 
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Tinel is… een creatieve site 
voor alle Mechelaars

Je project moet enkel aan deze eisen voldoen:  

1. uitvoerbaar zijn op 500 m2 en in openlucht
2. er kunnen veel Mechelaars van genieten 
3. het ontwerp heeft de allures 

van een ‘mini-evenement’
4. creatief en budgetvriendelijk.

Een raad van wijze mannen en 
vrouwen selecteert een tiental 
projecten, waaruit de inwoners 
van Mechelen vervolgens hun 
favoriet kiezen. Dat wordt voor 
bepaalde tijd gerealiseerd (een 
plonsbadje in de zomer bijvoor-
beeld, of een ijspiste in de winter). 
Daarna is het tijd voor het crea-
tieve ei van een andere Mechelaar.  
Op www.beleefmechelen.be/tinel vind je alle informatie over 
de 500 m2 actie. Je kan er een project voorstellen en/of je 
stem uitbrengen. Veel plezier met jouw stukje Mechelen! 

Lefidee? Surf ermee 
naar beleefmechelen.be
Samen met mechelen.be lanceerde de stad ook het interactieve plat-
form beleefmechelen.be. Hier vind je alles over de ‘lefprojecten’ waar 
Mechelen de volgende maanden en jaren de nadruk wil op leggen. 
Het eerste ‘lefproject’ is de Tinelsite. Voor de bestemming van  
500 m² van die site verwacht de stad dus ideeën van jou. Stel dus ook 
jouw idee zeker voor op beleefmechelen.be of geef er je mening over 
andere ideeën. De voorstellen die de meeste stemmen halen, worden 
door de stad gerealiseerd! En nog een tip: op beleefmechelen.be vind 
je ook meer info over de bewonersbegeleidingsgroep die de visie van 
de buurt vertolkt ten aanzien van het stadsbestuur.
Meer weten? www.beleefmechelen.be/tinel.

Tot het begin van de werken reserveert de 
stad 500 m2 Tinelsite, vlakbij het Predikheren-
klooster, voor jou creatieve ideeën. Een unieke 
kans om een stuk van je stad zelf in te vullen 
met jouw project!

DOE MEE OP BELEEfMEcHELEN.BE
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Begeleider Stijn (23) en jongeren Khalid (19) 
en Mohamed (22) kijken uit naar meer ruimte 
én een grotere geluidsstudio op de nieuwe locatie  
van hun jeugdcentrum.

Stijn “Vernieuwing biedt nieuwe kansen en in dat opzicht 
wordt het een interessante uitdaging. De jongeren kijken 
uit naar de verhuizing. Ze zijn heel nieuwsgierig. Ook al 
moet er nog veel worden beslist en kan het nog enkele  
jaren duren voor we op onze nieuwe plek zitten. Het is 
in alle geval fijn dat de stad ons van in het begin op de 
hoogte heeft gehouden en rekening houdt met onze wish 
list voor het nieuwe jeugdcentrum.” 

wat staat er op jullie wensenlijst?
Stijn “Het is niet dat we nu benepen zitten, maar dit is 
een oud gebouw, een kazerne die niet meer van deze  
tijd is. De nieuwe locatie zou ruimer worden en aangepast 
aan hedendaagse noden.” 
Khalid “Ik vind het belangrijk dat het jongerencentrum de 
hele tijd openblijft. Dat we naadloos van het ene naar het 
andere gebouw kunnen verhuizen, zodat de jongeren niet 
een paar maanden ‘op straat staan’. En dat schijnt te luk-
ken: veel langer dan een dag zou de verhuis niet duren.”
Mohamed “Ik kijk uit naar de nieuwe opnamestudio. We 
hebben nu al een kleine studio, maar die is constant volge-

boekt. Er zijn veel jongeren in Mechelen en muziek is een 
bindende factor. Dus met een grotere studio zullen we nog 
meer jongeren kunnen aanspreken die via de muziek ook 
met de werking van ROJM in contact komen.”

De burgemeester vindt  het, met het oog op de sociale 
controle, belangrijk om jullie in het stadscentrum te  
houden. Voelen jullie je aangesproken?
Mohamed “Het is net heel belangrijk voor ons, dat we niet 
verbannen worden naar de rand van de stad, zoals wel 
vaker gebeurt als er stadsvernieuwingsprojecten worden 
opgestart. Dat we blijven waar de jongeren ons kunnen 
vinden.  En we zijn zelf vragende partij om te voorkomen 
dat we overlast berokkenen aan onze buren.” 

Niet bang voor jaloerse reacties? Een nieuwe locatie,  
een nieuwe studio? 
Stijn “Wij zijn zoveel meer dan een jeugdhuis. Dit is een 
jeugdcentrum, niet een plaats waar enkel fuiven worden 
gegeven of waar je ’s avonds iets gaat drinken. We hebben 
een uitgebreide werking en een uitgebreid aanbod en daar 
worden we tot in het buitenland om bewonderd. Met meer 
ruimte en middelen kunnen we gewoon nog meer doen 
voor de jongeren van Mechelen. Jongens én meisjes, want 
aan die laatste ontbrak het ons in het verleden. Maar daar 
is hard aan gewerkt.” 

Tinel is… een
jongerensite

Mechelen telt veel  
jongeren en dat is de  
stad niet ontgaan. Het 
masterplan stelt ook  
een nieuw optrekje in het 
vooruitzicht voor jeugd-
centrum rOJM (regionaal 
Open Jeugdcentrum 
Mechelen), dat al 31 jaar 
bestaat en zo’n 700 leden 
telt. rOJM verhuist van de 
oude stek in een gewezen 
militaire kazerne naar 
een nagelnieuw gebouw 
achter de (beschermde) 
façade van de rijkswacht-
kazerne Tinellaan. 

Lefwereld 



Tijd voor de slotceremonie

Ivo Van de Put (76 jaar) “Wij zijn zowat de laatste tradi-
tionele meubelzaak in Mechelen. Mijn vader ging er 82 
jaar geleden mee van start. Mechelen was toen een echte 
meubelstad. Ik was eigenlijk niet voorbestemd om de  
winkel over te nemen. Mijn broer Herman heeft de zaak 
altijd gerund. Toen hij in 1968 onverwacht overleed, kwam 
het familiebedrijf in mijn handen. Voordien stak ik ‘s avonds 
en in het weekend al wel een handje toe. Mijn broer was 
de zakenman, ik schetste de ontwerpen. Ik was verzot 
op tekenen. En ik had oog voor detail, dat had ik van mijn 
vader. Al toen ik vier was maakte ik mijn eerste ‘ontwerpen’ 

en later knutselde ik mijn eigen speelgoed in elkaar in het 
atelier. Daar bruiste het altijd van bedrijvigheid. Tot 12 jaar 
geleden werden de stijlmeubelen hier met de hand ge-
maakt. Toen gingen de meeste van onze stielmannen met 
pensioen. Stuk voor stuk geweldige vakmensen... en echte 
vrienden. Mijn toekomstplannen? Wandelen. Veel wande-
len. Mijn vrouw Mieke en ik zijn gek op de natuur en er zijn 
nog heel wat plekjes te ontdekken.”
Van de Put, Oscar Van Kesbeeckstraat 52. 0pen op  
dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 11-18u en  
op afspraak, zolang de voorraad strekt: T 015 20 23 11

 Helden
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82 JAAR STIJLMEUBELEN
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wIJ wArEN  
Er BIJ

Maneschijn 

1+2 De hele stad trapte dat het een lieve lust 
was tijdens de Mechelse gordel.

3+4  De herfstkermis, stiekem ook 
voor nostalgische ouders.

5+6  De Sint stond erbij, keek ernaar en... zag 
geen stoute kindjes.

1

3

2

4

5

6
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Wintertenen, sneeuwstoepen en kerstekoude...  
de winter staat voor de deur, maar Mechelen houdt 

je warm. Met vuurwerk, mooie verhalen, warme 
liedjes en veel gezelligheid. 

MEcHELEN HOUDT JE 
NOg STEEDS wArM

De eindejaarsactiviteiten staan in het teken van charles 
Dickens, de auteur van Oliver Twist. Kijk dus niet verwon-
derd als je Oliver plots tegenkomt tijdens het winkelen! 

• Kuieren met christmas carols 100 Dickenspersonages 
verrassen je tijdens het winkelen met meerstemmige 
kerstliederen. Zanggroep PABO zakt helemaal af uit 
Helmond, Noord-Brabant om je mee te nemen naar de 
tijd van Dickens. Zondag 20.12, 14-14.30u & 18-18.30u.

• Slee mee Laat je rijden in Dickensstijl en neem de slede 
of paardentram. Vertrekpunten slede: Steenweg -  
Borzestraat - Geitestraat - Bruul - Grote Markt -  
Standonckstraat - F. de Merodestraat - Steenweg.  
Vertrekpunt paardentram: Steenweg. vrijdag 18.12  
(18-21u), zaterdag 19.12 (17-21u), zondag 20.12 (15-19u).

• Let’s Twist Oliver zingt op de hoeken van de straten. 
Straatmuzikanten gaan terug in de tijd en trakteren je  
op kerstmuziek. Vrijdag 18.12, 18-20u.

• Opgepast voor Ottfriedt! Heer Ottfried den Drancken-
hoeder laat zijn vuurspuwende draak uit en zorgt voor 
een spannend vuurspektakel. Zaterdag 19.12, 18-20.15u.

• Dans met Dickens Laat de muziek van de Christmas 
Carol Singers in je benen kruipen. Zaterdag 19.12,  
20-22u.

Het volledige programma van de kerstmarkt vind je op  
www.kerstmarktmechelen.be

DIcKENS IN DE STAD
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“Mechelen is een gezellige 
 winkelstad. Met eindejaar  
doen we een extra inspanning  
zodat jong en oud de warmste 

dagen van het jaar beleven.”

 (Frank Nobels, schepen van Cultuur en Toerisme)
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feest met de bus Alle Mechelse 
feestbeesten kunnen op 31.12 en  
01.01 gratis met de bus van en naar 
hun feestbestemming rijden. Haal je 
gratis feestticket op voorhand af bij 
één van de verdeelpunten in je  
buurt. Feestneuzen met 
een Buzzy Pazz of Omni-
pas hebben geen extra 
ticket nodig. Meer weten?  
www.feestbussen.be  

Een knallend feest! Vuurwerk? 
Maak er zonder je vingers te  
verbranden een knallend feest van. 
1. Ga naar het vuurwerk dat de stad 
organiseert op de Grote Markt. Gratis!  
2. Maak je eigen kleurenspektakel 
met confetti en slingers: feestelijk en 
ongevaarlijk.  
3. Laat de kurk van je champagnefles 
extra luid knallen. Smaakt tien keer 
beter dan een vuurpijl. 

•  Multicultikerst Buurtcomité 
Klein Begijnhof maakt het gezellig 
op 19.12. Van 14 tot 24u  
kun je er terecht voor een  
multicultureel feest. 

•  winterwandelen Wandel door 
warm Mechelen. Wandelclub  
Opsinjoorke neemt je zaterdag  
19.12 mee op sleeptouw door de 
feestelijke binnenstad. De wande-
ling start aan Campus De Ham 
(Katholieke Hogeschool Mechelen) 
op het Raghenoplein om 14u. 

•  Een boom voor jou Geen kerst 
zonder boom! Vzw vrijwilligersser-
vice zorgt ook dit jaar dat iedereen 
een kerstboom heeft. Gunther  
Planckaert van vzw vrijwilligers-
service: “Wij willen Kerstmis voor 
iedereen! Dus zorgen we dat ook 
in de huiskamer van ouderen en 
kansarmen die het vaak emotio-
neel, fysiek of financieel moeilijk 
hebben, toch een mooi versierde 
boom staat. Dit jaar delen onze 
vrijwilligers weer 150 bomen rond.”

•  Een bakske vol met stro Zoals 
ieder jaar brengt een bende vrijwil-
ligers het kerstverhaal tot leven 

in het Groot Begijn-
hof. Je kunt op 

bezoek gaan bij 
Maria, Jozef, 
baby Jezus en 
Co op zater-
dag 19.12 (18-
21u) en zondag 

20.12 (16-19u). 
Groot Begijnhof, 

Moreelstraat.
•  Ook in de Lindepoort is er op 

19.12 een (h)eerlijke kerstmarkt 
met producten van verschillende 

verenigingen, welzijns- en 
vormingsinstellingen. De 

Lindepoort, Begijnen-
straat 18, 14-22u. 

•  Kerstevocatie Het Hanswijkkoor 
wenst je een vrolijk kerstfeest. 
Rendez-vous in de Basiliek O.L.V 
van Hanswijk, Hanswijkstraat, 
op vrijdag 18.12, 19u. Tickets 
kosten €10. Je bestelt ze bij het 
parochiesecretariaat (maandag 
10-12u, vrijdag 14-16u).

•  Iedereen schaap! Iedereen 
herder! De 25ste Kerstkinder-
viering in de Sint-Rombouts- 
kathedraal zoomt in op de  
herders van het kerstverhaal  
en hun kuddes. 24.12 om 15 en 
om 17u. Info: T 0478 54 72 84  
of http://kerstkinderviering. 
wordpress.com/

KErSTgELUID

VEILIg VIErEN

OUD & NIEUw

MEEr SfEEr
 

Oud Het wordt 
haast een traditie. Ook 

dit jaar zingt Gunther Neefs de 
koude weg op oudjaar. Er is weer 

vuurwerk en DJ Bruno zorgt voor een 
dansende start van het nieuwe jaar. 31.12, 
Grote Markt, 23-24u: Gunther Neefs en 

de 4-band, 0-0.20u: vuurwerk, 0.20-1.30u: 
4-band, vanaf 1.30u: DJ Bruno 

Nieuw Gratis bubbels en ander 
lekkers tijdens de nieuwjaarsdrink 

op de Grote Markt op  
17 januari, 11-13u. 

Eindejaar 



18

Met de grabbelpas 
naar Samson en gert
Ook met de Grabbelpas kunnen je kinderen weer deel- 
nemen aan heel wat leuke activiteiten tijdens de kerst-
vakantie. De eerste week van de vakantie staan er feestelijke 
kerstactiviteiten op het programma met onder andere een  
uitstap naar de Samson en Gert Kerstshow en een kinder-

kerstfeest. In het tweede deel van de 
vakantie nemen de kinderen een aanloop 
naar 2010. 
grabbelpassers krijgen het volledige 
programma in hun brievenbus.  
Inschrijven kan aan het onthaal van  
de Jeugddienst, Zakstraat 1 of via  
www.egrabber.be/mechelen. Info en 
vragen? E jeugddienst@mechelen.be,  
T 015 29 78 95

Voor sportieve kids zijn er ook sportkampen tijdens 
de kerstvakantie. Programma verkrijgbaar bij de  
Sportdienst, Huis van de Mechelaar, Reuzenstraat 1,  

T 015 29 25 79, E sportdienst@mechelen.be
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1 Pakjesdans 
(3-6 jaar)

Dans en zing het nieuwe jaar in samen 
met je (klein)kinderen! Swingende 
muziek, snoepjes en cadeautjes  
zorgen voor een vrolijk feest. 
waar? De Harlekijntjes, Kruisbaan 119
wanneer? 30.12, 18-20u
Kostprijs? Kinderen: €5, ouders: €0, 
drankjes: 1 (reserveren op woensdag 
23.12 tussen 18 en 19u bij  
De Harlekijntjes).

2 winter in 
Planckendael

Bezoek tijdens de witte winter-
maanden de dieren in Planckendael 
en geniet van het speciale winter-
tarief. De bonobo’s, kangoeroes en 
vogelvrienden kijken uit naar  
je komst!
waar? Leuvensesteenweg 582, 
2812 Mechelen
wanneer? Van 01.12 t.e.m 28.02, 
10-16.45u
Kostprijs? €11 voor kinderen 
en volwassenen.

3 De sneeuwkoningin 
(+5 jaar)

Een hartverwarmende voorstelling 
over Bas en Emma, ijskoude winter en 
warme liefde.
waar? Theater De Maan (rode zaal), 
Minderbroedersgang 1-3
wanneer? 26.12, 27.12, 29.12, 
30.12, 15u
Kostprijs? €7

Naar een verhaal van Hans Christian 
Andersen. Tekstbewerking: André Sollie / 
Regie: Stef Lernous / Scenografie en  
figuren: Paul Contryn / Muziek Bo Spaenc / 
Spel: Isabel Leybaert en Paul Contryn

De kerstperiode is ideaal om wat tijd door 
te brengen met je (klein)kinderen. 5 tips voor 
(groot)ouders met kids... en eentje voor wie 
de kroost graag even dropt terwijl ie shopt.

MET
KIDS

ALLES KIDS TIJDENS
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DE KErST

wat met de kinderen 
op koopzondag? 

Shop & Drop!
Op 20 december mag je de laatste 
koopzondag van 2009 absoluut 
niet missen. Geen babysit bij 
de hand om kerst- en kalkoen-
shopping door te komen? Geen 
probleem. In de Shop & Drop zone 
kunnen je kinderen wegdromen 
in de verhalenwereld van Charles 
Dickens terwijl jij op cadeautjes 
jaagt. Jongens en meisjes van  
3 tot 12 jaar kunnen kiezen uit vijf 
workshops of krijgen vrij spel.
waar? Keldermanszaal, 
Grote Markt 21
wanneer? zaterdag 19.12 van 
10-18u en zondag 20.12 van 14-18u
Kostprijs? €2/dagdeel. Reserveer 
bij UiT in Mechelen.

Het volledige programma  
staat op www.uitinmechelen.be

4 Bramborry & 
Květa Pacovská

Drie saxofonisten schilderen met 
klanken een prachtig prentenboek. 
Nadien kunnen kids en (groot)ouders 
samen met scenograaf Karel Van 
Ransbeeck aan de slag met vormen 
en kleuren in een wereld van papier. 
De voorstelling is geïnspireerd op de 
kunstwerken van Květa Pacovská. 
Theater De Spiegel liet van enkele 
van haar constructies levensgrote 
versies maken. Kinderen kunnen er 
al spelend, luisterend, kruipend en 
kijkend in wegdromen, net als in de 
superdeluxe boekenhoek, trouwens. 
Muziektheater, een workshop én een 
tentoonstelling in één kortom.

waar? Cultuurcentrum Mechelen, 
Minderbroedersgang 5
wanneer? voorstelling + workshop: 
28 & 29.12, 15u, tentoonstelling: 17.12-
03.01, 9-16u (gesloten op 25.12 
en 01.01)
Kostprijs? voorstelling: €7, €6 
(-26/55), €4 (-12), workshop: €3,  
kinderen gratis, tentoonstelling gratis.

Bramborry is een productie van  
Theater De Spiegel & Théatre de  
la Guimbarde i.s.m Jeugd en Muziek  
Mechelen. Muzikanten: Nicolas Ankoudin-
off , Christian Gmünder en Sara Meyer / 
Compositie: Adrian Lenski / Concept: Karel 
Van Ransbeeck / Regie: Martin Staes-Polet

5 Museum in kinder-
handen (6-12 jaar)

De stedelijke musea organiseren twee 
leuke kerstworkshops. Tijdens de 
workshop Van stal naar stal, gaan de 
kinderen kijken naar de verschillende 
kerststallen in de stad om nadien 
een eigen kerststal te maken. Geen 
stal zonder herders en wijzen! In een 
tweede workshop maken de kids met 
metaaldraad, plakband en bronsverf 
bronzen herders en wijzen. 
waar? Museum Schepenhuis, 
Steenweg 1
wanneer? Van stal naar stal: 23.12, 
10-16u, Herders en wijzen: 30.12, 
10-16u
Kostprijs? €10 (reserveren bij 
Stedelijke Musea Mechelen)

Eindejaar 

ZONDEr
KIDS

© Marion Kahane
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Je buren, je vrienden? 
Het kan. In deze maan-
delijkse rubriek bewij-
zen buren dat ze meer 
met elkaar delen dan 
een ‘goeiemorgen’  
en het laatste weer-
bericht. Samen koken 
bijvoorbeeld…

Kook eens samen

Diane is de ‘moeder Theresa’ van Bethaniënpolder. Iedereen kent haar. 
En zij kent iedereen. “We zijn er voor elkaar. Niet alleen voor de fun, maar 
door dik en dun. ‘s Zomers hebben we onze bekende ‘onderonsjes’. Dan 
eten we samen op het plein. Maar ook als er iemand ziek is, staan we 
klaar voor elkaar. Bethaniënpolder is een multiculturele wijk, wat zorgt 
voor heel wat nieuwsgierigheid. De Marokkaanse meisjes komen regel-
matig met me praten over godsdienst... dan blijkt altijd dat er meer gelijke-
nis is dan verschil. 

Briwat à la Malika: 
op Marokkaanse wijze 

Dit heb je nodig
1	kip	•	5	uien	•	5	eieren	•	bladerdeeg	 
•	olijfolie	•	zout,	peper,	saffraan,	 
gember, kaneel, suiker, koriander 

Zo maak je het
Was de kip grondig in zout en snij 
de uien in gelijke partjes. Laat de kip 
samen met één fijngehakte ui en een 
scheut olijfolie 45 minuten garen in 
een afgesloten pot. Voeg de overige 
uien toe en laat verder garen. Haal de 
kip uit de pot en giet de uienbouillon 
af in een vergiet (afgegoten vocht niet 
meer gebruiken!). Laat de uien op een 
zacht vuur sudderen, voeg kaneel toe 
en vervolgens een handvol suiker. 
Terwijl je het vocht van de uien laat 
verdampen, snij je de kip in kleine 
stukjes. Voeg vervolgens vijf eieren 
toe aan de sudderende uien. Schep 
zachtjes om (niet roeren) zodat het ei 
onder de uien gemengd wordt en het 
geheel steviger wordt. Voeg dan de 
kippenpartjes toe.  



Deegdriehoekjes 
Leg het deeg open 
en snij het in 3 
gelijke lange repen. 
Neem 1 lange reep 
en smeer die in met 
boter en olijfolie. 
Leg onderaan, 
aan een zijde een 

hoopje vulling en plooi met de lege 
zijde een driehoekje. Blijf door-
vouwen zoals de vlag van Amerika 
wordt gevouwen. Vouw het uit-
einde van de repel in de opening 
van het driehoekje. Leg de gevulde 
driehoekjes in een voorverwarmde 
oven en laat bakken tot ze mooi 
goudbruin zijn.
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Burenplezier 

Kook eens samen

“De kinderen  
uit de buurt  
noemen me  
mama Diane”

Briwat à la Diane:  
op Vlaamse wijze 

Dit heb je nodig 
1	kip	•	champignons	•	paprika	•	
zout en peper 

Zo maak je het
Was de kip grondig in zout  
en snij de paprika’s en champig-
nons in kleine partjes. Kruid de 
kip en laat ze 45 minuten garen 
in een afgesloten pot. Voeg 
de groenten toe en laat verder 
garen. Haal de kip uit de pot en 
laat de groenten doorlekken in 
een vergiet (afgegoten vocht 
niet meer gebruiken!). Snij de 
kip fijn en meng de groenten 
met kip.  

Ook in de keuken proeven we van elkaars cultuur. Een tijd geleden hebben 
we samen gekookt. Mijn buurvrouw Malika was chef kok van dienst. Op het 
menu: briwat, een gevuld bladerdeegje. Het is leuk en inspirerend om met 
die recepten zelf aan de slag te gaan voor een echte cultuurmix!”

De burenwerking in Bethaniënpolder wordt ondersteund  
door www.samenlevingsopbouw.be. En uiteraard verwachten we 
jouw burenidee op nieuwemaan@mechelen.be 



KIDS
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VOOrDrAcHT

Blijf bij ons want het wordt avond 

Kardinaal Danneels gaat op maatschappelijke verkenning 
en schetst het morele, menselijke en theologische portret 
van de oudere mens.  
Uitgehoord – ‘Blijf bij ons want het wordt avond’,  
14.12, 14.30u, tickets €6/4,50. Pastoraal Centrum,  
Varkensstraat 6, T 015 40 57 45.

BV Open Boek  

Voor het derde jaar op 
rij kun je zondagoch-
tend literair beleven 
met Open Boek Grand 
Cru. Een interessante 
gast brengt naast zijn 
lievelingsboeken ook 
andere inspiratiebron-
nen mee en geeft ons 
een inkijk in zijn leven. 
gerda Dendooven komt 
als eerste haar culturele 
voorkeuren verklappen.   

Open Boek Grand Cru, Stadsschouwburg, Keizerstraat 3, 
10.01, 11u. E cultuurcentrum@mechelen.be,  
T 015 29 40 00, tickets: €6,50/€5 ( reductie).  
Meer info: http://uitinmechelen.be/nl/node/2714.

35 jaar Playmobil 

Het Speelgoedmuseum neemt je mee voor een fascine-
rende reis doorheen 35 jaar Playmobil geschiedenis. Of hoe 
Playmobil zich ontpopt tot spiegel van de wereld. Kinderen 
kunnen voor hun verjaardagsfeestje bovendien een span-
nende tocht maken in Playmobil land.
35 jaar Playmobil, Speelgoedmuseum.  
Nekkerspoelstraat 21. Nog t.e.m. 03.01. Dagelijks van  
10-17u, maandag gesloten en op 24, 25, 31.12 en 01.01.
Prijs: €7 en 3-12j: €5. E info@speelgoedmuseum.be,  
T 015 55 70 75. Meer info: www.speelgoedmuseum.be

Neuze Neuze 

Wie houdt niet van knuffelen? Op een grote matras  
propvol grote kussenpoppen en XXL-beddengoed spelen 
twee jongens het verhaal van de eskimobroertjes Freek en 
Ward. Op een betoverende soundtrack van speelse keel-
geluiden gaan ze op zoek naar een plaats waar het warm 
en neuze neuze is. Een gezellige knuffelvoorstelling met 
aaibaarheidsfactor 100. 
Neuze Neuze, Figurentheater De Maan, Minderbroeders-
gang 3, op 19, 20, 21, 22 en 23.12, telkens om 15u.  
T 015 20 02 00. E contact@demaan.be. Meer info:  
www.demaan.be. Tickets €6,50.
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EXPO

fOTOwEDSTrIJD

Flits je hotspot 
Welke Mechelse plaats doet je smelten? Ben je amateurfotograaf, fotoliefhebber of  
fotografiestudent? En heb je een passie voor Mechelen? Aarzel niet en neem deel aan  
de fotowedstrijd Mechelse Kiekjes, een organisatie van de jarige Koninklijke Mechelse 
Fotokring (KMF) en de erfgoedcel. Fotografeer je favoriete plekje in onze stad en vertel 
waarom je deze plaats zo bijzonder vindt. 
Koninklijke Mechelse Fotokring (KMF), Mechelse Kiekjes.  
Tot 04.01. E info@kmf-foto.be.

Agnès Geoffray 
Net als in populaire sprookjes com-
bineert Agnès Geoffray het gekende 
met het angstwekkende. Ze koppelt 
bevreemdend aan vertrouwd. En in 
haar expo Victims tast ze de rol van 
het slachtoffer af.  
Agnès Geoffray. Nog tot en met 03.01 
in De Garage, Onder den Toren 12. 
Open: do-zo, 11-18u, gratis. 

Narcisse Tordoir 
De Mechelse kunstenaar Narcisse Tordoir herdenkt 
permanent de betekenis van schilderkunst. Zijn recent 
werk bestaat uit grote composities die ontstaan uit 
foto’s, tekeningen en zelfgemaakte ensceneringen in 
het atelier. In deze schilderijen maakt hij onder meer 
gebruik van zeefdruktechnieken, airbrush en drippings, 
goed voor een complex visueel spel.  
Cultuurcentrum Mechelen i.s.m. Stedelijke Musea  
Mechelen, van 13.12 tot 28.02. Open van do tot zo  
van 11-18u (ma, di, woe gesloten), T 015 29 40 00,  
E cultuurcentrum@mechelen.be. Meer info:  
http://www.ccmechelen.be. Gratis. 

Mechelse  
Kunstkamer
Tentoonstelling van 
Mechelse kunstenaars 
met als blikvangers enkele 
beelden van beeldhouwer 
Ernest Wijnants.
Expo Mechelse Kunst-
kamer. Nog tot en met  
20.12 in Galerij CG,  
Sint-Janstraat 9. Open:  
do-zo, 14-18u, gratis.
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Als bomen in de winter 
Gezellige komedie over Pol die in het rusthuis 
noodgedwongen kennis maakt met juffrouw Demaegdt... 
Op nieuwjaarsavond slaat hij op de vlucht. 
Als bomen in de winter, 18 & 19.12 om 20.30u,  
Mechels Volks Theater, F. de Merodestraat 56,  
info en tickets (€8/7): T 015 21 70 01.

Stomme Koe 
Theater De Peoene bijt zich vast in Stomme koe van 
Ben Elton (bekend als auteur van de tv-serie Blackadder), 
een scherpe komedie over riooljournalistiek.  
Stomme Koe, 18 & 19.12 om 20.30u, De Peoene,  
Lange Schipstraat 71-73, gratis voor kinderen -12 jaar,  
info en tickets (€8/7): T 015 26 06 63. 

PODIUM IN DE KIJKEr 

Haralds feestje / 
Liebling 
Twee tragikomedies,  
in totaal 120 minuten  
ongeëvenaarde tekst van 
Jeroen Perceval, op de  
spits gedreven door het 
theatercollectief Het Zesde 
Bedrijf. Samen leggen de 
twee voorstellingen de  
vinger op de wonden van 
een nieuwe generatie. 
Haralds feestje / Liebling, 
19.12, 20.15u, ‘t Arsenaal, 
Hanswijkstraat 63, info en 
(laatste!) tickets (€13/10/8): 
T 015 42 25 44.

2x Kerst 
Kerstavond. Twee buren, 
een jonge man en een 
oudere vrouw, bereiden zich 
elk voor op een kerstfeest 
thuis. Hij viert kerst met 
Jingle Bells en fondue. Zijn 
buurvrouw zoekt troost in 
de aria’s van Bach. De twee 
lijken niets met elkaar te 
maken te hebben. Tot…
Twee levens, Jeugd en 
Muziek Mechelen i.s.m. 
Cultuurcentrum Mechelen, 
Stadsschouwburg, 17.12, 
20.15u, € 11/9,50/8. 

Bach  
De jonge Belgische klavecinist en dirigent Ewald Demeyere hield in 2008 zijn fonkelnieuwe 
barokorkest Bach Concentus boven de doopvont. In dit programma brengt Bach Concentus 
de onderbelichte instrumentale muziek van Johann Bernhard Bach, naast het klavecimbel-
concerto BWV 1052 werk van de grote Bach zelf. Ook de ouverture voor hobo, strijkers en 
basso continuo van Telemann staat op het programma.
Bach Concentus o.l.v. Ewald Demeyere – Bach & Telemann, Cultuurcentrum,  
18.12, 20.15u. Meer info: www.bachconcenturs.be,  €15/13,50/12.
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Stop discriminatie
Sinds februari kan iedereen die 
zich gediscrimineerd voelt, 
klacht neerleggen bij het 
Meldpunt discriminatie. 
Het Meldpunt wil in de eerste 

plaats bemiddelend optreden, 
maar indien nodig gaat de klacht 

naar de rechtbank. Het Meldpunt 
Discriminatie signaleert ook knelpun-

ten in de samenleving en organiseert pre-
ventieve acties om discriminatie te bestrijden.

Voel je je gediscrimineerd of ben je 
getuige van discriminatie? Laat je 
horen op het Meldpunt Discrimina-
tie. T 0800 99 193 of E meldpunt-
discriminatie@mechelen.be
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“Kinderopvang!  
wie wijst me de weg?”
Van het Sociaal Huis van het Mechelse OcMw 
wordt gezegd dat het een uitstekende wegwijzer 
is. Als je niet dadelijk weet waar je moet zijn voor 
een sociale service, verwijzen ze je hier graag 
door naar het goede adres. Mark (32 jaar) nam de 
proef op de som. 

Mark kocht onlangs een huis in Mechelen. De reno-
vatie was nog maar goed en wel uit de startblokken 
of zijn vriendin Els bleek zwanger. “Kinderopvang!” 

was één van de gedachten die Mark door het 
hoofd flitsten. Maar waar kunnen ze je daarmee 

helpen? “Ik vond het Sociaal Huis via  
www.mechelen.be,” vertelt Mark. “En in-

derdaad: we kregen van de mensen van 
het Sociaal Huis alle mogelijke kinder-

opvanginitiatieven op een schoteltje 
aangereikt. Getest en goedgekeurd!”

DE DUIM

’t Atelier  
open voor  
iedereen
Sinds 2000 stelt sociale werk-
plaats ’t Atelier mensen te werk 
die anders wellicht moeilijk 
toegang tot de arbeidsmarkt 
vinden. Ook particulieren kunnen 
van hun diensten gebruik maken. 
Op de houtafdeling kan je terecht voor 
bijvoorbeeld maatwerk (zoals een inbouw-
kast) of plaatsing en onderhoud van houten 
vloeren. Vakwerk met een hart én oog voor duurzaam-
heid. Als je dat wil, worden materialen hergebruikt of 
wordt uit je eigen voorraad geput). Sinds 2006 bestaat 
er ook een fietsafdeling: hier vind je degelijke tweede-
handsfietsen (met eigen hersteldienst) of huur je een 
‘gekke’ fiets voor een feestje. 
’t Atelier, Donkerlei 72,  
2800 Mechelen, T 015 71 09 58 of  
E sociale.werkplaats@atelier-mechelen.be.

Tot uw dienst 

mechelen.be 
Aan een stad met lef 
bouwt iedereen mee

De pas vernieuwde website van de stad Mechelen wil ‘beter 
leven’, ‘beter werken’ én ‘beter bezoeken’ nog makkelijker 
maken. En dat voor iedereen. mechelen.be kreeg alvast 
het ‘AnySurferlabel’ mee, een kwaliteitslabel voor websites  
die ook toegankelijk zijn voor mensen met een  
functiebeperking zoals slechtzienden, blinden 
en ouderen. Samen met mechelen.be lanceerde  
de stad ook het interactieve platform beleef-
mechelen.be. Meer daarover lees je op p. 12.
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 Tot uw dienst 

Het gaat vooruit  
met Het clarenhof
Zoals buurtbewoners wellicht al gemerkt hebben, zijn de voorbereidingswer-
ken voor Het Clarenhof volop aan de gang. Sinds begin november wordt het 
puin op de site geruimd en de bodem gesaneerd. De stad Mechelen verwacht 

midden januari 2010 het grote werk aan te vatten: de bouw van Het Clarenhof. 
Met vragen of opmerkingen over dit project kun je terecht op  

E klachten.clarenhof@mechelen.be of in de ideeënbus op de balie 
 van het Huis van de Mechelaar.

we gaan ondergronds…
De heraanleg van Sint-Romboutskerkhof en 

Wollemarkt is gestart. Maar eerst wordt het plein ongeveer 
een jaar lang een archeologische site. De ondergrond van 
het Sint-Romboutskerkhof deed immers eeuwenlang dienst als 

kerkhof. De stedelijke dienst archeologie verwacht dan ook  
duizenden skeletten aan te treffen.

Ben jij geïnteresseerd in de geschiedenis van de oudste inwoners van  
Mechelen? Dankzij infopanelen, opensleufdagen (in proefsleuven kun je de 

rijkdom van de ondergrond zelf bekijken), een permanent infopunt  
en archeologische nieuwsbrieven word je een bevoorrechte getuige.  
Info: www.mechelen.be, contactpersoon archeologie: Eva Van Loock,  

T 015 27 67 19 of E eva.vanloock@mechelen.be

Je huis verluch-
ten (met de verwarming 

uit elke dag een kwartiertje) 
helpt trouwens ook om energie  
te besparen. Droge lucht warmt  

sneller op dan vochtige. Het milieu  
én je portemonnee tevree!

Meer energiebesparende tips? 
www.energiesparen.be, 

www.bewustverbruiken.be.

CO of  
koolstofmonoxide is 

een sluipmoordenaar: je ruikt, 
proeft of voelt het niet. Hoe  

voorkom je drama’s? Zorg voor  
voldoende verluchting! Meer  

levensbelangrijke tips vind je op  
www.koolstofmonoxide.be. De 

provincie reikt trouwens een 
CO-premie uit om je verwar-

mingstoestellen veilig 
te houden.

Hou het luchtig



NUTTIg & NODIg
Vragen aan de politie? T 015 28 66 66
De brandweer contacteren? Voor noodgevallen (brand, ongeval en alle 
dringende hulpverleningen) T 100 of 015 20 23 45. Voor niet-dringende  
hulpverlening (verdelgen wespennest, pompwerken, … ) T 015 28 02 80
Vragen over je pensioen? Rijksdienst voor pensioenen, T 02 529 23 11 
Een grabbel- of swappas? Jeugddienst, T 015 29 77 93
Een fuif organiseren? Jeugddienst, T 015 29 77 28
Een boek lenen? Bibliotheek, T 015 40 44 70
Hulp na mishandeling? Slachtofferhulp, T 03 886 28 10
Een apotheker of arts vinden na sluitingstijd? Wachtdienst apotheken, 
T 015 43 12 44; wachtdienst dokters, T 015 42 14 14; wachtdienst tandartsen,  
T 09 039 99 15 
Naar een sportevenement of sportclub? Sportdienst, T 015 29 25 97 
Zwemmen? Zwembad, T 015 41 77 44
Huwelijk of geboorte melden? Burgerlijke Stand, voor aangifte geboorte, 
nationaliteitskeuze, naturalisatie, uittreksels, T 015 29 76 13; voor huwelijken  
T 015 29 76 22
Info over huisvuil? containerpark? Gratis infolijn, T 0800 90 441 
Melding over toestand openbaar domein? T 0800 20 800
gasgeur? T 0800 650 65
Probleem met de watervoorziening? PIDPA, T 0800 903 00
Straatlamp defect? T 0800 635 35, www.straatlampen.be
gebreken aan wegen, problemen met signalisatie of fietspaden? 
www.meldpuntwegen.be of www.meldpuntfietspaden.be

Verantwoordelijke uitgever: 
Erik Laga, stadssecretaris,  
Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Bladconcept, vormgeving  
en eindredactie: 
Bekx&X

Algemeen oproepnummer  
van de stadsdiensten: 
T 015 28 00 00

E-mail: stadsbestuur@mechelen.be

Stedelijke website: 
www.mechelen.be

wettelijk Depot: 
D/2009/0797/061



De stad en de redactie van  
Nieuwe Maan wensen alle 
Mechelaars fantastische 
feestdagen. En voor 2010: 
een stad met nog  
meer lef waarin we elkaar 
allemaal graag zien.


