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De speurneuzen van de dienst Archeologie woelen in 
de grond van het Sint-Romboutskerkhof, waar al 2500 
skeletten het daglicht zagen. Ook op de Ganzendries 
en in het Hof Van Busleyden laten zij geen steentje 
onaangeroerd. Na de opgravingen verzamelen zij hun 
bevindingen in een rapport. Want door te kijken naar ons 
rijk Mechels verleden, trek je lessen voor de toekomst!

Zin om meer betrokken te geraken bij het rijke verleden 
van je stad? Word net als ruim 300 Mechelaars peter 
of meter van een skelet. Stort €15 op rekeningnummer 
091-0095613-97 met vermelding van PETER/METER 
en je NAAM. Daarna krijg je je persoonlijke skeletfiche 
thuisgestuurd, word je op de hoogte gehouden van nieuwe 
vondsten en uitgenodigd voor speciale rondleidingen.

SaMeN WroeteN iN Het verleDeN



“Eens je ervan geproefd hebt, blijft 
jaMaSWapi in je genen zitten!”, 
dat beamen de duizenden oud-leden 
die de Mechelse jeugdbeweging on-
dertussen rijk is. Jamaswapi ontstond 
50 jaar geleden als zaterdagse 
bijeenkomst van misdienaars, maar 
evolueerde al gauw naar een jeugd-
beweging die met sport, spel, uitstap-
jes en een zomerkamp 6 tot 17-jari-
gen veel plezier doet beleven. Hou 
de kalender op www.jamaswapi.be in 
de gaten voor alle geplande activitei-
ten tijdens dit feeStjaar.

De Koninklijke Mechelse Tennis & 
HockeycluB (KMTHC) opende 
eind augustus een WatervelD 
op hun terreinen in Hombeek, een 
unicum in Mechelen. Dit veld uit 
kunstgras wordt veelvuldig met water 
besproeid, waardoor het veld nat 
en glad wordt en er sneller hockey 
kan gespeeld worden. Dankzij het 
waterveld kan de club haar Spor-
tieve aMBitieS waarmaken 
en blijven groeien. “Maar, KMTHC 
staat in de eerste plaats voor sfeer 
en gezelligheid in een uniek kader”, 
aldus voorzitter Peter Stevens.

’t Houte geveltje aan 
de Hanswijkstraat 52 bestaat 500 
jaar en dat wil eigenares Mic Van 
Sebroeck niet ongemerkt laten voor-
bijgaan. In 2006 liet ze het kleine mid-
deleeuwse pand reStaurereN 
en met tentoonstellingen brengt ze dit 
jaar opnieuw leven in het huisje. Van 
28 november tot en met 12 december 
kan je het pand bezoeken en koopjes 
doen tijdens eeN atelierop-
ruiMiNg.

Lang zullen ze leven!goeD BeZig

leftroMpet

Komaan 
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Mechelen wordt tv-ster
De jongste jaren is onze stad veel mooier geworden. Dat merken ook steeds 
meer mensen van buiten Mechelen. Het verbaast me daarom niet dat onze 
stad steeds vaker gevraagd wordt als decor of setting voor verschillende 
tv-programma’s: reality-reeksen, fictie, docusoaps en praatprogramma’s. 
Vroeger gebeurde dat allemaal in Antwerpen of Gent, maar nu heeft de  
tv-wereld dus de parel aan de Dijle ontdekt.

Het is al een tijdje aan de gang. Er waren al de buitenopnames van 
Familie, de docusoaps rond de Maneblussers en Planckendael, Mijn 
Restaurant, een scène hier, een take daar. Maar voor de eerste keer krijgt 
onze stad nu haar eigen ambitieuze fictieprogramma. ‘Dubbelleven’ heet 
de dertiendelige dramareeks die de voorbije maanden volledig op locatie in 
Mechelen is gedraaid. Ze is van de makers van de beste dramareeksen die al 
op de Vlaamse tv verschenen als Flikken, Kinderen van Dewindt, Thuis, Witse, 
Vermist, Code 37 en De helaasheid der dingen. Vanaf november verschijnt de 
reeks op het scherm. Ik kijk er erg naar uit. Voor Mechelen is zo’n programma 
waarin de stad opvallend en breeduit in beeld komt heel waardevol, want zo 
krijgen wij de kans onze stad en haar prachtige decor te etaleren voor het 
breedst denkbare publiek: de huiskamer in prime time!

Bart Somers,
burgemeester



cijferS

Met 1163 verkochte plantjes was de actie ‘Kom op tegen Kanker’ een succes. 
Begin 2011 komen er in heel Mechelen 204 nieuwe fietsenstallingen om je stalen ros op stal te zetten. 
Liefst 1059 Mechelse gezinnen schreven zich in voor de groepsaankoop van goedkope groene stroom. 
Wel 14 Mechelse straten en pleinen worden momenteel vernieuwd. Nooit eerder veranderde de stad aan zo’n snel tempo. 
Mechelen heeft de eerste stedelijke iPhone-toepassing, na 8 weken was die al 840 maal gedownload.
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Bulderende beiaard?

Denkt de stad Mechelen werkelijk aan de aankoop van een mobiele 

beiaard? Ik las dit in een krant. Als bewoner van de Veemarkt moch-

ten wij ondervinden welke geluidsoverlast zo’n ding veroorzaakt. 

Ik apprecieer ten zeerste de inspanningen die het stadsbestuur doet 

om Mechelen meer leefbaar te maken maar wat meer aandacht voor 

geluidsoverlast zou best wel mogen....

HLB

antwoord van de stad: Het doet ons plezier dat de 
receptie jullie beviel. We willen onze nieuwe burgers 
inderdaad een voorsmaakje geven van wat hen te 
wachten staat in onze stad.

antwoord van de stad: De Beiaardschool verwacht de mobiele beiaard ten 
vroegste in 2015. Eerst bekijken ze of deze aankoop in aanmerking komt 
voor Europese of Vlaamse subsidies. Nochtans zorgt de beiaard wel voor 
heel wat aantrekkingskracht: Mechelen heeft de oudste beiaardschool van 
Europa en ontvangt zelfs leerlingen uit Rusland en China. Bovendien is het 
voordeel van een mobiele beiaard juist dat je hem overal kan plaatsen. Het 
klokkenspel zal dus zeker niet alleen op de Veemarkt te horen zijn.

antwoord van de stad: De waterkwaliteit 
van het kanaal Leuven-Dijle is inderdaad 
vrij goed, waardoor er steeds meer vis-
sen in leven. Dat heeft te maken met de 
aanleg van bermen en met de rietbeplan-
ting langs de oevers. Doordat de stad ri-
oleringen liet aanleggen zijn er ook geen 
lozingen van afvalwater meer. Het water 
kan soms wel troebel zijn door algen of 
varende schepen maar zwaar verontrei-
nigde plaatsen komen in het Dijlebekken 
niet meer voor. Onze waterbekkens zijn 
zelfs zo gezond dat je je er jaarlijks aan 
een Big Jump kan wagen!

iets te vertellen?  
kruip in je pen en stuur je brief van maximum 100 
woorden naar nieuwemaan@mechelen.be of naar
afdeling Marketing & communicatie - Nieuwe Maan, 
grote Markt 21, 2800 Mechelen

glasheldere  
leuvense vaart
Daarjuist wandelde ik langs de Leuvense Vaart en ik kon tot op de bodem zien. 
Niet vaag maar glashelder. Zo kon ik 
mosselschelpen zien liggen en een lepel. Dat is ongelofelijk! Ik word volgende 
week 60 jaar en ik woon al mijn hele 
leven in Mechelen, maar heb dit nog 
nooit meegemaakt. De Vaart is altijd 
troebel en groen geweest, maximum 20 cm doorzichtig. Blijkbaar beginnen alle milieu-inspanningen van de laatste jaren toch vruchten af te werpen. Er beginnen zelfs waterlelies te groeien.

W.T.

gastvrij Mechels onthaal
Op woensdag 15 september waren we te gast op de receptie 
voor nieuwe Mechelaars. We danken de stad voor het warme 
en gastvrije onthaal en hopen nog vele fijne momenten te 
beleven in onze nieuwe stad.

Nele, Veerle en Kristien 



Komaan 
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In de Sint-Janskerk is een belangrijke middeleeuwse muurschildering 
ontdekt. Hierop staat een heilige figuur met het Jezuskind. Weet jij wie? 
Win en Nieuwe Maan betaalt je culinaire lekkernij ter waarde van €75 
in een Mechelse eetgelegenheid naar keuze. Stuur je antwoord en je 
adres vóór 18 november naar afdeling Marketing & Communicatie – 
Nieuwe Maan, Grote Markt 21, 2800 Mechelen. Je kan ook deelnemen 
via www.mechelen.be/nieuwemaan.

Felicitaties voor guy Hofman, de winnaar van de vorige 
wedstrijd! Hij herkende het beeld aan de Oude Mechel-
se Vleeshalle in de Huidevettersstraat. De overdekte 
vleesmarkt uit 1881 is een geklasseerd en beschermd 
monument dat nu het decor vormt voor evenementen 
en tv-opnames.

WeDStrijDHerken de heilige!

November is geen maand die zonnige beelden oproept: 
Allerheiligen, Allerzielen, mist, kou en nattigheid. Novem-
ber 2010 zou mijn manuscript van ‘Project Aquariumvis-
sen, Koortskruid en Gehard Staal’, klaar zijn. Het lot heeft 
er anders over beslist. Mijn roman laat dus nog even op 
zich wachten, maar zal vol waargebeurde toevalligheden 
steken die allemaal in één richting wijzen:  ‘er is leven, 
er is leven na de dood’… Freek de Jonge zong het, Bram 
Vermeulen wéét het uit eerste hand. Ik ook, na mijn eigen 
bijna-doodervaring in 2001. Eén ding is voor mij zeker: ik 
ben niet meer bang om te sterven. Ik heb de zaligheid, 
de rust en het warme licht van de overkant gevoeld. Het 
begon in Mechelen, met een hersentumor. Ik werd terug 
wakker in een ziekenhuis in Duffel… Om te voelen wat 
ik bedoel, zal je de roman moeten lezen. Maar door het 
zoveelste harde toeval heb ik nog geen punt achter mijn 
manuscript kunnen zetten. Of was ik nog niet genoeg 

‘gekneed’ om de boodschap goed te kunnen over-
brengen? Want 25 juni werd ik, en vooral mijn vriendin 
Monique, keihard geconfronteerd met de broosheid van 
het leven. Haar jongste, Filip, 18, stortte zonder duidelijke 
oorzaak in. Een ‘toeval’? Hersendood, was de eerste 
diagnose. Als ik dit schrijf vecht hij nog altijd - ondanks 
algemene hersenschade - voor zijn leven. Maar hij heeft 
zoveel mensen een fenomenale 
les geleerd. In zijn scriptie over 
jongeren en sterven, stelde 
hij: “blijf de mooie dingen zien 
rondom u, want die zijn er nog”. 

Jan Van Roy 

Meer weten over de auteur?  
www.aquariumvissen.be

Beslis mee: kies Mechelens mooiste
Met heel wat borstels en nog meer goede wil, maakten Mechelse buren hun 
straat proper en dus aangenamer. De wedstrijd Schoonste Straat, kaderde in 
de netheidscampagne ‘Stad om te zoenen, hou mijn buurt proper’.

Om de blinkende buurten te belonen, schenkt de stad gratis winterbebloe-
ming aan de genomineerden van de Leestsesteenweg, Groenenbeemd, Kor-
te Veluwestraat en Wittebroodstraat. Jij beslist wie met de gouden medaille 
van schoonste straat van’t stad gaat lopen. Je kan tot 14 november stemmen 
via www.beleefmechelen.be. De winnaar krijgt een straatfeest cadeau.

leven valt je toe, de dood ook. toeval?

MecHeleN ScHrijft

foto: kris vandevorst ©vioe
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De stad investeerde onlangs in de renovatie 
van het domein Tivoli. Momenteel  bereidt het 
domein een brochure voor over de geschiede-
nis van het park en later volgen ook nog enkele 
tentoonstellingspanelen over de historiek. 

Hiervoor is de dienst Milieueducatie op zoek 
naar beeldmateriaal. In 1980 kocht de stad 
Mechelen het domein aan, dus vooral foto’s van 
voor dit jaartal zijn erg welkom.

Bezorg ons je oude foto’s van het domein tivoli

Bezit jij nog oude foto’s, historische 
prentkaarten of interessante documenten 
van het park, de kinderboerderij of het 
kasteel? Mail naar tivoli@mechelen.be of 
bel 015 20 66 84.

eerste steen Het clarenhof

Op 13 oktober werd de eerste steen gelegd van het 
Clarenhof. Met dit wooncomplex geeft de stad deze 
buurt een positieve stimulans. De fundamenten zijn 
wel al enkele maanden in opbouw maar vanaf nu 
zie je de bouw vorderen: begin 2012 zijn de eerste 
appartementen klaar!

Dodoenstuin neemt nieuwe start

De stad werkt aan een globale herinrichting van de 
Kruidtuin volgens de principes van harmonisch park- en 
groenbeheer. Met de nieuwe Dodoenstuin is de eerste 
fase voltooid. Het ontwerp is duidelijk geïnspireerd op 
een hopplant uit het kruidenboek van Dodoens.

Molenhuis wordt reiscafé

En er komt nog meer leven in de Kruidtuin. Want de stad 
heeft het Molenhuis gerestaureerd en er een uitbater voor 
gezocht. Reisorganisator Joker zal het pand inrichten als 
Via Via-reiscafé. Binnenkort kan je dus in het Molenhuis 
door toeristische lectuur snuffelen terwijl je een pintje 
drinkt. Voorlopig is het surfen naar www.viaviacafe.com.

De stad heeft nog meer plannen met de kruidtuin.  
We houden je op de hoogte.
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Buurtopbouw 

Meer thuis in je buurt
Je thuis voelen in je buurt is belangrijk. Dat hebben we in Mechelen 
goed begrepen. In aardig wat stadsbuurten brengen buurtopbouw-
werkers buren dichter bij mekaar.

Sinds enkele jaren subsidieert de 
stad buurtopbouwwerkers in ver-
schillende stadsbuurten. (Zie kader-
tje.) In de buurt Oud-Oefenplein (wijk 
Mechelen-Noord) is lieve actief: “Wij 
ondersteunen in de eerste plaats ac-
tiviteiten die buren kansen bieden om 
elkaar te leren kennen.” Maar de taak 
van de buurtopbouwwerkers bestaat 
uit meer dan enkel die ondersteuning 
van activiteiten. veerle (Mahatma Gan-
dhi) “We helpen niet alleen bij lokale 
sociaal-culturele activiteiten, zoals een 
bloembakactie, we motiveren de men-
sen ook om zich in te zetten voor de 
buurt en van zich te laten horen bij het 
beleid.” lien (Arsenaal): “Dit alles doen 
we in nauwe samenwerking met al-
lerlei partners uit de buurt, vooral dan 
met de wijkmanagers ”

Nizar (Otterbeek / Mechelen-Noord) 
besluit: “We merken dat ons werk 
nut heeft. Mensen met verschillende 
achtergronden groeien dichter naar 
elkaar toe. Zo hebben vooroordelen 
plaats geruimd voor een praatje op 
straat en aparte kliekjes voor nieuwe 
netwerken. Mensen voelen zich meer 
dan ooit thuis in hun buurt.”

Woonkwaliteit
Eén opbouwwerker is ietwat een bui-
tenbeentje. Bruno (sociale huur): “Ik 
sta in voor het lokale woonoverleg in 
diverse Mechelse sociale woonwijken. 
Ik geef de stad advies bij haar huisves-
tingsbeleid. Vanuit onze ervaringen 
weten wij goed wie nood heeft aan  
sociale huisvesting en adviseren 

we de Mechelse Goedkope Woning 
(MGW) om optimaal op deze noden in 
te spelen, zoals bij het sociaal woon-
project in Oud-Oefenplein. Zo helpen 
we mee de levenskwaliteit verhogen.”

ken je buurt- 
opbouwwerker
In deze buurten zijn (buurt)op-
bouwwerkers actief, gecoacht  
en bijgestaan door Ben:

• Veerle in Mahatma Gandhi  
  (wijk Tervuursesteenweg)
• Nizar in Otterbeek (wijk  

  Mechelen-Noord)
• Lien in Arsenaal
• Lieve in Oud-Oefenplein  

  (wijk Mechelen-Noord)
• Bruno voor sociale huur.

De stad subsidieert drie buurt-
opbouwwerkers.

“Als je ziet hoe 
de activiteits-
graad in buurten 
de lucht inschiet, 
denk ik dat we 
goed bezig zijn.”  
Ben (coach) 
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Maak Mechelse  movies met je buren

De 50- en 60-plussers van kfkM film- 
en videoclub Mechelen vzw (Klank 
Film Klub Mechelen) uit Mechelen-
Noord bewijzen dat je niet in Holly-
wood moet zijn om een film te maken. 
Al meer dan 30 jaar maken ze films 
over of in Mechelen. eduard: “We ma-
ken allemaal zelf onze eigen produc-
ties. Iedere vrijdag komen we samen. 
Dan tonen we onze filmpjes en advise-
ren we elkaar. Natuurlijk schiet er dan 
altijd tijd over voor een goeie babbel 
en een lekkere pint.”

“Wij werken 
zelfs met HD, 
gelijk de VRT.” 
Karel 

karel eduard
Beter een goede 
buur dan een verre 
vriend. In deze  
rubriek bewijzen 
buren dat ze meer 
met elkaar delen 
dan een ‘goeiemor-
gen’ en het laatste 
weerbericht.  
Omdat ze samen 
films maken in en 
over Mechelen,  
bijvoorbeeld…

Gedrukte Stad gefilmd
Nog tot 16 januari kun je in Museum Schepenhuis een film bekijken die werd 
gemaakt door leden van KFKM Film- en Videoclub Mechelen, voor de tentoon-
stelling Mechelen Gedrukte Stad. Museum Schepenhuis vind je op dit adres: 
Steenweg 1. Meer info: www.mechelen.be/content/5593
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Burenplezier 

Maak Mechelse  movies met je buren

Digitale kameraden

De buren mogen dan wel een dagje 
ouder zijn, ze lopen zeker niet achter 
op hun tijd. eduard: “30 jaar geleden 
zijn we gestart met analoog filmen. In 
die tijd was het de bedoeling elkaar te 
helpen met het samenbrengen van ge-
luid en film, want beiden werden toen 
nog apart opgenomen. Vandaag zijn de 
tijden veranderd en mogen wij niet ach-
terblijven. Net als iedereen gebruiken 
we nu digitale camera’s en zoeken we 
informatie over filmen op het internet.” 

“Eén van onze leden won ooit het 
wereldkampioenschap voor amateur-
films,” herinnert karel zich nog leven-
dig. “Toch is het nog altijd vooral het 
plezier van het onder mekaar zijn met 
kameraden, dat telt. Iedereen is trou-
wens welkom, zolang ze maar graag 
plezier maken.” eduard: “Soms is ons 
enthousiasme zo groot dat we onze  
eigen camera vergeten!”

“We amuseren 
ons! Dat is het 
belangrijkste!” 
Eduard 

eduard

Filmclubkriebels?
Meer weten over KFKM Film- en 
Videoclub Mechelen vzw, films 
van clubleden bekijken of zelf lid 
worden? Eén adres: Liersesteen-
weg 230, T 015 20 32 54,  
W www.cultuurraadmechelen.be/133

Mechelen telt trouwens nog an-
dere filmclubs, denk bijvoorbeeld 
aan Mecina: E mecina@telenet.be

De filmmakers uit Mechelen maken films van allerlei genres. karel: “We maken 
documentaires over Mechelse monumenten, zoals Lamot en over onze rijke 
stadsgeschiedenis (kadertje), maar ook echte speelfilms, zoals Valdemaar. Daarin 
speelde een Mechels theatergezelschap mee. Soms werken we in opdracht van 
Mechelse organisaties, of zelfs van de stad, bijvoorbeeld voor de skywalk op de 
Sint-Romboutstoren. Met onze hobby amuseren we dus niet enkel onszelf maar 
ook de stad en haar inwoners.”
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oud maar niet versleten
Als je senioren in de familie hebt, kun je er ongetwijfeld van 
meespreken: het beeld van het oudje dat z’n dagen slijt in een 
oude schommelstoel is helemaal achterhaald. Senioren zijn 
vandaag verre van uitgeteld. Meer nog, ze zijn fitter dan ooit. 
Het stadsbestuur is daarom fier op haar oudste inwoners.  
Daarom worden ze ook deze maand zeker niet vergeten.

Een groepje bevriende Mechelse senioren blijft het 
gevoel voor ritme trouw trainen: “Wij doen iedere week 
aan linedance. Het is echt plezant en het is uiteraard 
goed voor de benen.”

Mechelen zet fier haar jeugdige senioren in de kijker
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Lefwereld 
Veel van de ruim 18 000 Mechelse senioren denken nog lang niet aan 
‘oud’ worden. Met hun goedgevulde agenda’s hebben ze daar ook geen 
tijd voor. Vandaag gaan ze wandelen, morgen spelen ze petanque en 
overmorgen volgen ze cursussen internet en computeren. Nieuwe Maan 
verzamelde enkele getuigenissen over hoe Mechelse senioren lichaam 
en geest jong houden:

Voor rosa is een positieve ingesteld-
heid hét medicijn tegen veroudering: 
“Zeg iedere ochtend tegen jezelf dat 
je nog jong bent. De beste manier om 
niet oud te worden!”

frieda houdt de beentjes jong: 
“Ga veel wandelen, fietsen en 
speel een keertje petanque met 
de buren. Door stil te zitten, 
word je enkel maar ouder.”

Mechelaar jeanne blijft er op oudere 
leeftijd verzorgd en fier uitzien: “Win-
kelen doe ik ook nog graag hoor. Als 
je een dagje ouder bent, mag je er 
nog steeds mooi bijlopen!”

Willy vindt dat je nooit te oud bent 
om te leren: “Om de geest jong 
te houden ga ik vaak met enkele 
senioren naar voordrachten over 
allerlei thema’s: kunst, gezond-
heid, politiek… Boeiend en leuk om 
naderhand over te debatteren met 
een pint.”

Ben  vermaakt zich door zijn rijk 
gevulde leven neer te schrij-
ven in een boek: “Zo herbeleef 
je alle mooie momenten uit je 
lange leven. Bovendien kunnen je 
kleinkinderen er nog heel wat van 
opsteken.”

Deze mevrouw geniet ervan eens 
lekker te gaan eten met vrienden: 
“De ideale manier om eens gezellig 
bij te babbelen in de gemoedelijke 
sfeer van een goeie brasserie.”
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Gaston Rombauts:

Misschien ken je ze wel: de Benidorm Bastards. De 
lollige senioren van de gelijknamige tv-serie werden be-
kroond met de prestigieuze internationale prijs gouden 
roos. anderzijds is de burgemeester van Benidorm niet 
gediend met het programma; hij dreigt met klachten 
tegen de makers. eén van de zeven Bastards komt van 
bij ons. als actieve senior kan hij echt niet stilzitten. 

VAN 15 TOT 19 NOVEMBER SERVEERT DE 
WEEK VAN DE SENIOR EEN uITGEBREID 
PROGRAMMA.

• De Slimme Hap 
Maandag wordt het startschot gegeven van ‘De Slimme 
Hap.’ Je kan als senior een gezonde maaltijd krijgen aan 
een democratische prijs. Daarna kan je een informatieve 
namiddag bijwonen over gezonde voeding: aandacht voor 
het gebruik van zout, suiker, enz.

15.11, 11.30u, De Smis, Leuvensesteenweg 129, 
maaltijd 3 euro, infonamiddag 1 euro, inschrijven  
bij De Smis, desmis@ocmwmechelen.be

• Voorstelling Trois Voies 
Drie muzikanten brengen op maandag, dinsdag en 
woensdag prachtige en soms ontroerende liefdesliederen 
van Jacques Brel, The Beatles en Bobbejaan Schoepen. 
Niet enkel mooi om naar te luisteren, maar zeker de 
moeite voor wie van een dansje houdt.

15 en 17.11, 14u, 16.11, 14.30u, stadsschouwburg, 5 euro, 
inschrijven bij dienst Diversiteit, diversiteit@mechelen.be

• Activiteit “Ik snack naar oma en opa”
Op woensdag kan je samen met je kleinkinderen heel wat 
leren over gezonde voeding. Je krijgt er receptjes en tips 
voor gezonde tussendoortjes aangeboden en gaat samen 
met de kinderen aan de slag in de keuken.

Benidorm  
Bastard  
van bij ons
gaston rombauts: “Ik ben lang vertegenwoordiger ge-
weest. Daardoor kan ik het niet laten om onder de men-
sen te komen. Door jezelf op te sluiten, kom je nergens.” 
Gaston is er van overtuigd dat senioren niet moeten 
onderdoen voor de jeugd: “Wij zijn soms nog socialer 
dan de jongeren van vandaag. Toen ik jong was, waren 
gepensioneerden opgeleefd en bleven ze vaak uitge-
put in hun zetel achter om er hun laatste dagen door te 
brengen. Dat is helemaal veranderd. Er zijn een hele hoop 
dingen te doen voor de senior, wat het makkelijk maakt 
om een stapje in de wereld te zetten. Vandaag komen 
gezonde senioren vaker buiten dan ooit.” 

Over zijn ervaringen als Benidorm Bastard is Gaston 
enthousiast: “Het plezantste vond ik het samenwerken 
met jonge mensen. Het is belangrijk dat oudere mensen 
zich openstellen voor de jeugd en andersom. De energie 
van de jongeren houdt ons jong en het is plezierig te 
zien hoe ze met grote oren luisteren naar onze verhalen. 
Maar natuurlijk werd er ook goed gelachen wanneer we 
die jongeren een goede poets bakten.” Gastons raad aan 
de Mechelaar op leeftijd: “Zoek mensen op, want sociale 
contacten houden je fit en monter.”
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Lefwereld 

lefSteM

“Ouderen moeten 
de kans krijgen om 
volop te participeren 
aan onze samenle-
ving: in Mechelen 
is het elke week van 
het jaar Week van de 
Senior .” 
Rita Janssens, schepen  
bevoegd voor o.m. het beleid 
voor senioren en personen met 
een handicap

NeeM eeNS eeN oMa oNDer De arM

De meeste senioren mogen er dan wel een drukke agenda op na houden, 
velen vallen toch nog steeds uit de boot. Heleen van opstal (stadsconsulent 
senioren): “Nogal wat senioren leven helaas in armoede. Hierdoor komen ze 
vaak in een sociaal isolement terecht. Ze kennen hun eigen buurt niet en vinden 
de weg niet meer naar het verenigingsleven, terwijl ze net behoefte hebben 
aan sociale contacten. Bovendien is de gezondheid van veel arme senioren er 
slecht aan toe. Ze hebben niet genoeg geld om goede dokters te raadplegen of 
noodzakelijke ingrepen te laten uitvoeren.” 

Daarom is het belangrijk dat jonge mensen senioren niet vergeten. Af en toe 
eens een bezoekje brengen aan oma of opa of samen een koffietje gaan 
drinken in een Mechels cafeetje is gezellig voor jong en oud! De stad van haar 
kant, organiseert de Week van de Senior dit jaar in het teken van gezondheid 
en armoede.

MecHeleN Slaat Brug tuSSeN geNeratieS

Mechelaars op leeftijd kunnen het hele jaar door rekenen op de goede zorgen 
van de stad. Zo zorgde de stad voor aangepaste toiletten in het stadhuis en op 
het stadsplan werden de voor senioren toegankelijke toiletten aangebracht.

Tijdens de Week van de Senior steken we samen nog een tandje bij. rein De 
Witte (stadsconsulent senioren): “Samen met de dienst Diversiteit, het OCMW, 
LOGO en Vormingplus organiseren we tal van zeer voordelige activiteiten op 
maat van de senior. Dit jaar zijn er niet enkel voorstellingen waarbij gedanst kan 
worden. We organiseren ook activiteiten rond gezondheid en het leven met 
jongere generaties. Die laatste twee thema’s worden de laatste jaren steeds 
belangrijker voor senioren en daarom vinden we het noodzakelijk dat zij dit jaar 
uitgebreid aan bod komen.” Net als bij vorige edities verwacht de stad dat ook 
deze Week van de Senior weer een groot succes wordt: “Mensen telefoneerden 
ons in september al om te vragen of er kaarten beschikbaar waren. Maar wees 
niet bang, je kan je nog steeds inschrijven.”

17.11, 14u, 5 euro, Metteko, Zakstraat 2, 
inschrijven bij dienst Diversiteit.

• Documentaire “Verdwaald in het geheugenpaleis”
Op vrijdag kan je de week afsluiten met de filmvoorstel-
ling “Verdwaald in het geheugenpaleis” van Klara Van 
Es, een pakkende documentaire over 65-plussers met 
dementie.

19.11, 14.15u, 5 euro, utopolis, Spuibeekstraat 5, 
inschrijven bij dienst Diversiteit.

Met vragen en voor info kan je steeds terecht bij 
de dienst Diversiteit. Maurits Sabbestraat 119
T 015 29 83 46 E diversiteit@mechelen.be



1414

Twee actieve mannen op leeftijd mogen we zeker niet vergeten. 
Ieder najaar duiken ze weer op in de Mechelse straten en maken 
ze kinderen blij. De stad is fier op Sint-Nicolaas en Sint-Maarten 
– onder de Mechelaars beter bekend als Sinterklaas en Sinte-Mette – 
en steunt beide tradities met activiteiten zoals Wek de Sint.

Vaak worden de twee sinten met elkaar verward, maar het 
blijven totaal verschillende figuren. Sinterklaas: “Wat we 
gemeen hebben, is dat we allebei van kinderen houden. 
Verder verschillen we enorm van elkaar. Ik ben 35 jaar ou-
der dan Sinte-Mette. Hij werd ‘nog’ maar 1694 jaar geleden 
geboren, terwijl ik op 6 december al 1729 jaar oud word. 

We komen ook uit een andere streek. Ik woonde lang gele-
den in wat vandaag Turkije heet, maar zoals jullie misschien 
wel weten, breng ik de laatste eeuwen veel tijd door in 
Spanje. Sinte-Mette bracht zijn kindertijd door in Hongarije. 
Toen hij Romeins soldaat werd, is hij naar Frankrijk verhuisd. 
Ieder jaar komen we naar België om hier onze verjaardag 
te vieren.” 

tradities
Mechelaars vieren de twee sinten uitbundig. Sinte-Mette: 
“Zoals op de meeste plaatsen van het land zetten kinderen 
op 5 december hun schoen voor de komst van Sinterklaas. 
Op 21 november kunnen ze hem trouwens komen wekken 
in de stad met liedjes, spelletjes en dansjes. Ze mogen dan 
op zijn schoot komen zitten in het stadhuis. 

Ikzelf word op een heel andere manier gevierd. In verschil-
lende Mechelse wijken en dorpen gaan kinderen op 11 no-
vember Sinte-Mette zingen. Ze gaan van deur tot deur be-
delen om lekkernijen. Daarbij zingen ze in ieder dorp een 
ander liedje. In het centrum van de stad ben ik van de partij 
op een groot kinderfeest. 

eeuwig jonge 
kindervrienden

Sinte-Mette
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Lefwereld 

lefSteM

“Als kind ben ik 
jaren ‘Sinte-Mette’ 
gaan zingen. Van 
deur tot deur, ver-
kleed met mantel en 
mijter. Een traditie 
die nooit verloren 
mag gaan.” 
Frank Nobels, schepen van 
Cultuur en voorzitter van het 
Sinte-Mettegenootschap 

De kinderen van Hombeek lopen op 7 november eveneens 
in een grote lichtstoet door het dorp en op 11 november is 
er een optocht ter ere van mij in Battel.” Het is trouwens niet 
nodig Sinterklaas al te vieren vóór 11 november. Sinterklaas: 
“Ik ben dan nog in Spanje. Pas wanneer Sinte-Mette voorbij 
is, wordt het tijd om mij brieven te schrijven en mijn liedjes 
te zingen.”

“Wees zoet”
De twee heiligen staan al eeuwenlang 
bekend om hun heldendaden. Sinter-
klaas redde ooit drie kinderen van een  
gemene slager. Sindsdien is hij een 
grote kindervriend. Sinte-Mette gaf als 
soldaat een deel van zijn mantel aan 
een arme bedelaar. Om die reden 
gaan kinderen op 11 november van 
deur tot deur bedelen. De sinten 
hebben trouwens nog één goede 
raad voor jong en oud: “Wees 
braaf en zoet. Zo krijg je vast 
veel snoepgoed!”

Meer over alle activiteiten  
voor Sinte-Mette en 
Sinterklaas in de Maan-
kalender, p. 20 en 21
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Hallo K3, Dubbelleven, Benidorm Bastards… Mechelen is niet meer 
van het scherm weg te slaan. Nieuwe Maan versierde een exclusief  
interview met de stad zelf: de ‘diva’ Mechelen over haar succes.

Mechelen vindt het niet meer dan logisch dat productiehuizen haar meer en 
meer kiezen als gaststad. “Ik heb vanalles te bieden voor een leuk televisie-
programma of een mooie film. Ik heb historische, maar ook moderne archi-
tectuur en unieke locaties zoals Lamot of de Sint-Romboutstoren. Als zoveel 
productiehuizen voor mij kiezen, wil dat toch zeggen dat ik in de smaak val,” 
aldus de fiere stad.

Stad scoort 
op het scherm

Mechelen filmstad
Mechelen is een echte filmstad. 
Zo vertoont nOna originele films 
en kan je bij Lessius opleidingen 
volgen die te maken hebben met 
de wereld van film en televisie.

info? Nona, www.nOna.be
Lessius Hogeschool,  
mechelen.lessius.eu 

copyright: VMMA
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viva la diva 
lefSteM

“De tv-wereld heeft 
Mechelen ontdekt. 
Dankzij programma’s 
als ‘Dubbelleven’  
tonen we onze stad 
aan het breedst  
denkbare publiek.”
Bart Somers, bevoegd voor  
City Marketing

eeN Diva Stelt eiSeN
Mechelen doet niet zomaar mee aan iedere productie die haar vraagt. Zoals 
elke trotse diva stelt zij haar eisen. Mechelen: “Ik vind de kwaliteit van de 
producties enorm belangrijk. Zo speel ik enkel mee wanneer ik het gevoel heb 
dat ik mijn dynamische en hartelijke karakter kan tonen. Mijn inwoners moeten 
trots kunnen zijn wanneer ik op het scherm kom. Maar om mijn verschillende 
kanten te tonen aan het grote publiek, beperk ik me niet tot één genre of 
doelgroep.”

fiere MecHelaarS
Dat de stad vaker op het scherm verschijnt, is niet enkel tof voor Mechelen 
zelf. Mechelaars hebben er ook wat aan. Mechelen: “Het is leuk voor de men-
sen wanneer ze een plekje dat hen na aan het hart ligt op tv zien. Bovendien 
wordt de nieuwe topserie ‘Dubbelleven’ binnenkort uitgezonden op één. Ik 
denk dat ik hierdoor heel populair zal worden bij toeristen uit heel het land. 
Ongetwijfeld een goede zaak voor de plaatselijke horeca en handelaars.”

Hele kluS
Het lijkt allemaal erg leuk op televisie. Maar aan een productie gaat heel wat 
organisatie vooraf. Mechelen: “Vaak bellen productiehuizen op het laatste 
nippertje. Dan moet er op zeer korte termijn heel wat geregeld worden, zoals 
straten afsluiten en verkeer omleiden. Gelukkig verloopt de samenwerking 
tussen de stadsdiensten zeer vlot. Het stadsbestuur vindt het trouwens be-
langrijk dat de mensen verwittigd en betrokken worden.”

Wil je de stad bewonderen op tv? enkele aanraders:
Benidorm Bastards, donderdag, na 22u, zaterdag, na 20u, 2BE
Hallo K3, VTMKazoom
Familie, maandag tot en met zaterdag, rond 20u, vtm
Dubbelleven, vanaf 18.11, één

filmproductieplannen? Stadsdienst Citymarketing, 
T 015 29 79 31, E citymarketing@mechelen.be Mechelen: “Ik heb zowel 

historische monumenten 
als moderne architectuur 
te bieden. Mijn diversiteit 
is mijn kracht.”

Dubbelleven

Hallo k3
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 Helden ken jij ook een echte HelD?  
Mail ons! nieuwemaan@mechelen.be

BuSje 
BouWt BruggeN

Mechelen wil inwoners van verschillende afkomst graag samenbrengen. De stad steunde 
dus met plezier een project van TSM Mechelen ten voordele van de schoolgaande jeugd 
in Marokko. De leerlingen van 6 carrosserie: “Voor onze leeftijdsgenoten in Marokko is het 
moeilijk om op school te geraken door de lange afstanden die ze ervoor moeten afleggen. 
Daardoor haken ze in het secundair vaak af. Dit motiveerde ons en andere leerlingen om de 
handen uit de mouwen te steken en een oud busje om te vormen tot Marokkaanse school-
bus. We vonden het een enorm motiverende ervaring. Niet enkel leerden we veel bij van 
elektronica, mechanica en carrosserie, we konden leeftijdsgenoten ook echt helpen. Verder 
mochten we het busje zelf naar Marokko brengen: een leerrijke ervaring. Allemaal kwamen 
we enthousiast terug. Vooroordelen over Marokko zijn helemaal verdwenen: we hebben nu 
zelf kennisgemaakt met de cultuur en 
de gastvrijheid van de Marokkanen.” 
W www.mechelennador.be
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altijd iets te beleven in Mechelen!  
Surf naar www.uitinmechelen.be

> pagiNa 22 > pagiNa 21

Mechelen 
smaakt naar meer
Al voor de vijfde keer strijkt De Week van de 
Smaak van 11 tot en met 21 november neer in 
Mechelen. Verenigingen brengen jong en oud 
samen rond smaakcultuur en gastronomie. Dit 
jaar vinden ze inspiratie in de zuiderse keuken 
van gastland Spanje. 

Fiets je maaltijd bij elkaar met een culinaire 
fietstocht van Karavaan of ontdek een breed 
smakenpalet en 1001 heerlijkheden op de 
Haverwerf. Misschien verwen je jezelf liever met 
een (h)eerlijk tapasdiner in de huiskamer van 
Serviesaanhuis, onder muzikale begeleiding van 
Lalalover. Als kind leef je jezelf uit met broodjes 
in alle maten en gewichten: Spaanse aardappel-
broodjes, krenten- en ciderbroodjes,… Kortom, 
voor ieder wat wils! Nieuwsgierigen komen 
ook te weten hoe een gedekte tafel uit de 14de 
eeuw eruit zag, welke lekkere eerlijke producten 
Oxfam Wereldwinkel in haar gamma heeft en 
welke verscheidenheid aan groenten en fruit 
Vlaanderen rijk is.

reserveren doe je bij de organisator van de 
activiteit. Contactgegevens en een folder met 
het volledige aanbod vind je bij uiT in Mechelen, 
Hallestraat 2-4-6, 2800 Mechelen, 
T 070 22 28 00, E uit@mechelen.be, 
W www.uitinmechelen.be

Wek de Sint
Net zoals vorig jaar wil de  
Sint graag uitslapen in de  
Sint-Romboutstoren. Zou hij 
wakker worden van het  
gekletter met potten en  
pannen? Lees er alles over  
op p. 20. 

Sterren kijken  
met Urania
Altijd al willen weten hoe je 
sterrenbeelden en satellieten 
herkent? Word professio-
nele sterrenkijker en verbaas 
vriend en vijand op p. 23.

novemberMaankalender
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voor oNZe joNgereN

Workshop minicakes 
versieren
Kamishibai is Japans verteltheater met geïllustreerde  
verhalen op rolpapier. Deze kunstvorm werd vroeger vaak 
gebruikt om moraliserende verhaaltjes te vertellen aan 
een ongeletterd publiek. 

Versier samen met je (klein)zoon of (klein)dochter kleine 
cakejes in verschillende thema’s. Hou je van stoer gebak 
of liever van veel glitter en glamour op je cake? Aan jou 
de keuze!

28.11 en 28.12, 14-18u, De Taartenbaksters, Maalstraat 7,  
2811 Leest, 40 euro, T 0477 36 64 69,  
E taartenbaksters@telenet.be,  
W users.telenet.be/detaartenbaksters

Wek de Sint 
Wek samen met zwarte piet Sinterklaas en vier met 
z’n allen een hele dag feest. Je kan uit allerhande 
activiteiten kiezen. Samen met de andere kinderen 
sluit je de dag af met de voorstelling ‘Paniek in de 
Sintfabriek’.

Om 11u sta je beter klaar op het Cultuurplein om de 
Sint te wekken, want die raakt niet zo goed uit zijn 
bed. Neem dingen mee die veel lawaai maken! Daar-
na kan je meedoen aan tal van leuke activiteiten. Kom 
je om 16u ook naar de slotshow met de Sint? In de 
Spaanse speelgoedfabriek van de Sint worden de rol-
len voor één keer omgedraaid. De goedheilige man 
krijgt voor één keer zelf een cadeautje van de pieten. 
Jij kan helpen zijn cadeau voor elkaar te krijgen!

BEREID JE GOED VOOR
Post je brief tekening of foto aan de Sint. Zijn brieven-
bus staat opgesteld aan het onthaal van de Sint-
Romboutskathedraal van 12.11 tot 3.12. Zet je schoen 
of geef hem af aan de balie van de kathedraal. Je kan 
dan je schoentje vol lekkers terug komen ophalen 
op 27.11. Bezoek de toren en laat je door Zwarte Piet 
rondleiden in de residentie van de Sint en zijn pieten. 
Opgelet, want de Sint slaapt pas vrijdagnacht 26.11 in 
Mechelen.

Het hele programma, praktische informatie en prijzen 
vind je in de folder die verspreid wordt via de scholen of 
die je vanaf 12.11 vindt bij UiT in Mechelen, Hallestraat 
2-4-6, 2800 Mechelen, T 070 22 28 00,  
E uit@mechelen.be, W www.uitinmechelen.be

Kinderrommelmarkt

Heb jij op zolder nog oud speelgoed liggen waar je niets 
meer mee doet? Dan kan je  vandaag je slag slaan op  
deze kinderrommelmarkt om je kinderspullen te verkopen.  
Kinderen tot 15 jaar kunnen een standje van 3x2 meter 
huren. Wie weet krijg je wel genoeg geld bij elkaar om  
dat ene te kopen waar je al zo lang van droomt!

7.11, 11-17u,   
Provinciaal Sport- en  
Recreatiecentrum  
De Nekker,  
Nekkerspoel-Borcht 19,  
4 euro inkom,  
7 euro standgeld,  
T 015 55 70 05  
E reservatie@denekker.be  
W www.denekker.be

28.11,28.12

07.11
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SiNte-Mette

Groot Sinte-Mette Kinderfeest

Haal je mooiste verkleedkleren uit de kast en zing uit 
volle borst het Sinte-Mette lied. Smul mee van de lekkere 
pannenkoeken en snoep. En wie weet sleep je wel mooie 
prijzen in de wacht.

11.11, Feestzaal Scheppersinstituut, Melaan 16,  
T 015 41 13 66

Sint-Mettelichtstoet
Loop mee door de Hombeekse straten in de jaarlijkse Sinte-Mettestoet. 
Je vertrekt na de dierenzegening vanaf cultuurcentrum Leliëndaal. 
Daar sluit je de avond ook af met een vuurspekta-
kel, een hapje en een drankje.

7.11, 17.45-21.30u, cultuurcentrum 
Leliëndaal, Leibeekstraat 2,
2811 Hombeek, T 015 41 72 81, 
E dorpshuis.hombeek@mechelen.be

11.11

07.11

Sint-Maartenstoet: 
Sinte-Mette in Battel
Vandaag komt Sint-Maarten op bezoek! Hij heeft zijn 
nieuwe kostuum aangetrokken. Waarom hij vanaf dit jaar 
zijn Romeinse soldatenoutfit weer aandoet, kom je te we-
ten op het Sint-Maartenfeest in Battel. Kom om 16u naar 
het wijkhuis, waar je kan genieten van kinderanimatie en 
een optreden van k!Dans. Om 17.45u vertrekt de stoet 
op een tocht van ongeveer een uurtje. Tijdens de stoet 
zingen de kinderen ook van deur tot deur.

11.11, Wijkhuis Battel, Marterstraat 18, Mechelen,  
T 015 43 36 93, E wijkhuis.battel@mechelen.be
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Meer DaN cultuur

1001ste dag
De stad brengt het cultuurcentrum in 
Oosterse sferen. Je kan er kijken en 
luisteren naar drie prachtige sprook-
jesverhalen uit het Oosten. 

Ondertussen kan je op de Oosterse 
marktplaats genieten van muziek, 
smullen van Marokkaanse en Turkse 
hapjes en drankjes, de geuren  
opsnuiven van 1001 kruidenmeng-
sels, zelf Marokkaanse thee en  
koekjes leren maken of je handen 
laten versieren met henna. Een dag 
dus om 1001 dingen te beleven...

6.11, vanaf 13u, Cultuurcentrum

Week van de senior
Ontdek van 15 tot 19.11 het rijke seniorenaanbod in de stad, van ontspanning 
en cultuur tot doeactiviteiten met je kleinkinderen. Wat dacht je van een 
optreden van muziekensemble Trois Voies of tips van een diëtist over gezond 
leven? Maak je graag gezonde hapjes met je kleinkind, dan is ‘Ik snack naar 
oma & opa’ zeker iets voor jou. Met de film ‘Verdwaald in het geheugenpaleis’ 
leer je dan weer meer over dementie. Lees meer over de Week van de Senior 
op pagina 12 en 13.

15 t/m 19.11, informatie en inschrijvingen bij dienst Diversiteit,  
Maurits Sabbestraat 119, 2800 Mechelen, T 015 29 83 46,  
E diversiteit@mechelen.be, W www.mechelen.be

06.11

15-19.11

Rondje Toneel

Rondje Toneel, dat wil zeggen: een voorstelling  
naar keuze bij 7 van de 8 deelnemende  

amateurtheatergezelschappen die verenigd  
zijn in het Koninklijk Mechels Toneelverbond.

Een Rondje Toneel kan je enkel bij het Cultuurcentrum  
aankopen. Het abonnement kost 32 euro, wat neerkomt op de 

zeer redelijke prijs van 4,5 euro per voorstelling. Bij het 
abonnement krijg je een brochure met een overzicht van de 

24 producties van het Mechelse liefhebberstoneel. Bovendien 
zal de organisatie uit de abonnementen één winnaar halen 
die een verrassing krijgt. Je kan het ganse theaterseizoen 

gebruik maken van je abbonement. 

Tickets enkel verkrijgbaar aan de balie van Cultuurcentrum.
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Maankalender 
varia

Trainingssessies
Klassieke dans

Deze trainingssessies zijn specifiek naar dansdocenten gericht 
die zich willen bijscholen en/of hun techniek nog eens willen 
opfrissen. De lessen worden overdag en tijdens de week aan-
geboden, verspreid over vier weken.

9.11, 9-11.30u, Balletzaal Conservatorium, Melaan 3, 100/90/45 
euro, T 09 269 45 30, E info@danspunt.be, W www.danspunt.be

Noche de Flamenco 

Geniet van een schitterend spektakel met dans en muziek. 
Proef de sfeer van de echte authentieke flamenco met de  
speciale gastvedette flamencodanseres Bettina Castaño  
uit Sevilla.

2.12, Stadsschouwburg, Keizerstraat 3, Mechelen,  
15/30/10 euro,  
T 015 42 24 98, E marcpeetersballet@hotmail.com,  
W www.bedance.be/flamenco-avond-workshop

09.11

19,20.11

02.12

19 en 20.11, 20u, Vrijbroekpark, gratis, T 015 45 13 80,  
E info@groenmechelen.provant.be, W www.vrijbroekpark.be

Sterren kijken  
met Urania

Hoe herken je een satelliet en prijkt 
jouw sterrenbeeld vanavond in het 

ruimtelijk halfrond? Bekijk het allemaal 
zelf met de professionele sterrenkij-

kers van Urania. Als er te veel wolken 
hangen om te kijken, verwennen we 
jou met het minstens even boeiende 

binnenprogramma.
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Meer en betere 
ruimten voor 
artistieke jongeren

H30 (Hanswijkstraat 30), de artistieke werkplek 
voor jongeren van Cultuurcentrum Mechelen, 
staat in de steigers. Omdat het vandaag niet 
meer aan de hedendaagse behoeften voldoet, 
besliste de stad om het te verbouwen en uit te 
breiden met ateliers en repetitieruimtes. 

H30 zal ook verbonden worden met het pand 
H32, waar een radiostudio komt voor het project 
Villa Crossmedia. Met een grote happening op 
8 oktober vierden de jongeren de start van de 
verbouwingen. 

De werkzaamheden zullen minstens een jaar 
duren. intussen kan je H30 bereiken via  
t 015 21 99 39 of 015 29 40 00 en  
e H30@mechelen.be.

energiejacht 
ingezet!
België heeft de vierde grootste ecologische 

voetafdruk ter wereld, een enorm slechte 
score die aantoont dat we onze levensstijl 

moeten aanpassen. 

Maar dat zal niet aan Mechelen liggen. De stad zet zich immers actief in 
voor duurzaamheid en steunt de Energiejacht. Bestrijd de energiever-
slinders in je huis van 1 december 2010 tot 31 maart 2011 en maak kans 
op onder meer een wasmachine met A+ label! Naast prijzen krijg  
je natuurlijk ook een lagere energiefactuur als beloning.

lees er alles over op www.energiejacht.be en registreer je of kom 
op dinsdag 23 november vanaf 19.30u naar het startmoment van de 
energiejacht in de keldermanszaal in het stadhuis.

Foto’s: Wahab 
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Tot je dienst 

De DuiM Minder mobiel of 75+?  
Neem gratis begeleider mee!
Voor 75-plussers en minder mobiele personen is het vaak moeilijk deel te 
nemen aan het sociale leven. Een tentoonstelling of een sportmanifestatie 
bijwonen, kan vaak niet zonder begeleider. “Probeer maar eens zonder  
begeleider alle hindernissen te nemen in een concertzaal”, getuigt Jorn.  
“En wie betaalt het kaartje van je vrijwillige begeleider? Je kan je begeleider 
dat toch niet zelf laten betalen?” Daarom is er de begeleiderspas. Als je zo’n 
pasje aanvraagt, kan je gratis een begeleider meenemen naar evenementen 
in Mechelen. 

Een lijst van de organisaties die de stad overtuigd heeft om mee te werken 
aan dit initiatief en waar je dus terecht kan met de begeleiderspas vind je op 
www.mechelen.be/begeleiderspas.

Meer weten? dienst Diversiteit, T 015 29 83 18, E diversiteit@mechelen.be.

offerfeest: vraag tijdig  
je slachtvergunning aan!
Het islamitische offerfeest heeft dit jaar waarschijnlijk plaats op 16 november. 
Het offerfeest heeft als traditie dat elk moslimgezin een schaap offert en 
het vlees verdeelt onder familie, vrienden en minderbedeelden. Een schaap 
offeren kan natuurlijk niet zomaar en overal. Daarom richt de stad drie 
slachtvloeren in. Je hebt natuurlijk ook een slachtvergunning nodig. Die kan 
je aanvragen in het Huis van de Mechelaar, Reuzenstraat 1, of in je wijk- of 
dorpshuis. 

lees er alles over op www.mechelen.be/offerfeest.

Mechelen bespaart 
met leD-verlichting

LED-verlichting is aan een 
opmars bezig. Logisch, want 
dankzij de helderheid van LED-
verlichting heb je minder lichten 
nodig voor een beter zicht. 
Daarnaast besparen ze maar 
liefst 30% energie en gaan ze tot 
15 jaar mee. Voldoende ecologi-
sche en financiële redenen voor 
het stadsbestuur om de straat-
verlichting in alle woonstraten 
van de binnenstad op termijn 
te voorzien van LED-lampen. 
Hiervoor maken deskundigen 
momenteel een lichtplan op. 
Een voorproefje krijg je met de 
eindejaarsverlichting die volledig 
uit LED-lampen zal bestaan.

leerlingen en  
verenigingen  
samen naar  
Brede School
Met het project ‘Naschoolse Brede School’ stimuleert Mechelen basisscholen 
en organisaties uit een wijk of dorp om beter samen te werken en van elkaar 
te leren. Na een succesvol startjaar krijgt het project een vervolg in de wijk 
Arsenaal. Daar werkt de basisschool samen met de kinder- en tienerwerking, 
het wijkhuis, het Lokaal Dienstencentrum, Samenlevingsopbouw, de Opvoe-
dingswinkel en het Inloopteam. Zo krijgen jonge mama’s in het project ‘Speel-
vogel’, een samenwerking met de Opvoedingswinkel, info over opvoeding en 
kleuterschool.  

projectcoördinator ellen Neefs vertelt je hier meer over: 
T 015 29 83 62, E ellen.neefs@mechelen.be.
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Nuttige NuMMerS
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
een grabbel- of swappas? Inschrijven voor de kerstvakantie kan op 11.12 in het Huis van 
de Mechelaar, 9-12u of via www.egrabber.be/mechelen en vanaf 13.12 via T 015 29 78 95. 
een fuif organiseren? Jeugddienst, T 015 29 77 64
Werken bij de stad Mechelen? www.mechelen.be/jobs, T 015 29 79 07
Naar een sportevenement of -club? inschrijven voor een sportkamp? Sportdienst, 
T 015 29 25 96, www.mechelen.be
Zwemmen? Zwembad, T 015 41 77 44
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
info over huisvuil? containerpark? ophaling grof huisvuil? 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
klachten over stadsdiensten? Ombudsman T 015 29 75 72, E ombudsman@mechelen.be
ocMW - Sociaal Huis contacteren? T 015 44 51 11, E info@ocmwmechelen.be 
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: Afdeling Marketing & Communicatie, uiT in Mechelen
fotografie: Jean Van Cleemput, David Legrève, Layla Aerts, Bram Beeck
concept, 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/2010/0797/102

Wij  
WareN  
erBij
1 voor deze zwakke weg-
gebruikertjes kon de pret niet 
op tijdens autovrije Zondag.

2 onder een stralende 
zon genoten 1600 fietsers 
en wandelaars van de 19de 
Mechelse gordel.

3 De start van het acade-
miejaar vieren? Mechelse 
hogeschoolstudenten vinden 
altijd wel een excuus om te 
feesten.

4 De dorpshuisverantwoor-
delijke van Muizen blikt tevre-
den terug op de restauratie 
van het dorpshuis. arbeiders 
maken nu werk van het 
nieuwe plein.

5 fier en blij met de nieuwe 
aanwinst op de rommelmarkt 
van buurtcomité caputsteen 
en het lyceum!

6 tijdens de langste veggie-
tafel op de grote Markt vlogen  
de veggieMechelburgers 
als warme broodjes over de 
toonbank.

 

jouw foto hier? Bezorg ons 
je mooiste herfstfoto via  
nieuwemaan@mechelen.be  
(minimum 300 dpi) en ver-
meld waar en wanneer je ze 
nam. leuke anekdotes zijn 
altijd welkom.
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Marina De Bie, erik laga, johan verhulst, ali Salmi, caroline gennez, 
Bart Somers, frank Nobels, koen anciaux, greet geypen, kristl Strubbe,  
karel geys, rita janssens - www.mechelen.be/stadsbestuur
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www.mechelen.be

De bladeren vallen van de bomen, wees niet 
bang om buiten te komen. Maar geniet van je oude 
dag, je buurt en je filmische stad.


