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Mahatma Gandhiwijk versiert

Nieuwjaarsdrink 16 januari

Stad in het licht

MecheleN houdt je warM   

VerwarM je aaN  
MecheleNS MooiSte wiNter



SaMeN waakzaaM
Dat het zorgeloos kuieren is in de Mechelse straten, daar zorgen 
onder meer de gemeenschapswachten voor. Ze organiseren 
bewaakte fietsenstallingen, graveren en controleren je fiets 
en houden toezicht aan schoolpoorten, op markten en in De 
Nekker. Ook tijdens de drukke eindejaarsperiode kan je rekenen 
op de gemeenschapswachten. Ze ondernemen dan acties rond 
gauwdiefstal in de winkelstraten en op de kerstmarkt. Op bussen 
en aan bushaltes houden ze een oogje in het zeil.
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Dit najaar ontving MecheleN 
voor het tweede jaar op rij de 
aardiG-op-weG-trofee. 
Die gaat elk jaar naar een gemeente 
die haar schouders zet onder duur-
zame mobiliteit en haar inwoners laat 
stilstaan bij hun verplaatsingswijze. 
Mechelen maakt immers niet enkel 
tijdens Autovrije Zondag maar het 
hele jaar lang werk van duurzame 
mobiliteit.

charlotte VerGucht 
kaapte eind september de eerSte 
prijS weg op de jaarlijkse Bloem-
schikhappening in Bilzen met haar 
VeGetatieVe SchoeN. De 
talentrijke Charlotte, leerling in het 
7de specialisatiejaar bloemsierkunst 
in PTO, Campus Mechelen, haalde 
het met haar creatie van 71 andere 
leerling-floristen.

Met Soep op de Stoep 
kaart Welzijnszorg vzw de armoede 
in Vlaanderen aan. Met deze actie 
kunnen vrijwilligers zelf een soep-
verkoop organiseren. De opbrengst 
gaat integraal naar armoedeprojecten. 
Vicky leVeNS, medewerker 
bij de stad Mechelen, verkoopt op 
donderdag 16 december soep in de 
Spiegeltent op de Grote Markt aan al 
haar collega-ambtenaren. Wil jij ook 
iets doen aan armoede in Vlaanderen? 
Kijk op www.soepopdestoep.be voor 
meer soepacties.

Fijn zo Mechelaars!Goed BeziG

leftroMpet

Komaan 
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Beleef de warmste eindejaarsdagen ooit
De eindejaarsdagen zijn altijd een gezellige periode. Ook in de stad. Toch vond 
ik de laatste jaren dat er wat ontbrak in Mechelen. We hebben wel sinds 
lang een kerstmarkt en de handelsstraten werden verlicht, maar eigenlijk 
volstond dat toch niet voor een stad als Mechelen. We zijn al verschillende 
jaren bezig met de vernieuwing van de stad. We vernieuwen straten en 
pleinen op een kwalitatieve, eigentijdse manier, ambitieuze woonprojecten 
schieten als paddestoelen uit de grond, de stad leeft opnieuw. Alleen onze 
eindejaarsactiviteiten hinkten wat achterop. 
 
Ik ben dan ook erg blij dat we de Mechelaars vanaf deze winter veel 
meer eindejaarssfeer kunnen bieden. Het meest in het oog springend is 
ongetwijfeld onze nieuwe eigentijdse feestverlichting. Ik denk echt dat we 
daarmee misschien wel de mooiste feestverlichting van Vlaanderen zullen 
hebben. Nog een blikvanger wordt het kerstbos op de Grote Markt. Liefst 800 
bomen telt dat bos en middenin het Grote Marktbos zetten we een spiegeltent 
op. En we doen nog veel meer. In deze Nieuwe Maan kom je te weten wat de 
nieuwe eindejaarscampagne ‘Mechelen houdt je warm’ nog allemaal inhoudt. 
Let maar op: Mechelen krijgt eindelijk de eindejaarssfeer die past bij onze 
mooie stad, verrassend en uitnodigend. Geniet ervan! Bart Somers,

burgemeester



Sneeuwvrije straten

De postbodes willen graag de stad 

bedanken voor het sneeuwvrij maken 

van de straten. Sneeuw en ijs kunnen 

het onze postbodes immers zeer moeilijk 

maken. Het werk van de stadsdiensten is 

dan ook noodzakelijk om de post tot bij 

de burgers te krijgen. Maar we hopen ook 

dat alle inwoners hun steentje bijdragen 

door hun voetpad sneeuwvrij te houden. 

Als postbodes danken wij iedereen  

al vooraf!

bpost
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antwoord van de stad: Bedankt voor het complimentje. 
Ook dit jaar doen we uiteraard ons best om de straten 
sneeuwvrij te houden. Verder hopen we dat alle inwoners 
sneeuw ruimen voor hun deur, dit is immers verplicht.

kunst als kerstcadeau?
Wil je volgend jaar je eigen ontwerp zien blinken op de Korenmarkt? Dat kan! 
Met SPOREN, het werk van de Duitse kunstenaar Norbert Radermacher, kan je 
voor 10 euro je eigen creatie indienen en zo deel uitmaken van het kunstwerk 
op de Korenmarkt.

Dien voor 1 januari je ontwerp in. Surf naar www.mechelen.be/sporen of haal 
de flyer aan de infobalie van het stadhuis of Huis van de Mechelaar. 

adriaan: “in 2011 ga  
ik meer sporten in  
Mechelen.”

in Mechelen mag het iets meer zijn. 
Hier hangen immers 2 beiaarden in 1 toren, 
hebben patroonheiligen Sint-Pieter en Sint-
Paulus een duobaan in dezelfde kerk en staan 
er vier stadhuizen rond 1 plein: het schepen-
huis is het oudste, daarna kwam het gebouw 
met kantelen dat hiermee rug aan rug staat, 
vervolgens het huidige postgebouw en ten 
slotte het actuele stadhuis.

“edde gaâ dracht?”
Eén dag op het jaar zijn minstens 2 maal 9 
mannen ‘drachtig’ in Mechelen. Dat gebeurt 
bij de Hanswijkprocessie. Als de dragers 
plaats nemen onder het beeld van 600 kg, 
vragen ze aan hun maten: “edde gaâ dracht?”. 
Wie met zijn schouders niet tot aan de 
draagbalk komt, moet zijn plaats inruilen met 
iemand die wèl ‘dracht’ heeft.

weetjeS



Komaan 
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cijferS

Tijdens de jobbeurs verwelkomden VDAB en de stad meer dan 4000 bezoekers in Congres- en Erfgoedcentrum 
Lamot. Op de Grote Markt komt een kerstbos met wel 800 kerstbomen die gezellig zullen wiegen in de koude winter-
wind. De Groendienst zal de bomen achteraf versnipperen en gebruiken om onkruid te voorkomen. Op de kerstmarkt 
kan je kuieren langs zo’n 80 kraampjes. In de allereerste spiegeltent op de Grote Markt kunnen 400 toeschouwers 
zich verwarmen met de allergezelligste eindejaarsactiviteiten. De brandweer is de voorbije 9 jaar geen enkele (0) maal 
moeten uitrukken voor ongelukken met vuurwerk. Op naar de 10! Op de nieuwjaarsreceptie van de stad kwamen vorig 
jaar 4500 Mechelaars het glas heffen. De stad trakteerde toen met 130 l cola, 20 l water, 200 l pilsbier, 127 l witte 
wijn, 120 l rode wijn, 60 l glühwein en 160 l jenever! Santé!

Mechelen Vakantieland
De tv-ploeg van Vlaanderen Vakantieland ging onlangs 
op ontdekkingstocht naar de vele levensbeschouwingen 
in Mechelen. Bij de boeddhistische tempel kwamen ze 
oog in oog te staan met het grootste massieve Boeddha-
beeld van Europa.

Meer info bij uit in Mechelen en  
www.starttobelieve.be.

Start bouw kazerne dossin
Na alle voorbereidende werken en onderzoeken is eind 
oktober 2010 het startsein gegeven voor de bouw van  
Kazerne Dossin: memoriaal, museum en documentatie-
centrum over Holocaust en Mensenrechten. Midden 2012 
zal de bouw klaar zijn om jaarlijks tienduizenden bezoe-
kers te kunnen ontvangen.

Marcel: “in 2011 kies 
ik voor gezelligheid: 
Mechelen.” 
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© Stadsarchief Mechelen - www.beeldbankmechelen.be

Het moet ongeveer 1900 
geweest zijn toen de man 
met de hoed een kar met 
stro voorttrok over een 
besneeuwde Zoutwerf. 
Was hij op weg naar de 
kerststal? We zullen het 
nooit weten…

lang geleden 
op een koude 
winterdagg

Meer nostalgie op de nieuwe 
website van het Stadsarchief: 
www.stadsarchiefmechelen.be

het GeheuGeN

Bart: “in 2011 ga ik slagen 
voor mijn examens.” 

koekoek wint
De allereerste prijs 
voor de handels-
benaming met 
de beste naam of 
slogan, die ver-
wijst naar de stad 
Mechelen en haar 
geschiedenis gaat 
naar…  Kunstgalerij 
CG met de tentoon-
stelling ‘Mechelse 
koekoek in Mechels 
Water’.

weetje

Beschermde gebouwen?

Als ik rondfiets in Mechelen, verbaas 

ik me er soms over dat er nog steeds 

gebouwen met een meerwaarde kun-

nen leegstaan en verkrotten. En er 

zijn ook heel wat gebouwen die in be-

denkelijke staat onderhouden worden. 

Bestaat daar een inventaris van?  

Wat doet de stad hier aan?

V.A.

Kak in de zak

Tijdens mijn wandeling met de  hond, kwam ik gemeenshapswachten  tegen. Zij bedankten me dat ik de drolletjes van de hond opraapte en mee naar huis nam. “Wat je zelf niet wil, moet je ook een ander niet aan-doen”, was mijn mening. 
Daarop toverde de gemeenshapswacht een cadeautje voor de hond tevoor-schijn. Een blauw kokertje, met embleem van de stad met daarin kakzakjes.
 
Heel dankbaar voor die attentie nam ik het aan. Het deed me echt deugd dat je als iets goed doet, je ook eens wordt beloond! Bedankt gemeen- schapswachten en stad Mechelen! 

K.P.

antwoord van de stad: De dienst Wonen voert haar eigen 
woningkwaliteitsonderzoeken uit. Voor woningen van zeer 
slechte kwaliteit wordt de Vlaamse kwaliteitsprocedure  
opgestart door Wonen Vlaanderen of de Wooninspectie.  
De stad heeft echter ook een eigen inventaris waarop zowel 
leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte als onbewoonbare 
woningen worden bijgehouden. Aan zowel de Vlaamse als 
de stedelijke inventaris is een heffing verbonden. Op deze 
manier wil de stad en het gewest eigenaars stimuleren om 
hun woningen te onderhouden en te verbeteren, en in geval 
van leegstand, nieuwe bewoning stimuleren. antwoord van de stad: Het doet ons ook deugd 

dat inwoners hun verantwoordelijkheid opnemen. 
Want een propere stad, daar zorgen we samen 
voor!



In de vorige wedstrijdopgave zagen we de 
heilige Christoffel die het Jezuskind over de 
rivier draagt. Dat heeft winnares Maria Van 
coninckxloo juist gezien. Sint-Christoffel 
dankt er bovendien zijn naam aan. Christo-
phorus, betekent namelijk ‘hij die Christus 
draagt’. Laat het smaken Maria!

Nieuwe Maan reikt de Medaille uit 
aan Mechelaars met lef. deze maand 
bengelt ze rond de hals van Guido de 
coninck (56), kunstbeschermer met een 
passie voor het verleden.

“Het begon in ’92, toen de Mechelse 
Vereniging voor Stadsarcheologie (MVSA) 
in onze privéwoning een archeologische 
afvalput ontdekte. Sindsdien ging het 
truweel steeds dieper de grond in. Ik 
werd zelf vrijwilliger van MVSA en liet de 
huizen in het Paardenstraatje onderzoe-
ken en renoveren.” Infoborden aan de 
gevels onthullen sindsdien het verleden 
van de gebouwen. Al gauw kwam er het 
BouwArcheologisch Centrum met een 
fotoarchief van meer dan 100 000 histo-
rische beelden. “We hebben de mooiste 
stad ter wereld, maar beseffen dat vaak 
niet. Ik wil mensen fier maken dat ze hier 
wonen.” Woon je in een oud huis en wil je 
meer weten? Vraag advies aan de MVSA: 
Paardenstraatje 3, 2800 Mechelen,  
M 0496 27 79 41, E info@mvsa.be,  
W www.mvsa.be

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

Komaan 
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Onderweg naar Maria en de pasgebo-
ren Jezus is deze wijze er in geslaagd 
zijn 2 reisgenoten kwijt te spelen 
en zelfs de ster uit het oog te verlie-
zen. Help Melchior weer op weg en 
laat ons weten waar hij zich precies 
bevindt. Nieuwe Maan trakteert de 
winnaar op een culinair feestmaal 
ter waarde van €75 in een Mechelse 
eetgelegenheid naar keuze.  
 
Stuur je antwoord en adres voor 18 
december naar afdeling Marketing & 
Communicatie – Nieuwe Maan, Grote 
Markt 21, 2800 Mechelen  
of waag je kans via  
www.mechelen.be/nieuwemaan.

wijs de wijze  
de weg

foto: kris Vandevorst ©Vioe

wedStrijd
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Wanneer een aantal jaren geleden 
mijn kinderloze tante Lies overleed, 
vond ik, tot mijn grote verbazing, tus-
sen een stapel oude gasrekeningen 
en allerhande facturen, de nieuwjaars-
brief die ik haar als 10-jarig jongetje 
op 1 januari 1946 voorlas. Mijn tante 
Lies was immers ook mijn meter.

Ik zat in het vijfde studiejaar in het 
noodschooltje aan de Leuvensesteen-
weg en we schreven nog met een 
‘ballon’-pen die we in een inktpotje 
moesten ‘doppen’ en we schreven 
nog in ‘d’oude’ spelling. De blanco 
nieuwjaarsbrief had ik in het gazet-
tenwinkeltje gekocht. Ik was thans 
ontroerd en vertederd toen ik de 
nieuwjaarsbrief, na bijna 65 jaar, 
herlas. 

Ik ben ervan overtuigd dat alle oudere 
Mechelaars wel ergens in een doos of 
een schuif dergelijke nieuwjaarsbrief 
of –brieven zullen hebben liggen. 
Koester ze. Het zijn dierbare herinne-
ringen aan vervlogen tijden.

Marcel Kocken

MecheleN Schrijft

de Nieuwjaars- 
brief



Liefste mama en papa,  
 
Was ik nu een echte tovenaar,
dan deed ik eens heel raar.

Ik toverde vele dingen, 
waardoor je zou gaan zingen.

Maar, zoals je ziet, 
een tovenaar ben ik niet.

Dus kan ik enkel wensen: 
veel liefde, voorspoed en geluk, 
dan kan het nieuwe jaar niet stuk.  
Kusjes, 
 
AYKE

Komaan 
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Naast de ‘vurigste wensch’ van de 
nu 74-jarige Marcel, luisteren we ook 
naar de wensen van Ayke Jacques, 
6 jaar. Want zo klinkt een nieuwjaars-
brief in 2010!

de Nieuwjaars- 
brief
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Vivian

Geert

cinne

Samen kerstmis naar  de buurt halen

de Mahatma Gandhiwijk staat er in de 
hele stad om bekend: ieder jaar tove-
ren buren de wijk om in een schitteren-
de kerstervaring. Cinne woont al meer 
dan 40 jaar in de wijk en in al die jaren 
is er geen kerst voorbijgegaan of haar 
voortuintje was prachtig versierd. 

cinne: “Kerstmis mag een beetje knus 
zijn. Door te decoreren maak je de 
buurt gezellig en breng je de buren 
dichter bijeen. Andere mensen helpen 
je spontaan en komen vaak kijken hoe 
je te werk gaat. Het is echt een sociaal 
gebeuren. Meer en meer buren volgen 
mijn voorbeeld en nu versieren we sa-
men onze huizen. Dus door te beginnen 
met je eigen tuin, maak je van je hele 
wijk uiteindelijk een echte kerstwijk.”

“We concurreren 
niet met elkaar 
om de mooiste 
versiering. We 
moedigen elkaar 
aan.” Cinne 

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. Wat 
dacht je van samen 
de buurt versieren 
met de feestdagen?

Niet enkel met kerstmis kan je een magische 
Mahatma Gandhiwijk bewonderen. Cinne: 
“Zelfs met Halloween of Pasen versieren 
buren hun huizen en tuintjes.”
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Burenplezier 

lindsy
Shirley

Samen kerstmis naar  de buurt halen
“Als je straat 
vol kerstlichtjes 
hangt, vindt de 
kerstman je huis 
sneller terug.” 
Shirley 

De stad werkt mee aan een  
Mahatma Gandhiwijk waar het 
nog aangenamer is om te leven. 
In 2011 begint ze met de renova-
tie en opknap van een groot deel 
van de wijk.  
 
“De wijk zal er veel beter uitzien”, 
zegt een enthousiaste Vivian.

Buurtopbouwwerker Veerle werkt 
samen met alle buurtbewoners 
aan een warme buurt van geën-
gageerde, actieve buren die hun 
stem laten horen.

Versieren brengt jong en oud bijeen. Shirley en lindsy helpen ieder jaar mee: 
“Samen met andere vriendinnetjes versieren we de huizen, het is als samen spe-
len.” Niet enkel de jonge buurtbewoners zijn ervoor gewonnen. Vivian: “We doen 
het evenzeer voor de oudere mensen in de wijk. Zij zetten vaak geen kerstboom 
meer. De kinderen zijn het huis uit en zelf een boom zetten is soms te moeilijk 
voor hen. Als ze dan buiten kijken en ze zien al die lichtjes, ‘stralen’ zij met de 
feestdagen.”

Buren van allochtone afkomst vinden 
hun kerstbuurt eveneens oké. cinne: 
“Vaak behoort kerstmis niet echt tot 
hun cultuur, maar ze vertellen me dat ze 
de kerstsfeer hier echt wel tof vinden.”

Geert doet ieder jaar zijn ronde in de 
buurt: “Ik wandel door de straten om de 
andere huizen te bewonderen, maar we 
houden geen competitie hoor. De sfeer 
onder de buurtbewoners is het enige 
dat telt.” Kom rond de kerstdagen zelf 
kijken naar de Mahatma Gandhiwijk en 
decoreer je buurt nog mooier. Zo maak 
je van Mechelen de meest feestelijke 
stad van het land.



Mechelen
winkelstad

Beleef je warmste winter
De winter. Vrieskou, spekgladde wegen, kille nachten… In Mechelen is 
dit de mooiste tijd van het jaar. Winkelen, flaneren of borrelen: ervaar 
samen met je stadsgenoten de warmste kerstperiode uit je leven en zet 
2011 alvast goed in, want Mechelen houdt je warm.
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winkel in een shopparadijs 
Je zou het misschien niet direct denken, maar de winter is hét winkelseizoen. In december doen Sinterklaas, de 
kerstman en het eindejaar je richting winkel trekken, in januari maken de solden shoppen nog verleidelijker dan 
anders. Zak dit jaar voor je inkopen af naar Mechelen. Je favoriete stad blinkt immers uit als aangename winkel-
stad. Ingrid Schroyens (dienst Economie): “Mechelen heeft een ruim en gevarieerd aanbod van ketens, zelfstan-
dige zaken en kleine boetieks. Verder is de stad niet te groot en liggen alle winkels dicht bijeen. De gezellige sfeer 
die tijdens het eindejaar in de straten hangt, maakt het helemaal af.”

Mechelen
winkelstad

Lefwereld 

de koopzondagen in Mechelen, 12.12, 14u-18u en 19.12, 10u-18u
De wintersolden van 2011 starten op 3.01 en  lopen tot en met 31.01
 
Meer info: dienst Economie, 
T 015 29 79 26,  
E economie@mechelen.be,  
W www.mechelen.be
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lefSteM

“Eindelijk kunnen 
we een eindejaars-
sfeer aanbieden die 
past bij de dynamiek 
van onze stad.”
Bart Somers, burgemeester

Xandra: “in 2011 ga ik meer 
uitgaan en winkelen in 
Mechelen”

koop- en kijkplezier
Mechelse winkeliers helpen graag de sfeer in de kerstaankopen te brengen. 
Leo Lenaerts (voorzitter Bruulcomité): “Naast prachtig versierde etalages 
plaatsen de meeste winkeliers ook kerstbomen voor de winkel. Vanaf 1 de-
cember hoor je zelfs echte kerstmuziek in de Bruul.” De handelaars van de 
Onze-Lieve-Vrouwestraat schenken jou een drankje uit de streek. Marcel 
De Roover (voorzitter Onze-Lieve-Vrouwestraatcomité): “We bieden onze 
klanten lekker Mechels bier aan van brouwerij ’t Anker.”  In de Hoogstraat, 
Korenmarkt, Adegem- en Brusselsepoortstraat maak je zelfs kans op 1500 
euro door barcodes die winkeliers uitdelen vanaf december. Op zaterdag 18 
december kan je genieten van een vuurshow op de Ijzerenleen vanaf 17u. 
Rep je dus naar de Mechelse winkels en verwacht je aan een warm onthaal.

kom shoppen op zondag 
Heb je het te druk in december en geraak je in de week of op zaterdag niet 
in de winkel? Geen probleem! Kom op zondagen 12 en 19 december naar 
Mechelen. De winkels houden dan de deuren open, een initiatief dat de stad 
steunt door de promotie van deze zondagen op zich te nemen.
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Geniet van de kerst-
markt en een lekker 
glaasje bubbels
Hou je van goede, ouderwetse gezelligheid? Dan is de omgeving rond het 
stadhuis van 17 tot en met 19 december de place to be. Voor het 21ste jaar 
op rij organiseert het stadsbestuur voor de Mechelaars een sprookjesach-
tige kerstmarkt met kraampjes op de Grote Markt, Veemarkt en binnenkoer 
van het stadhuis. Je kunt er typische kerstspulletjes kopen, nippen van een 
warm glaasje glühwein of kuieren tussen de typische kerstkraampjes. “Bo-
vendien is het dé gelegenheid om af te zakken naar het stadscentrum en 
samen met je stadsgenoten te genieten van de betoverende kerstsfeer die 
dan in Mechelen hangt”, zegt Ann Palstermans van vzw Mechelse Feesten. 

De kerstmarkt zal er anders uitzien dan de voorbije jaren. Dit jaar haalt Me-
chelen echte nostalgie van stal. Ann Palstermans: “Voor het eerst zal er een 
spiegeltent staan op de Mechelse kerstmarkt: bewonder er een fraai stukje 
folklore uit grootmoeders tijd. In de tent hoor je prachtige orgelmuziek uit 
een écht Decap Orgel, zowat het beste en meest authentieke orgel uit de 
lage landen.”  Jong en oud  voelt zich thuis in de Tivoli-spiegeltent. Neem 
ook deel aan de kinderworkshops of de seniorennamiddagen en kom naar 
de voorstellingen voor kleuters. Met plaats voor meer dan 400 bezoekers 
zal het er van 10 tot en met 22 december zeker een gezellige boel worden.  

reserveer nu al je tickets bij UiT in Mechelen. E uit@mechelen.be 
T 070 222 800

“Eindejaar is de geur van
champagne en warme wijn.  

De tijd van gezellig samenzijn.”

lefSteM

“Wintermaanden, 
Mechelen op z’n 
mooist. Heerlijk kui-
eren in een gezellige 
binnenstad met  
vredevolle klanken.” 
Frank Nobels, schepen van 
Toerisme en Cultuur

Mechelen
feeststad



Lefwereld 

jouw champagne 
staat koud 
Kom een kijkje nemen in de Keldermanszaal van het stadhuis. Daar proef je 
het hele weekend van de beste champagne en wijnen. Ann Palstermans: 
“Vijf wijnboeren uit het Franse Epernay, de hoofdstad van de Champagne-
streek, serveren er hun beste (schuim-)wijn. Betaal 4 euro voor een glas en 
daarmee proef je voor slechts 3 euro van iedere boer z’n champagne. Voor 
een prikje kan je lekkere hapjes krijgen aan drie verschillende standjes. Zo 
kan iedereen in Mechelen – rijk of arm – meegenieten. Het is trouwens een 
prima gelegenheid om een van Mechelens mooiste zalen te bezoeken.”
 

Smul van een 

bubbelontbijt
En de bubbels blijven maar vloeien in Mechelen. Op zondag 19 december 
serveren we een heerlijk Bubbelontbijt in de spiegeltent. Aan een voorde-
lige prijs smul je van een gevarieerd aanbod aan hapjes bij zes verschil-
lende standjes.

restaurant en café 
doen mee
De Mechelse restaurants en cafés zetten tijdens dit feestweekend hun bes-
te beentje voor. Vind op www.mechenhoudtjewarm.be zaken die hun menu-
kaart aanpassen aan het warmste weekend van het jaar.
 

Van oud naar nieuw
Met een vuurwerkspektakel en optredens sluit Mechelen het jaar in 
(feest)stijl af. Kom naar de Grote Markt vanaf 23u, het feestje duurt tot 
3 uur. Zet het nieuwe jaar in met vrienden of familie. de lijn maakt 
het je extra makkelijk om je samen met je feestgenoten te verplaat-
sen. Koop in december een nieuwjaarsbadge en -biljet van de Lijn 
en verplaats je veilig en gratis met de bus tijdens oudejaarsnacht.  
Meer info: www.delijn.be of T 070 22 20 20

drink op 2011
Kom het nieuwe jaar inzetten met je stadsbewo-
ners op 16 januari 2011. Zet je goede voornemen -  
Mechelen dit jaar nog gezelliger maken - in door sa-
men met de burgemeester te komen genieten van 
drank, borrelhapjes en borrelende muziek. Breng zelf 
je glas of beker mee en zorg zo voor minder afval.

 kerstmarkt, 17.12, 14-22u,  
 18.12, 10u-22u, 19.12, 10-20u, 
 Grote Markt, gratis

 champagneweekend, 
 17-19.12, Keldermanszaal  
 stadhuis, Grote Markt 21, 
 glas €3, drankje €4

 Bubbelontbijt, 19.12, 9u-  
 11u, Spiegeltent kerst-  
 markt, Grote Markt, € 15

 kinderworkshops, 11.12,  
 14u, 12.12, 16u, Spiegeltent  
 Kerstmarkt, Grote Markt,  
 € 2

 kleutervoorstellingen, 11.12,  
 16u, 12.12, 14u, Spiegeltent  
 Kerstmarkt, Grote Markt,  
 € 5 (€2 met UiTpas) 

 Seniorennamiddagen, 13,14  
 en 15.12, 14u-17u, Spiegeltent  
 Kerstmarkt, Grote Markt,  
 € 5 (€ 2 met UiTpas)

 Mechelen for life, 17-22.12,  
 Spiegeltent Grote Markt, de  
 opbrengst gaat naar Music  
 For Life,  
 W www.mechelenforlife.be
 
 Nieuwjaarsdrink, 16.01, 
 11u-13u, Grote Markt, gratis.

De eindejaarsbrochure vind je 
vanaf 29.11 in de brievenbus of 
aan de infobalie van het stad-
huis of UiT in Mechelen. 
 
Meer info: UiT in Mechelen, 
E uit@mechelen.be,  
T 070 222 800
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Maria: “in 2011 ga ik meer 

musea bezoeken in Mechelen, 

zoals het Schepenhuis.” 



Schitter in je stralende stad 
Kerstmis is het ‘feest van het licht’. Ieder eindejaar veranderen huiskamers, tuinen en straten in bakens van licht.
Gekleurde flikkerlichtjes of ouderwetse kaarsen, allen hebben ze hun charme. Ook de stad maakt werk van een
schitterende kerstverlichting.

Nieuw licht
Heb je het gelezen in de vorige Nieuwe Maan? Je stad in-
vesteert in gloednieuwe stadsverlichting. Peter Cokelaere 
(dienst Ruimtelijke Planning en Mobiliteit): “de Italiaanse 
lichtontwerper, Susanna Antico, heeft voor de stad een 
lichtplan uitgewerkt, in samenwerking met Technum en La-
borelec. De nieuwe stadsverlichting zal zijn aangepast aan 
de stadsbuurten. Hierdoor kan je beter je weg vinden in de 
stad. Verder zal je jezelf veiliger en knusser voelen in een 
goedverlicht Mechelen.” 

De nieuwe kerstverlichting maakt deel uit van dit nieuwe 
project. Deze vormen van kerstverlichting zullen je stad 
doen schitteren:

 Hangende verlichting over de straten, bijvoorbeeld  
 in de vorm van verlichte bollen en figuren
 
 Slingerverlichting in de takken van de bomen
 
 Lichtgevende kegels op pleinen 
 
 Licht in kerstvormen op gevels van huizen dankzij  
 gobo’s (een soort dia’s).

Geniet dit jaar als nooit tevoren van een verlichte stad!

duurzaam stralen
Het stadsbestuur kiest voor de toekomst en heeft licht ge-
zien in leds. Maar wat is een led eigenlijk? Een led maakt 
licht doordat er veel elektriciteit in één richting door een 
geleider stroomt en die doet gloeien. Het heeft veel voor-
delen op de traditionele gloeilamp:

 Leds verbruiken pakken minder energie. Het verschil  
 met de gloeilamp loopt op tot 30%!
 
 Leds gaan veel langer mee: tot 15 jaar
 
 Het licht dat leds creëren is veel helderder dan dat  
 van een gloeilamp.

Mechelen
lichtstad

Een lichtje in een donkere tijd. 
Is wat jouw hart verblijdt.
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lefSteM

“In het nieuwe licht-
plan staan duurzaam 
energieverbruik en 
veiligheid voorop. 
Dankzij de nieuwe 
verlichting kan je 
ook ’s avonds genie-
ten van onze prach-
tige historische ge-
bouwen” 
Karel Geys, schepen van  
Ruimtelijke Planning

1

2

3
4

5

Een lichtje in een donkere tijd. 
Is wat jouw hart verblijdt.

Trek je warme jas aan en ga de kerstverlichting van drie december tot 
en met 10 januari zelf ontdekken. Een onvergetelijke stadswandeling 
gegarandeerd! Ga zeker kijken in volgende straten:

 De Sint-Katelijnestraat (1)
 
 Van Bruul tot station (2)
 
 Geitestraat, Blauwhondstraat en Borzestraat (3)
 
 Van Adegemstraat en Onze-Lieve-Vrouwestraat tot Hanswijkstraat (4)
 
 De Befferstraat, Veemarkt en Keizerstraat (5)
 
 Van Ijzerenleen via de Brusselpoort tot aan de vaart (6)
 
 De Frederik de Merodestraat (7)
 
 Haverwerf en Zoutwerf (8)

4

6

7

8 2

janice: “in 2011 ga ik vaker wandelen in Mechelen.”
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 Langs de kade

Een heraanpak van de Keldermansvest was echt nodig. 
Buurtbewoner kristoff: “De waterkeringmuur aan de Aflei-
dingsdijle was aan het verzakken. De stad was genoodzaakt 
ze te vernieuwen. Op ons advies heeft het stadsbestuur re-
kening gehouden met het uitzicht en niet gekozen voor een 
grijze betonnen muur aan de kant van de straat, maar voor 
een zicht van bakstenen (1). De oude bomen werden in no-
vember voor 92 000 euro vervangen door Lindebomen (2). 
Geen kleine boompjes hoor. Ze hebben een stam van wel 
40 tot 45 cm diameter.” 

De 1,5 miljoen euro die de stad geïnvesteerd heeft in de he-
raanleg zijn niet enkel voor een nieuwe bedding en nieuwe 
bomen bedoeld. De Keldermansvest krijgt immers ook led-
verlichting (3), een duurzamere vorm van straatverlichting 
(lees p. 16). De wandelpromenade (4) maakt het bovendien 
aangenamer om over straat te kuieren. Ook wordt de nu ge-
asfalteerde straat (5) veiliger door de verkeersremmende 
maatregelen. 

Dat wil niet wil zeggen dat de Keldermansvest een hel wordt 
voor de wagen. Integendeel, er zijn nu meer parkeerplaat-
sen dan voorheen (6).

En de bewoners zijn fier op hun hernieuwde straat. Op 30 
oktober genoten ze van de feestelijke heropening met op-
tredens van figurentheater de Maan of Chris Joris & friends. 
Verder bewonderden ze er kunstwerken van Mechelse 
kunstenaars. Wil je zien hoe het er aan toeging? Neem een 
kijkje op p. 26.

Ben je nieuwsgierig hoe de vest erbij ligt? Kom zelf een kijk-
je nemen en maak een wandelingetje over deze prachtige 
boulevard.

Heb je gemerkt dat de stad onlangs haar oudste boulevard grondig 
heeft gerenoveerd? 

Bewonder de kelder-
mansvest op haar best

De vernieuwde Keldermansvest is de eerste Mechelse boulevard.

1

2

3

6

4

5

de stad investeert in de renovatie en/of heraanleg 
van heel wat straten. je leest hier binnenkort meer 
over, hou Nieuwe Maan in de gaten.
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altijd iets te beleven in Mechelen!  
Surf naar www.uitinmechelen.be

> paGiNa 21 > paGiNa 22

Brrr … voel je het? De kille winter klopt met ijzige 
vingers aan de deur. Gelukkig houdt Mechelen 
je warm. Tijdens de eindejaarsfeesten is het 
gezelligheid troef in de binnenstad. Op de hoek 
van elke straat, in het kleinste kiertje en het 
smalste steegje: overal voel je het.

We hebben dus maar één boodschap voor jou: 
geniet van die sfeer. Laat je verrassen door alle 
leuke dingen die je er tijdens de feestdagen kan 
doen. Kom je huis uit en laat je onderdompelen 
in de sfeervolle warmte. Leef je uit tijdens het 
kerstshoppen of klink met bruisende bubbels 
op het nieuwe jaar. Knutsel met je kids, brul de 
vrolijkste kerstliedjes mee, of kom een gezellig 
babbeltje doen op een van de seniorennamidda-
gen, ... Iedereen is welkom en ook voor jou valt 
er zeker van alles te beleven.

Het volledige programma vind je in een
brochure die in je bus viel en op 
www.mechelenhoudtjewarm.be. Uiteraard helpt 
UiT in Mechelen je eveneens graag verder:  
www.uitinmechelen.be

Drie dagen muziek
Mechelen is in december en 
januari méér dan enkel de 
feestdagen. Dat maken we 
duidelijk door drie dagen na 
elkaar funky jazzoptredens te 
programmeren. Lees meer op 
blz. 21

Figurentheater
Poppen, schaduwen, dans…  
De ideale ingrediënten voor het 
betere figurentheater. Daarvan 
hebben we in Mechelen heel 
wat aanbod: blz. 22.

novemberMaankalender
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MecheleN houdt je warM

11,12.12

Hoog boven de verlichte stad
Van 10 tot 19 december beklim je de Sint-Romboutstoren 
extra laat. Tijdens je klim naar de skywalk ontdek je op 
videoschermen hoe fascinerend licht en donker in de 
stad zijn. Boven wacht je een prachtig uitzicht op het 
betoverend verlichte Mechelen. Geniet ervan met een 
heerlijk dampende glühwein of warme chocolademelk in 
de hand, helemaal gratis. Hét moment om een keer met 
het hele gezin onze toren te bestijgen.

10-19.12, 14 tot 22u, Sint-Romboutskathedraal, €3,5/7,  
T 070 222 800 E uit@mechelen.be,  
W www.mechelenhoudtjewarm.be

Nieuwjaarsconcert Mechels  
Kamerorkest
Tijdens dit Nieuwjaarsconcert speelt het orkest voor de 
pauze de meest gespeelde symfonie aller tijden:  de 7de 
symfonie van Beethoven. Na de pauze wordt het overbe-
kende “Concierto Aranjuez” van Joaquin Rodrigo uitge-
voerd, met solist Alexander Makay op de gitaar. Traditio-
neel sluit het orkest dit concert af met enkele bestsellers 
uit de Weense dynastie (walsen en polka’s van Strauss).

07.01, 20.30u O.L.V.-Kerk, Dorp 1, Bonheiden, €13/14/15,  
T 015 50 28 70, E blikveld@bonheiden.be, W www.blikveld.be
30.01, 17u, Cultuurcentrum, €12, T 016 60 71 38 , 
E info@mechelskamerorkest.be,  
W www.mechelskamerorkest.be

Feest! Ecobewust mooi voor eindejaar
 
Heb je genoeg van al de 
synthetische ingrediënten 
in je cosmetica, maar weet 
je niet meteen waar je 
natuurlijke alternatieven kan 
vinden? Je wilt het smeren 
ook niet laten maar hebt 
geen zin om er als grijze 
muis bij te lopen? Geen 
nood! Cristina Mafteiu van 
StyleMeGreen, het platform 
voor ecobewuste vrouwen, 
leert je op deze avond hoe 
je tijdens het eindejaar 
natuurlijk kan schitteren.

Ze leert je hoe je bewust ecologisch kan smeren en dat 
in elke mogelijke stijl. Van trendy tot ecochic, van boho 
beauty tot upcycled pretty, het kan allemaal.

09.12, 19.30u, Vormingplus, Hanswijkstraat 74, €2/9/13,  
T 015 43 21 20, E regiomechelen@vormingplus.be,  
W www.vormingplusregiomechelen.be

Geschenkenbeurs Oxfam  
 Wereldwinkel

 
Op zoek naar een cadeautje met net dat ietsje meer? 
Neem dan zeker een kijkje op de geschenkenbeurs van 
Oxfam Wereldwinkels. Vind er schuimwijn, truffels en 
uiteenlopende geschenkenpakketjes.

11.12, 10 tot 17u, 12.12, 13 tot 17u, Oxfam Wereldwinkel,  
Hoogstraat 59, T 015 26 15 08, E owwmechelen@base.be,  
W www.oww.be

09.12

07,30.01

10-19.12
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3 daGeN Muziek

Chris Joris invites: Eric Person
Belgisch top jazztalent Chris Joris nodigt de New Yorkse 
legende Eric Person uit in de unieke Hangar 311, een 
voormalige Coca Cola fabriek. Op deze bijzondere locatie 
zal je genieten van het muzikale talent van deze twee 
heren.

09.12, 20.30u, Hangar311, Battelsesteenweg 311,  
T 0471 10 34 85, W www.tarchief.be

Maria-João Mendes quintet
In februari 2009 won Maria João Mendes de 1ste prijs in 
het prestigieuze ‘Nederlands Jazz Vocalisten Concours’ te 
Zwolle. Kort daarna won ze ook nog een prijs in Litouwen. 
Het quintet brengt Braziliaanse jazz, eigen nummers, ar-
rangementen en nummers met een “Esperanza Spalding” 
gehalte.

10.12, 20u, Jazzzolder, Sint-Romboutskerkhof 2, €6,  
T 0497 02 93 61, E info@jazzzolder.be,  
W www.myspace.com/mariajoaojazz

Ergens zowat halverwege –  
Hommage aan Louis Neefs
 
Op kerstdag 1980 dompelde een nieuwsbericht Vlaan-
deren in diepe rouw: zanger Louis Neefs en zijn vrouw 
Liliane stierven bij een verkeersongeval. Hij stond op het 
hoogtepunt van zijn carrière. Dertig jaar later brengen 
o.a. Klaas Delrue (Yevgueni), Tom Kestens (Lalalover) 
en Gunter Lamoot een stijlvolle bewerking van Neefs’ 
rijke repertoire. Ook in de Hanswijkbasiliek geniet je van 
een bijzonder eerbetoon aan Louis Neefs. Op vrijdag 17 
december om 20 uur treden Connie Neefs en Lucas Van 
den Eynde er op als solisten in dit kerstconcert. Reserve-
ren doe je via T 015 41 96 13.

17/12, 20.15u, Stadsschouwburg Mechelen, Keizerstraat 3, 
€19, T 015 29 40 00, E cultuurcentrum@mechelen.be,  
W www.cultuurcentrummechelen.be

09.12

17.12

10.12

evgenia: “in 2011 wil ik vaker naar concerten gaan.”
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fiGureNtheater

12.12

In jouw schoenen
 
Opgroeien is jezelf ontdekken. En hoe doe je dat? 
De zoektocht naar het antwoord op deze vraag is het 
uitgangspunt voor ‘In Jouw Schoenen’, de voorstelling 
waarin De Maan voor het eerst resoluut kiest om heden-
daagse dans te vermengen met de magische beeldtaal 
van figurentheater.

Hoe maak je een hedendaagse dansvoorstelling op kin-
dermaat zonder een kinderlijke choreografie? Geen evi-
dente opdracht, maar ‘In Jouw Schoenen’ is er meesterlijk 
in geslaagd. Door hedendaagse dans te combineren met 
figurentheater, speelse videoprojecties en beklijvende 
muziek wordt zelfs de meest onervaren toeschouwer 
door deze voorstelling van begin tot einde meegezogen 
in het intrigerende universum van de hedendaagse dans.

Men ontwierp speciaal voor deze productie een kleine 
arena die het publiek in 360° rond de dansvloer plaatst. 
Op die manier zit je altijd dicht bij de actie. Zo beleef je 
alles nog intenser en voel je je nog meer betrokken. 

29-30.01, 05.02, 14u en 16.30u en op 02.02, 15u, Gouden 
Leerhuys, Lange Ridderstraat 38, €5/6/7, T 015 20 02 00 ,  
E contact@demaan.be, W www.demaan.be

Workshop | Schimmenspel  
op de Brusselpoort

 
De cursisten van de workshop schimmenspel van Het 
Firmament tonen hun kunnen in een schimschitterend 
toonmoment. Het spektakel zal te zien zijn op twee grote 
doeken, gespannen tussen de twee torens van de Brus-
selpoort. Geef je ogen de kost tijdens dit niet te missen 
schouwspel waarin de geschiedenis van het gebouw en 
de stad zijn verweven! 
 
12.12, 20.30, Het Firmament, Brusselpoort (Hoogstraat 
83), gratis, T 015 34 94 36, E contact@hetfirmament.be,  
W www.hetfirmament.be

Waar de sterre bleef stille staan
 
De jonge regisseur Gust Van den Berghe oogstte met zijn 
debuutfilm al heel wat succes op het Internationaal Film-
festival van Cannes in de prestigieuze sectie Quinzaine 
des Réalisateurs. Na de projectie werd de film op een 10 
minuten durend uitbundig en warm applaus onthaald. 

De film is geïnspireerd op het gelijknamige werk van 
Felix Timmermans. Vooruitstrevend is dat de cast volledig 
bestaat uit acteurs met het syndroom van Down. ‘En waar 
de sterre bleef stillestaan’ vertelt het ongewone verhaal 
van de drie armoezaaiers Suskewiet, Pitje Vogel en 
Schrobberbeeck. Ze hebben genoeg van hun armoede 
en honger en besluiten deze Kerstmis Driekoningen te 
gaan zingen. 

Deze prent doet denken aan de filmkunst van Pasolini, 
Angelopoulos en Bela Tarr en werd door lefgozer Gust 
Van den Berghe met een en al originaliteit doorweven. 
Ontwapenend, intelligent, emotioneel en hemelsmooi. 
Kortom, pure filmmagie.

21.12, 20.30, Cultuurcentrum, €5/3,5, T 015 29 40 00,  
E cultuurcentrum@mechelen.be, W www.cultuurcentrum.be

29-30.12,05.02

21.12
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kerSt Voor kidS

29.12

Winter- en kerstverhalen in  
Planckendael
 
Ga op ontdekking in het winterse landschap van dieren-
park Planckendael. Na een verfrissende wandeling kan 
je binnen in restaurant Toepaja luisteren naar hartverwar-
mende winter- en kerstverhalen. 
 
27.12 tot 09.01, Planckendael, inbegrepen in de toegangs-
prijs van het park, T 015 41 49 21, W www.planckendael.be

Verkiezing jeugdprins(es) Mechelen
 
Kinderen van 9 tot 14 jaar kunnen, mits toelating van 
hun ouders, deelnemen aan de jaarlijkse verkiezing van 
jeugdprins en –prinses van de stad Mechelen. Aan de 
hand van geluksproeven, waarvoor ze niets hoeven te 
kennen, maken ze kans om te winnen. De winnaars krij-
gen tijdens het kindercarnaval ook nog een geschenken-
pakket. Inschrijven kan tot 12 december 2010. 
 
18.12, 14.30u, Speelgoedmuseum, gratis, T 015 20 66 50,  
E deknullen@hotmail.com, W www.nieuwsblad.be/deknullen

Workshop knutselen, 
timmeren…

 
Knutselen, tekenen, timmeren, ... en spelen kan tijdens 
de kerstvakantie in het atelier! Kom je creatief uitleven 
van 9 tot 16 uur. Er wordt opvang voorzien voor het atelier 
vanaf 8 uur en na het atelier tot 17 uur. Breng je eigen 
boterhammetjes mee voor een gezellige lunch en zorg 
voor aangepaste knutselkledij (geen schorten). Vergeet je 
schoeisel voor buiten niet! 
 
03.01 tot 07.01, Atelier Alexandra Jacquet, E. Tinellaan 9,  
€25/dag of €115/5 dagen, T 0473 34 34 98,  
E alexandra.jacquet1@telenet.be, W www.alexandrajacquet.be

Kerstworkshop Gedrukte  
 Stad 

 
Op de tentoonstelling ‘Gedrukte Stad’ ontdekken we een 
rijke verzameling oude drukken. We leren hoe de eerste 
drukkers werkten en brengen een bezoek aan het Stads-
archief Mechelen. Tijdens de aansluitende workshop 
vinden we het drukwerk opnieuw uit. 
 
29.12, 10u, Schepenhuis, Steenweg 1, €15/2, T 070 22 28 00,  
E uit@mechelen.be, W www.uitinmechelen.be

03.01-07.01
27.12-09.01

18.12
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Bekroon de 
vrijwilliger van 2011

Elk jaar zet Mechelen een vrijwilliger 
en een vrijwilligersorganisatie in 
de schijnwerpers. Zeker in 2011, 
het Europees Jaar van het Vrijwil-
ligerswerk! De prijs, een oor- 
konde en een gedenkboom, is 

vooral een symbolische bekroning 
van alle Mechelse vrijwilligers.

Ook jij kan vóór 15 januari 2011 jouw  
favoriete vrijwilliger voordragen. Kijk op 

www.mechelen.be onder vrijwilligerswerk of neem  
contact op met de afdeling Welzijn: E welzijn@mechelen.be, 
T 015 29 83 07. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de 
Week van de Vrijwilliger, van 26 februari tot en met  
6 maart 2011.

Mechelen houdt van 
amateurtoneel
De stad kent jaarlijks subsidies toe aan de Mechelse 
amateurtoneelgezelschappen. Zo kan in Mechelen elke 
inwoner zijn talenten ontplooien. Dit jaar verdeelt de 
stad 19 000 euro onder negen gezelschappen: De  
Peoene, Studio Gommarus, Mechels Volkstoneel, Voor 
Taal en Kunst, De Moedertaal, Ik Dien, De Dijlezonen, 
Rust Roest en het Echt Mechels Theater.

Doe ook eens een Rondje Toneel, een initiatief van het 
Koninklijk Mechels Toneelverbond, het Cultuurcentrum 
en de stad. Tegen de cultuurvriendelijke prijs van 32 
euro of minder dan 5 euro per voorstelling kan je één 
voorstelling naar keuze bijwonen bij zeven deelnemen-
de gezelschappen. Maak hiermee kennis en misschien 
word je zelf ook wel toneelspeler!  
 
Boek je rondje via t 015 29 40 00 of  
e cultuurcentrum@mechelen.be.

creatieve  
ondernemer 
op zoek naar ruimte?
In februari richt de stad Mechelen in de Kanunnik De  
Deckerstraat een nieuw centrum op dat beginnende  
ondernemers steunt met raad en daad. Creatieve onder-
nemers vinden er een financieel interessante uitvalsbasis 
en genieten van kostendelende aspecten, zoals een 
gemeenschappelijk secretariaat en vergaderruimtes. Ook 
de dienst Economie zal haar intrek nemen in het gebouw. 

Iedereen met ondernemingszin kan er goedkoop ruimte 
huren. Het centrum biedt ook tal van mogelijkheden tot 
samenwerking met kleine en grote bedrijven uit de regio. 
Zowel jonge als meer ervaren ondernemers kunnen 
er terecht met al hun vragen en verzuchtingen. Met de 
oprichting wil Mechelen haar economische positie nog 
versterken en een klimaat creëren dat de mogelijkheid 
laat om risico’s te nemen, nieuwe methodes uit te testen 
en te experimenteren.

interesse? contacteer de dienst economie  
via t 015 29 78 65 of surf naar  
www.mechelen.be/ondernemerscentrum
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Tot je dienst 

Bib sluit even 
voor reorganisatie
 
De hoofdbibliotheek aan de Moens-
straat is alweer 10 jaar in gebruik. 
In die tijd is er wel wat veranderd. 
Om de inrichting beter af te stem-
men op het gewijzigde gebruik en 
de presentatie een update te geven, 
herschikken we zowat alle afdelin-
gen. Op de jeugdbib, de magazijnen 
en de balies na, verhuist bijna alles 
van plaats. daarom sluit de bib van 
maandag 17 januari tot en met vrij-
dag 21 januari. De inleverbus blijft 
wel open. In een heringerichte bib 
vind je nadien zeker wat je zoekt!  

t 015 40 44 70 –  
w www.mechelen.be/bibliotheek.

ritje naar  
container-
park steeds 
eenvoudiger
Om het jou makkelijker te 
maken, past IVAREM het toe-
gangssysteem op haar contai-
nerparken aan. In de voorbije 
jaren en maanden kreeg al een 
deel van de parken een nieuw 
toegangssysteem op basis van 
de elektronische identiteits-
kaart, ofwel e-ID.

Momenteel loopt de laatste 
fase van de aanpassings-
werken, meerbepaald op het 
containerpark van Muizen. 
Indien de werken vlotten zoals 
gepland, dan beschikt dit park 
tegen midden december over 
een nieuw toegangssysteem 
met de e-ID. Dit systeem kop-
pelt leden van hetzelfde gezin 
aan elkaar, zodat het aantal 
gratis beurten per gezin - vanaf 
januari zijn dat er 28 - bijge-
houden wordt.

Personen die geen e-ID heb-
ben of verenigingen, scholen, 
gemeentediensten,… kunnen 
op het containerpark een 
speciale nieuwe badge van 10 
euro kopen, waarmee ze toe-
gang krijgen tot het container-
park. Dit is een Mifare-kaart. 

Verenigingen of scholen kunnen  
gebruik maken van de Mifare-kaart.

Met eerste hulp Bij huiswerk streeft de stad naar gelijke onderwijskansen. 
Als je kind moeite heeft met huiswerk of niet weet waar te beginnen, en thuis 
kan er ook al niemand helpen, dan weten de huiswerkbegeleiders wel raad. 
Door het inzetten van vrijwilligers wil de stad een verbetering brengen in de 
schoolloopbaan en onderwijspositie van maatschappelijk kwetsbare kinderen.

“Dankzij de inspanningen van 35 vrijwilligers konden we vorig jaar 120 kin-
deren begeleiden. Dat is niet slecht, maar dat mogen er gerust nog wat meer 
zijn”, aldus Ellen Neefs, projectcoördinator EHBH. “Ook dit schooljaar hebben 
kinderen nood aan begeleiding, dus extra vrijwilligers zijn steeds welkom.” 

zou jij graag kinderen helpen met hun huiswerk? Meld je dan aan bij de 
dienst onderwijsondersteuning, t 015 29 83 62, e ellen.neefs@mechelen.be

de duiM
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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? www.ivarem.be, 
gratis infolijn T 0800 20 800
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, Joris Casaer, David Legrève, Bram Beeck, Stephanie 
Liebesens
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/2010/0797/107

wij  
wareN  
erBij
1+4 de scouts en gidsen 
van Sint-Gummarus maakten 
dankzij de Vlaamse overheid 
en de stad van hun terrein 
een groen en avontuurlijk 
domein.

2 tijdens de feestelijke her-
opening van de keldermans-
vest genoten de bewoners 
van jazzmuziek van ‘chris 
joris & friends’.

3 in november kwamen 
kunstenaars die tussen 1945 
en 1975 debuteerden in 
Mechelen samen om de start 
van hun tentoonstelling ‘Niet 
Van Gisteren’ te promoten. 
onder meer jan de winter, 
jean-paul laenen en Marc 
Vanderleenen waren erbij.

jouw foto hier? Bezorg ons 
je warmste eindejaarsfoto via  
nieuwemaan@mechelen.be  
(minimum 300 dpi) en ver-
meld waar en wanneer je ze 
nam. leuke anekdotes zijn 
altijd welkom.

27

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

Het stadsbestuur en de redactie van Nieuwe Maan 

wensen alle Mechelaars fabelachtige feestdagen. 

En voor 2011 een verbazend verrassende, 

duizelingwekkend dynamische en honderduit 

hartelijke stad met nog meer lef voor jezelf en lof voor elkaar.

 

Kom op 16 januari tsjingen met je medemechelaars. 

Tussen 11 en 13u is het op de Grote Markt al nieuwjaarke zoete 

wat de klok slaat.


