Magazine van de stad Mechelen • nr.22 • december 2011 - januari 2012

Nieuwe Maan

Veilig eindejaar

Maak het in 2012
2 jaar Nieuwe Maan

Mechelen houdt je warm

Kijk! Mechels eindejaar
wordt één groot feest

Samen Mechelen promoten
De afdeling Marketing & Communicatie is de creatieve duizendpoot van de stad Mechelen. De medewerkers
puzzelen de meeste informatiecampagnes van de stadsdiensten, het personeelsblad SPAM en het stadsmagazine
Nieuwe Maan in elkaar. Ze bedenken leuke gadgets en
promoten Mechelen met hart en ziel.

Eén van hun laatste realisaties is een tv-spot rond ‘Mechelen
autoluw’, het nieuwe circulatieplan van de stad. Vanaf
5 december kan je deze spot bekijken op RTV, RingTV, in
de bioscoopzalen van Utopolis Mechelen en Aarschot, of
op de website www.mechelen.be. Veel kijkplezier!

Marketing & Communicatie, Reuzenstraat 1, 2800 Mechelen, T 015 29 75 60, E communicatie@mechelen.be
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Komaan
Mechelen houdt je warm
Eindejaar is altijd een van de gezelligste periodes van het jaar. Die sfeer
willen we nadrukkelijk in het straatbeeld brengen. Sinds vorig jaar kregen de
traditionele kerstmarkt en de hele eindejaarsprogrammatie
een eigentijdse invulling. Dat was nodig, want het traditionele
concept was wat uit de tijd geraakt en straalde te weinig ambitie uit.
Dat moest en kon beter.

Leftromp

et

Met de campagne Mechelen Houdt Je Warm zijn we die uitdaging aangegaan. Met succes. De spiegeltent op de Grote Markt wordt ook dit jaar
een schot in de roos. Groot en klein, jong en oud, nemen deel aan de verschillende activiteiten en verwennerijen. De kerstverlichting in de straten is
spectaculair uitgebreid en gemoderniseerd. Eindejaar in Mechelen is
een periode om echt naar uit te kijken, iets waardoor je fier bent in
Mechelen te wonen.
Ook dit

jaar hebben we een overdonderende en originele programmatie klaargestoomd. Mechelen bruist dus en dat kan je letterlijk

nemen, want de champagnedagen worden wegens succes herhaald. In deze
Nieuwe Maan maken we je warm voor het Mechels eindejaar. Namens het
hele stadsbestuur wens ik je van harte prettige eindejaarsdagen!

GOED BEZIG

Bart Somers,
burgemeester

Let’s go!

De lekkerste taart van
Europa komt uit Mechelen, daar heeft

Christa Muyldermans

(26) voor gezorgd! Met haar ‘Frances
Margaret’ won zij de prestigieuze prijs
van de Brugse Hotelschool. De zoete
zonde zit boordevol lekkers en kreeg
als extraatje dragon mee. Christa’s
carrière groeit in een hoog tempo:
“Binnenkort trek ik naar Hong Kong
om daar drie jaar lang te werken en de
Chinezen onze patisserie te leren kennen. Daarna keer ik terug naar Mechelen om er een eigen zaak te starten.

Feesten voor het goede doel. Dat kan je
op de slotshow van Leest ten voordele
van Music For Life. De Laissetomber
Partyband zorgt alvast voor de fijne plaatjes. Laissetomber is een hippe
Mechelse Partyband die je avonden tot
in de vroege uurtjes opfleurt. De zeven
bandleden hebben elk een eigen persoonlijke muziekstijl en dat vertaalt zich
in hun gevarieerde muziek-repertoire.
Ze brengen medleys in allerlei genres
gaande van rock, disco tot dance muziek.
Wil je hen boeken?
W www.laissetomber.be

Duwtje in de rug nodig?
Dan kan je op de vrienden van Dodoens rekenen. Samen met Jean de
Boeck wonnen zij immers de prijs
van de vrijwilliger. De
vrienden van Dodoens namen spontaan het initiatief om de Dodoenstuin
nieuw leven in te blazen. Hun inzet
werd onlangs vereeuwigd in een boom
die het wandelbos Thiebroek van Heffen siert. Hopelijk groeit zo niet alleen
het bos, maar ook onze inzet voor
elkaar. Misschien een goed voornemen
voor 2012?
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wedstrijd

Wanneer ontvangt de Rik Wouterstentoonstelling de 20.000ste bezoeker?
Waag een gok!
Deze maand geen fotowedstrijd, maar een cijferspel! Op 24 september ging de
Rik Wouters-tentoonstelling van start. Ondertussen mocht de tentoonstelling op
20 november alvast de 10.000ste bezoeker verwelkomen, Beni Faes en zijn vrouw
Myriam. Weet jij wanneer de tentoonstelling haar 20.000ste bezoeker zal ontvangen?
Geef ons de dag, maand en het uur en diegene die er het dichtste bij zit wint.
Stuur je antwoord en contactgegevens voor 16 februari naar Marketing & Communicatie Nieuwe Maan, Grote Markt 21, E nieuwemaan@mechelen.be en maak kans op
een geleid torenbezoek door de torenwachter.
Vorige maand vroegen we je aan de hand van een foto waar onze fotograaf zich
verstopt had. Dat bleek het gedenkmonument van de gesneuvelden aan de SintRomboutstoren te zijn. Veerle Verbraeken had onze fotograaf gevonden en dat
levert hem/haar een cultuurwaardebon van € 60 op. Veel cultuurplezier!

Jouw thuis op de buis:

De Zonen van As

Nick Vanhautte,
torenwachter

Uitblinker

"Ik ben sinds 2008 torenwachter
van de Sint-Romboutstoren. In
de toren werk ik meestal alleen.
Ik kom er vaak in contact met
bezoekers en geef graag een
woordje uitleg. De toren is met
zijn uurwerkinstallatie en twee
beiaarden uniek in België. Het onderhoud van
dit technische hoogstandje doe ik zelf.

Foto: © vtm

Binnenkort kom je jouw stad alweer tegen op de Vlaamse
buis. Vtm brengt immers een 13-delige tragikomedie uit
waarin onze stad de hoofdrol speelt naast andere kanjers
als Jaak van Assche, Carry Goossens en Tania Kloek. De
serie draait om de familie As: noeste werkers die een
grond- en afbraakbedrijf runnen en behoorlijk vaak in
aanvaring komen met hun omgeving. Dat levert komische,
maar soms ook tragische scènes op.
Benieuwd? Weldra op vtm!
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Het is een zeer afwisselende job: ik zorg voor
onderhoud, schrijnwerkerij, metaalbewerking, enorm
veel schilderwerk aan tuimelassen en speelhamers die
blootgesteld zijn aan weer en wind.
Geregeld zijn bezoekers verwonderd dat er zo veel
binnenin de toren te zien is. Dat vind ik zelf de leukste
reactie. Meestal beslissen ze om de 538 treden te
trotseren om van het uitzicht te genieten. Onderweg
staan ze versteld van de bezienswaardigheden op alle
verschillende verdiepingen. Er zijn onderweg trouwens
banken om te rusten. Iedereen kan dus op zijn eigen
tempo de toren bezoeken."

Komaan
De Medaille
Nieuwe Maan reikt de Medaille uit aan Mechelaars met lef.
Er bestaat geen twijfel over: de medaille gaat deze maand
welverdiend naar de vrijwiligers van jeugdhuis Joko. Hun
inzet zorgde ervoor dat Joko helemaal klaar is voor de
toekomst!
Willem Beeck (22) sloeg samen met zijn vrienden van
Jeugdhuis Joko het afgelopen jaar drie vliegen in één klap:
hij zorgde ervoor dat de schulden verdwenen, renoveerde
de gebouwen en trok zo nog meer jongeren naar het
jeugdhuis. Willem: “Sinds een jaar ben ik voorzitter van
Joko. De belangrijkste drijfveer van mijn voorzitterschap
was nog meer jongeren aan te trekken en dat is gelukt.
Vroeger hadden we om en bij de 50 leden, nu zijn dat
er al meer dan 500. Dat komt o.a. omdat we een paar
leuke acties organiseren, die een schot in de roos
zijn. Happy Hour op vrijdag (20-21u) is daar een goed
voorbeeld van. Ook de opening (7 oktober 2011) van de
gebouwen na de renovaties leverde maar liefst 600 kijken feestlustigen op! Vandaag zijn we een van belangrijkste
ontmoetingsplekken voor jongeren in Mechelen. Na een
week op school, ontmoeten jongeren elkaar bij ons om
het weekend sfeervol in te zetten. Op die manier worden
jeugdvriendschappen onderhouden en nieuwe banden
gesmeed.” Zo zie je maar: met kameraadschap en inzet
bereik je heel wat!

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

Stad Mechelen staat volledig achter vrijwillige initiatieven
die de banden onder jonge Mechelaars versterken. Ze
investeerde daarom graag € 40.000 in de renovatie van
het jeugdhuis, ongeveer 75% van de totale kosten.
Jeugdhuis Joko, Tervuursesteenweg 18 b, M 0498 49 11 33

Inzamelactie kerstcadeautjes

voor het goede doel

Op 11 december komt het bedrijf UPS met hun kersttruck
naar de Botermarkt in Mechelen. Tussen 14 en 17u zamelen
zij daar cadeautjes in voor een goed doel. Je kan een klein
pakje kopen en schenken aan de UPS-truck.
Deze lokaal ingezamelde cadeautjes worden aan de SintVincentiusvereniging Mechelen-Noord geschonken. Op
deze manier kunnen zij minder bedeelde families helpen
om toch een mooie Kerst te vieren.

Taxussnoeisel
brengt € 5.044 op
Wist je dat de Taxusplant elementen bevat die gebruikt
worden voor geneesmiddelen tegen kanker? Daarom kon
je tussen 17 juni en 31 juli 2011 snoeisel van taxusplanten inleveren op de containerparken van IVAREM. Het taxussnoeisel werd daarna gebruikt om medicijnen tegen kanker te
maken. Bovendien werd er per kubieke meter taxus snoeisel
€ 50 geschonken aan Kom Op Tegen Kanker! De actie leverde € 5.044 op! IVAREM wil dan ook iedereen bedanken
die een bijdrage leverde en zo misschien een mensenleven
heeft gered.
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Eeuwenoude trots terug in
Geen stad die zo aan haar vernieuwing werkt als Mechelen.
Vanaf december worden de wegen in Mechelen centrum
rustiger en vindt één van Mechelens oudste monumenten
terug haar plek in de stad.
De wandelende
gevel van Mechelen

Onlangs is één van Mechelens oudste en mooiste panden…teruggekeerd. Het gebouw 'de Pekton' werd tien
jaar geleden afgebroken om plaats te ruimen voor de
nieuwe Lamotsite. De oorspronkelijke stenen werden
echter goed bewaard en vorig jaar startte brouwerij
Palm met de heropbouw van het gebouw.
2001 was niet het enige moment dat het gebouw verdween. In de zestiende eeuw werd de Pekton, gebouwd
op de hoek van het verdwenen Stoofstraatje. Vlak na
WO II werd de Pekton afgebroken en heropgebouwd op
de hoek van het Zwaanstraatje en de Van Beethovenstraat. Nu herrees het aan de andere kant van de Van
Beethovenstraat, naast de oude brouwerij Lamot.
De Pekton is één van de zeven historische houten gevels in Mechelen. Houten gevels werden in de Middel-eeuwen en de Nieuwe Tijd gebruikt bij de meeste
huizen, want steen was toen nog duur. Door de eeuwen
heen schakelden de mensen over naar stenen huizen:
duurder, maar veiliger tegen brand. Dat Mechelen er
nog zeven kent, is uitzonderlijk. Zelfs de historische stad
Brugge kent er minder.
De eigenaar van Pekton, Palm Breweries, heeft nu
plannen met het gebouw. Het moet een echt biercafé
worden, waar de Mechelaar kan genieten van bieren
van ’t vat. Maar je kan er ook frisdrank, warme dranken
of wijn krijgen. Een unieke plek om als fiere Mechelaar
een glaasje te nuttigen.

Dankzij de heropbouw van
Pekton is Mechelen opnieuw
een historische troef rijker
in de gezellige buurt van de
Vismarkt en de site Lamot.
6

Nieuwe stad

een nieuwe, autoluwe stad
Geniet van
Mechelen autoluw

Zoals je al wel gehoord hebt,
wordt de derde fase van Mechelen autoluw afgerond.
Dat Mechelen autoluw wordt,
wil niet zeggen dat het centrum
plots onbereikbaar zal zijn. In de
brochure die je deze maand in
je bus vindt, lees je alles over
de verkeerslussen die je door
het centrum en naar de parkings
leiden.
Eenvoudiger zijn echter de vier
parkings aan de rand van de
stad. Daar kan je je auto erg
goedkoop of gratis parkeren. Je
hoeft trouwens niet bang te zijn
dat je ver weg van alles geparkeerd zal staan. Op minder dan
10 minuten sta je op de Grote
Markt, het hart van de stad.

Meer info? T 015 29 79 78 of vanaf 21.11-31.12
kan je van maandag tot en met vrijdag tussen
9u en 20u terecht bij de infolijn 015 64 66 00,
E autoluwebinnenstad@mechelen.be,
W www.mechelen.be/autoluw

Hieronder vind je de laatste versie van het stadsplan. Het toont
de bereikbaarheid van de verschillende delen van de binnenstad. Afhankelijk van je bestemming, kies je de juiste invalsweg.
Alle parkings blijven permanent
bereikbaar. Het ondergronds
parkeren in de binnenstad blijft
mogelijk voor iedereen via de
lussen. De nieuwe verkeerscirculatie zorgt ervoor dat je van
op de ring vlot naar de dichtstbijzijnde parkings in het centrum
en de rand geleid wordt.
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Mechelaars laten van zich

Het oude jaar zit er weer op, het nieuwe staat voor de deur. Voor sommige
Mechelaars was 2011 een druk jaar. Soms was het zelfs een keerpunt in
hun leven. Lees alles over enkele beloftevolle ‘Mechelse’ talenten …
Carrière
“Ik had altijd al een voorliefde voor ontwerpen. Daarom heb ik eerst
voor een opleiding textielontwerp gekozen en daarna voor meubelontwerp aan Lessius Mechelen. Vorig jaar ontwikkelde ik zo mijn eigen
poef, volledig uit textiel. Dat is vrij uniek, want meubels uit 100% textiel
komen haast nooit voor. Ik wil dat de mensen textiel in al zijn puurheid
leren ontdekken om er ten volle van te genieten. Ik won vorig jaar een
Portfolio award. Dat is een prijs voor afstudeerprojecten van de Vlaamse
ontwerp- hogenscholen in de productontwikkeling. De award betekent
een stevig duwtje in de rug.”
Plannen voor 2012
“Mijn droom is dat iedereen de kracht van textiel leert
kennen en ik producten nog meer top kan maken.
Een goede tip
“Wat je ook doet: hoe sterker je jezelf engageert, hoe meer hindernissen je tegenkomt die om een oplossing vragen. Het klinkt misschien
cliché, maar als je doorzet, bereik je altijd je doel!”

Textiel- en meubelontwerper

Ingrid De Smul (26)

Ik wens iedere Mechelaar voor 2012…
“…een jaar vol creativiteit! Want dat geeft voldoening en vreugde aan
je leven!”

Carrière
“Ik wilde altijd graag een sport doen, die anders was dan de typische
sporten zoals voetbal en volleybal. Toen ik 10 jaar was, ben ik begonnen met ijshockey in Leest. Op mijn twaalfde ben ik keeper geworden
bij IHCL uit Leuven. Daar speel ik nu nog steeds. In België zijn er geen
meisjesploegen dus moet ik wel steeds mijn mannetje staan, maar daardoor dwing ik respect af bij de jongens in mijn ploeg. Ik haalde ook als
eerste meisje het selectieteam The Pirates, met spelers uit Nederland,
België en Duitsland. Daar ben ik enorm trots op.”
Plannen voor 2012
“ Volgend jaar ga ik het met het selectieteam naar Canada, de bakermat
van ijshockey. Daarnaast ga met het Belgische nationale damesteam
naar de Wereldkampioenschappen in Zuid-Korea.
Een goede tip
“Zorg dat je veel discipline hebt en train hard, maar behoud nog het
plezier in je sport”
Ik wens iedere Mechelaar voor 2012…
“…een jaar vol (sport)plezier toe!”
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IJshockeytalent

Jente Vanroy (18)

Beloftevol Mechelen

horen in 2012
Carrière
“Al op mijn vierde wilde ik harp leren spelen. Op een feestje bij
een vriendinnetje hoorde ik haar zus erop spelen en ik werd direct
verliefd op die mooie klanken. Toen ik acht was, ben ik er zelf mee
begonnen aan het Mechelse conservatorium. Ik oefen elke dag meer
dan één uur en dat loont. Zo mocht ik al verschillende masterclasses
volgen met erg harpistes en won ik al enkele wedstrijden. Dit jaar
won ik Harpegio, een belangrijke wedstrijd in ons land.”
Plannen voor 2012
“Ik wil graag meedoen aan een internationale wedstrijd in het land
van de klassieke muziek: Rusland. Daarvoor ben ik vandaag al hard
aan het oefenen. Zolang ik het met liefde doe, wil ik een zo hoog
mogelijk niveau bereiken, zo dat ik later van harp spelen mijn beroep kan maken."
Een goede tip
“Zie zeker dat wat je doet, je graag doet. Zo hou je het vol en bereik
je misschien de top.”

Harpbelofte

Ik wens iedere Mechelaar voor 2012…
“…een jaar vol plezier en muziek… veel muziek.”

Judith Soumillon (15)

Carrière
“De radiobacterie kreeg ik van thuis uit mee. Mijn vader was vrijwilliger
bij de toenmalige lokale radio van Mechelen. Op mijn tiende nam ik al
radio-interviews van vrienden af met een eigen radiootje en microfoontje.
Na de humaniora koos ik resoluut voor een opleiding Radio aan het Rits
(Brussel).
Vorig jaar mocht ik voor het eerst mee de Ochtendshow presenteren
op Q-music tijdens de kerst- en zomervakantie. Dat was echt een
unieke kans. Sinds kort ben ik ook V-reporter bij The Voice Van Vlaanderen, een talentenjacht. Ik maak filmpjes achter de schermen van het
tv-programma.”
Plannen voor 2012
“Ik hoop dat ik nog veel radio mag blijven maken zoals ik dat in 2011 heb
kunnen doen.”
Een goede tip
“Kies bewust voor een opleiding met het oog op de toekomst. En val op
door goed werk te leveren in alles wat je doet.”
Ik wens iedere Mechelaar voor 2012…
“…deel uit te maken van een stad als Mechelen die blijft openbloeien
zoals in 2011.”

Kersverse radioster

Vincent Vangeel (24)
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Mechelen houdt je warm:

Tover je stad om
tot een feestmenu
Voor het derde jaar op rij zet Mechelen als waardige en hartelijke
cultuurstad het eindejaar op de kaart. Tal van activiteiten voor
alle Mechelaars worden gebundeld onder het thema ‘Mechelen
houdt je warm.’ Ontdek zelf het verrassende aanbod en geniet
van een hartverwarmende winter.
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Aperitief

Lefwereld

Mechelen bruist tijdens de feestdagen

Een echt eindejaarsfeest? Daar horen cadeautjes en sprankelende
glaasjes bij. Die vind je tijdens de feestmaanden in jouw stad. Wek
je feestlust op met een heerlijke borrel in onze champagnestad.
Bubbelontbijten

17-18.12

LEFSTEM

Ben jij een vroege vogel of raak je ’s winters net moeilijk
uit je bed? Dankzij de bubbelontbijten springt iedereen
met plezier uit zijn of haar bed. Enkele glaasjes champagne
en/of sinaasappelsap doen je feestelijk genieten van het
ochtendgloren. Ovenverse broodjes met ham, kaas, confituur, choco of eieren met spek stillen je honger. Ook een
warm kannetje koffie of thee zal niet ontbreken. Op zondag
fleurt het Decap-orgel in de spiegeltent het geheel op met
een streepje melodische nostalgie uit grootmoeders tijd.

“Tijdens de
koude winterdagen biedt
Mechelen je een
hartverwarmend
en gezellig
eindejaar.”
Frank Nobels,
schepen van Cultuur

Bubbelontbijten, 17.12, 8-10.30u, Keldermanszaal (binnenkoer stadhuis), 18.12, 9-11u, spiegeltent (Grote Markt), € 15,
info en reservaties via E uit@mechelen.be of
T 070 22 88 00

Bubbeldegustaties

16-18.12

In de Keldermanszaal van het stadhuis geniet je op 16, 17 en
18 december van de heerlijkste champagne. De exclusieve
schuimwijn is voor één keer erg betaalbaar: slechts € 4 voor
een glaasje of voor een heerlijke stijlvolle versnapering zoals oesters van mosselhandel Nees, paté van wildspecialist
Maturin of een kaasbord van Huis Schockaert. Je koopt zelf
je eigen champagneglas: een collectersitem. Gezellige livemuziek brengt je bubbels nog meer op smaak.
Bubbeldegustatie, 16.12, 18-24u, 17.12, 11-24u, 18.12, 11-20u,
Keldermanszaal (stadhuis), € 3 voor het champagneglas,
€ 4 per consumptie, geen reservering nodig.

16-18.12
Gastronomische champagnedagen
Geniet je bij je lunch of diner eveneens graag van een heerlijk
glaasje champagne? Verschillende horecazaken bieden je tijdens de eindejaarsperiode arrangementen met bubbels aan.
Drink je liever thuis? Ga eens langs in een van de Mechelse
wijnzaken en kies uit hun speciale winteraanbod.
Vind deelnemende zaken, hun contactgegevens en
assortimenten via www.champagnedagen.be of
www.mechelenhoudtjewarm.be.
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Een voorgerecht tot de feestdagen
Gezellig shoppen op
kerstmarkten en in winkelstraten
Mechelen is dé plek waar je deze winter je nieuwe feestkleedje,
kerstversiering of eindejaarsgeschenken koopt. Verschillende kerstmarkten en winkels bereiden je voor op de feestelijke hoofdschotel.
Zondag Shopdag

11&18.12

Net als de vorige jaren is het gezellig shoppen in de
Mechelse winkelstraten. Ondergedompeld in prachtige
kerstverlichting wordt winkelen echt gezellig. Zeker als je
na het shoppen afsluit met een warme koffie, een pannenkoek, een dinertje…
Hier bovenop organiseren de winkeliers van Mechelen enkele koopzondagen. De handelszaken in het centrum zijn dan
open. Maak er samen met het gezin een gezellige uitstap van!
Koopzondagen, 11.12, 14-18u & 18.12, 10-18u, winkelstraten
(buurt rond o.a. de Bruul, O-L-Vrouwestraat & Ijzerleen)

De kerstmarkten

16-18.12

Het winkelcentrum van Mechelen breidt tijdens de winter
uit en doet dat gepast en feestelijk door verschillende kerstmarkten neer te poten, verspreid over de hele stad.
Op de Grote Markt, het binnenplein van het stadhuis en
de Veemarkt koop je cadeautjes, decoratieartikelen en lekkers voor de hele familie. Heb je honger of dorst? Dan kan je
terecht bij de heerlijke drank- en eetkraampjes op de kerstmarkt. Animatie, zoals bands en volksdansmuziek op de
Veemarkt, maken de kerstsfeer helemaal af.
Steun de goede zaak en ga langs bij de kerstmarkt aan De
Lindepoort. Daar verdienen verschillende vzw’s die werken
rond ontwikkelingssamenwerking en leerwerkcentra een
centje bij om hun werking te financieren. Je vindt er zelfgemaakte spulletjes – bv. kaarsen en kaartjes – en lekkernijen zoals pannenkoeken. Ook Ann Magette zal er staan (zie
Nieuwe Maan september). Ann: “Ik verkoop er lekkers voor
een school in een arme stadswijk in Montevideo (Uruguay)".
De wereldse sfeer snuif je op de multiculturele kerstmarkt
in het Klein Begijnhof op. Je vindt er Marokkaanse specialiteiten, Duitse Glühwein, Nederlandse bakharing en ander
werelds lekkers.
Kerstmarkt Mechelen (centrum), Grote Markt, binnenkoer
stadhuis & Veemarkt, 16.12, 14-22u, 17.12, 10-22u & 18.12,
10-20u, gratis, T 070 222 800, E uit@mechelen.be,
W www.kerstmarktmechelen.be.
Kerstmarkt De Lindepoort, Begijnenstraat 18, 17.12,
14-21.30u, gratis, T 015 29 25 50,
info@kerstmarktdelindepoort.be
Kerstmarkt Klein Begijnhof, 17.12, 14-24u,
Klein Begijnhof, Heembeemd, 0495 65 38 91
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Lefwereld

De hoofdschotel van de feesten
De spiegeltent!
Spiegeltenten waren de discotheken in grootmoeders tijd. De
prachtig versierde houten tenten
reisden het hele land rond. Feestvierders kwamen er dansen op
echte orgelmuziek.
Voor het tweede jaar op rij rijst er deze winter een spiegeltent op de Mechelse Grote Markt: zonder twijfel de hoofdschotel van jouw feestelijke winter.

Pretpaleis voor jonge spruiten
Jonge Mechelaars trekken naar de spiegeltent voor doeactiviteiten en voorstellingen. Een overzichtje:
‘Sneeuw’, een fantasierijke voorstelling over het sprookjesachtige Noorden door Sprookjes en Zo. Via sterke beelden,
muziek en kleur maak je kennis met een magische wereld.
(17.12, 14 & 16u, 1-3jarigen en ouders, € 5)
Het ‘Fluoflitsfeest’ is echt een topper voor wie van fuiven
houdt. Met inleidende verhalen over wolken en bliksem
spring je vanzelf op de dansvloer. (18.12, 15-16u, 3-6 jaar,
ouders kunnen komen kijken, € 2,5)
Peuters en kleuters kunnen dit jaar kennismaken met opera
en dit op een wel heel erg leuke manier. De grappige poppenopera ‘De Laarzen van Lento’ gaat over een vriendelijke
reus die de winter doet eindigen wanneer hij zijn laarzen
uitdoet. Dit jaar wil hij zijn laarzen echter aanhouden, maar
daar zijn de dieren het niet mee eens. Spannend welk plan ze
in hun schild voeren. (14.12, 14 & 16u, 3-6 jaar en ouders, € 5)
De mooiste kerstversiering maak je dit jaar met de workshop
Ballengekte. Mama, papa, broertjes of zusjes, oma en opa…
iedereen is welkom! (10.12, 14-15u & 16-17u, €5 per gezin)

“Niets zo fijn als samen
met mijn zoontje zelf
onze kerstversiering in
elkaar te knutselen.”
Michael

“In de spiegeltent
kunnen Mechelse
senioren genieten van
dans, een optreden
van John Reels, een
sixtiesavond en een
seniorenkwis.”

LEFSTEM

Rita Janssens,
schepen van Burgerzaken

Zing mee!

09.12

Een tip voor wie zich in donkere en koude dagen licht en
warm wil voelen. In de spiegeltent zing je samen met Pat
Donnez en Tom Kestens, Wouter Berlaen, Tom Kestens en de
andere Mechelaars de ziel uit je lijf. Kies bovendien je favoriete meezinger op www.mechelenhoudtjewarm.be/zingmee.
Wedden dat je nog nooit zo opgewekt thuiskwam? (09.12,
20.30u, gratis)

Swing erop los

10.12

Hou jij van swing en rock-’n-roll? Trek dan je dansschoenen
aan en rep je naar I love the sixties. Een Decap-orgel en
een live band bezorgen je een topavond met muziek uit
de gouden jaren 1960. Bovendien is er een wedstrijd voor
swingers en slowers, waar je prachtige prijzen kan winnen.
(10.12, 19.30u, € 5)

Senioren ten dans op Balcazar

15.12

Balcazar is een populaire must voor iedere senior die
graag de beentje strekt. Duo Fontana weet van aanpakken
en zorgt weer voor de gepaste muziek. Kom zeker langs:
je krijgt ook een tasje koffie en lekker stukje taart. (15.12,
14-17u, € 5, incl. 1 koffie en 1 stukje taart)

Streel je oor!

11.12

We vertelden het je al: het Decap-orgel maakt prachtige, nostalgische orgelmuziek. Wil je het zelf ontdekken? Dat kan,
en wel op 11 december. Dan stelt de spiegeltent haar deuren
open om naar het rasechte Decap-orgel te komen luisteren.
Doe je in de gezellige tent zeker ook tegoed aan een heerlijk
kopje warme chocolademelk. (11.12, 13-17u, gratis)
Voor reserveringen (meestal noodzakelijk) en meer info:
UiT in Mechelen, T 070 222 800, E uit@mechelen.be,
W www.mechelenhoudtjewarm.be, openingsuren:
9.30-16.30u, weekend en feestdagen:9.30 tot 15.30u
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16-20.12
Het hart van de stad
Mechelen is een stad met een groot hart. Enkele jaren
geleden schaarden Mechelse jongeren zich achter het
initiatief van Studio Brussel ‘Music for Life’. Op eigen initiatief organiseerden zij een heleboel acties om geld in te
zamelen. De stad steunt deze jongeren al enkele jaren
met Mechelen For Life. Een groot deel van de inkomstgelden van de spiegeltent gaat naar Music For Life..
Music for Life zet zich dit jaar in voor de diarreeproblemen in Nepal. In tegenstelling tot bij ons, wordt diarree
minder vaak genezen in ontwikkelingslanden, met vaak
de dood tot gevolg. Want genees je diarree niet, dan
droog je letterlijk uit. Zeker bij kinderen jonger dan vijf
jaar is dit de meest voorkomende doodsoorzaak in veel
ontwikkelingslanden.
Wil jij samen met je stadsgenoten de actie van Studio
Brussel helpen? Manieren genoeg. Op de website www.
mechelenforlife.be kan je eigen acties bekend maken
en leren kennen. Zo weten Mechelaars van elkaar waar
ze samen kunnen helpen. De stad organiseert eveneens muzikaal getinte activiteiten, onder de noemer
Mechelen For Life.

De Spiegeltent lokte vorig jaar ongeveer 5000 bezoekers.
425 mensen kwamen naar het openingsconcert ‘De ziel uit
je lijf’ met Pat Donnez en Tom Kestens (volledig uitverkocht!).
1049 personen hebben de toren beklommen en genoten
van een prachtig zicht tijdens ‘Hoog boven de verlichte stad’.
Maar liefst 1500 flessen werden feestelijk ontkurkt tijdens
de champagnedagen. Music for life leverde 7000 euro op,
hopelijk doen we het dit jaar even goed of zelfs beter!

The White Squirrel Lovers Club laat je ten voordele
van de actie shaken op allerhande zwarte muziek – van
Aretha Franklin tot Technotronic – in echte gospelstijl.
Laat je helemaal verleiden in de sfeer van gospel, soul
en jazz! (16.12, 21u, spiegeltent, € 10)
Gabriël Rios zorgt dan weer voor zwoele latinsfeer. De
Belgische Puertoricaan brengt een exclusief solo-concert in zijn verfijnde popstijl. (17.12, 21u, spiegeltent, € 10)
Rock-’n-Rollfans van alle leeftijden komen op zondag
naar de spiegeltent. Guy Swinnen, rocker in hart en
nieren, brengt Café For Life de mooiste rockmuziek en
de grootste hits van de band The Scabs, waarvan hijzelf
leadzinger was. Kom een glaasje drinken en gezellig luisteren met buren, vrienden en familie. (18.12, 20u, gratis)
Kan je niet genoeg krijgen van het rocken en swingen?
Kom dan naar het laatste festival van het jaar en laat je
volledig gaan! De ijzersterke affiche, met ondermeer
Antwerp Gipsy Ska Orkestra, zorgen voor een onvergetelijke Festival For Life! (19.12, 16.30u, spiegeltent, gratis)
Mode en liefdadigheid? Ze gaan hand in hand. De Stickbitchen (naaisters) van H30 hebben maanden gewerkt
aan de meest trendy schoonmaakoutfits. Die koop je
per opbod. De winst gaat geheel naar Mechelen for Life.
(20.12, 19u, gratis)
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Info over en reservaties voor Mechelen for Life?
T 070 222 800, E uit@mechelen.be,
W www.mechelenforlife.be

Een toetje met cachet

Lefwereld

Kerstvakantie in Mechelen
Voor, na en tijdens de kerstvakantie zal je je zeker nooit vervelen.
Het aanbod van leuke activiteiten is enorm groot. Je vindt ze op
www.uitinmechelen.be. Nieuwe Maan koos drie toppers voor je uit.
17.12

Wandel je warm in
de historische binnenstad

Tijdens de hartelijke kerstwandeling 'Mechelen in kerstsfeer
en in den doenker', leer je je stad in kennen haar winterpracht. Je loopt er door het verlichte stadscentrum, langs de
versierde Melaan en de kerstmarkten. Eveneens neem je een
kijkje aan de levende kerststal in het Groot Begijnhof, waar
het kerstverhaal tot leven komt. En naast een leuke attentie
van de Kerstman voor alle deelnemers, krijgen de eerste 500
deelnemers een fluovestje cadeau!
Kerstwandeling, Raghenoplein, 17.12, 15-21u, € 1,5, € 1 voor
leden van een erkende wandelfederatie of met een bon,
E henri.wesemael@telenet.be, W www.opsinjoorke.be.

De geschenkenbeurs

10.12

Op de geschenkenbeurs van Oxfam Wereldwinkel vind je wereldse en eerlijke wijn en truffels of geschenkenpakketten uit
alle hoeken van de wereld.
Geschenkenbeurs, Oxfam Wereldwinkel, 10.12, 10-17u,
11.12 en 18.12, 13-17u, Hoogstraat 59, gratis, T 015 26 15 08,
E owwmechelen@base.be, W www.oww.be/mechelen

Vurige Winteravond

Nieuwjaar in Mechelen
2011 was een druk jaar voor Mechelen en 2012 wordt
opnieuw een jaar vol uitdagingen. De kers op de taart
van het afgelopen jaar wordt gezet op 31 december. Een
optreden en een groots vuurwerk op de Grote Markt
sluiten het jaar af met zwier en zo beginnen we het nieuwe met veel plezier!
Vanaf 23u tot middernacht speelt The Mighty Moose
Band dansbare covers van soul, pop, rock, Nederlandstalige muziek en af en toe een romantische slow. Om
middernacht barst het vuurwerk los en om 00.20 gaat
the The Mighty Moose band er weer stevig tegen aan.
Van 01.30u tot 3u feest je op de muziek van een DJ-set.
Of toast net als Jo, David, en Miguel op het nieuwe jaar
in één van de Mechelse cafeetjes.
Feest zeker veilig. Ben je met de wagen, drink dan
met mate! Ga je liever ongeremd uit de bol? Dat kan!
De feestbussen van De Lijn brengen je weer overal
naar toe. Check het allemaal op www.feestbussen.be,
www.delijn.be/oudjaar of via T 070 22 02 00.

31.12

16.12

Wie dan weer van een gezellig kampvuur houdt, kan hiervan
komen genieten in het Vrijbroekpark tijdens de Vurige Winteravond.
Vurige Winteravond, Vrijbroekpark,
Hombeeksesteenweg 264, 16.12, 19u, gratis,
T 015 45 13 80, info@groenmechelen.provant.be

“Nieuwjaar vieren wij elk jaar met vrienden en familie… en als we
kunnen genieten van prachtig vuurwerk: des te beter. Onze wensen?
Dat Mechelen nóg meer mag openbloeien in 2012.”
Jo, David en Miguel
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Schenk jezelf een veilig eindjaar
Wat verwacht je als je aan kerst en oudjaar denkt? Een sneeuwlandschap, flakkerende kaarsjes, klinkende glazen, stevig shoppen en stappen. Dat dit anders kan uitdraaien, bedenken we liever niet. Daarom
vijf tips, zodat je binnenkort weer veilig feest met familie en vrienden!

Zijn je buren slecht te
been of op vakantie
wanneer het sneeuwt?
Toon je warm hart en
veeg hun stoep. Ook jij
hebt baat bij een veilige
stoep in je buurt!

Een veilige stoep = sneeuw- en ijsvrij

“De stoep vegen,
dat kan ik zelf
niet meer.”
Jeanneke
“Maar ik help ze
daar graag mee.”
Lief
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1.

Een besneeuwde of aangevroren stoep is erg gevaarlijk. Als je erover
uitschuift, kan je je hard bezeren of verwonden. Maak daarom je stoep
steeds sneeuw- of ijsvrij: je hoopt de sneeuw aan de rand van het voetpad
op en de rioolkolken of straatgoten maak je vrij. Toch zijn er elk jaar mensen die het nalaten hun stoep te ruimen. Om die reden voeren politie en
stadswachters dit jaar verscherpte controles uit op mensen die hun stoep
besneeuwd of glad laten. Wie zijn/haar stoep niet vrijmaakt, kan een boete
krijgen tot € 250. Wie niet kan vegen, kan op hulp van de stad rekenen.
De stad op haar beurt maakt de wegen in Mechelen sneeuw- en ijsvrij.
Vorig jaar was het zout snel opgebruikt door de erg strenge winter. Bijgevolg strooit de stad dit jaar in de eerste plaats in schoolomgevingen,
industriegebieden, op alle trajecten waar openbaar vervoer rijdt, de vaakst
gebruikte voet- en fietspaden en andere prioritaire wegen.
Meldingen van sneeuw op wegen of de stoep? Stadswegennet, 9-17u,
T 0800 20 800, W wijkonderhoud@mechelen.be of Politie Mechelen
(buiten werkuren), T 015 46 44 64. Voor gewestwegen contacteer je
0800 122 66 of www.wegenenverkeer.be/contacteer-ons.

Rook zie en ruik je niet altijd

2.

(M)aanblik
LEFSTEM

Elk jaar kent ons land maar liefst 12 000 woningbranden met 120 doden
als gevolg. Rook is de grootste dooddoener: het is sneller dan vuur, heet
en zeer giftig. Bovendien wekt het je niet uit je slaap en word je dus niet
gewaarschuwd.
Rookmelders zijn dus een levensreddende hulp. Ze verhogen je overlevingskans bij brand tot 70 à 100 procent. Daarom organiseren de stad en de provincie de Rookmeldersdag in Mechelen. Je kan die dag meedoen aan een
leuke wedstrijd: je waagt je kans en tracht op 40 seconden een babypop uit
de rookmobiel te redden. Verder kan je met vragen terecht bij de Mechelse
brandweer en koop je er betrouwbare brandmelders.
De batterij van een rookmelder gaat overigens tien jaar mee en een melder
kost slechts € 19,95. Bovendien zijn rookmelders makkelijk om op te hangen.
Je hangt er best een op elke verdieping of in elke kamer. Behalve dan in de
keuken, badkamer of garage, want daar komt rook of damp sowieso voor.
Kom naar de Rookmeldersdag en wie weet win je er nog wel een reischeque
van € 1000 of een plooifiets (t.w.v. € 500)!
Rookmeldersdag | Provinciaal Veiligheidsinstituut en stad Mechelen,
Bruul ter hoogte van de Jezuïetenkerk, 10.12, 10-18u, T 03 203 42 29,
W www.mijnrookmelder.be.

3.

"Met de hulp van
gemeenschapswachten en politie kunnen
alerte Mechelaars met
een gerust gemoed
genieten van de
eindejaarsperiode."
Ali Salmi, schepen van Preventie
en Veiligheid

LEFSTEM

Veilig knallen
Zoals je leest in Lefwereld
(p. 15), zet de stad het jaar
knallend in met een spetterend vuurwerk. Zo’n vurig
spektakel is verleidelijk...
maar niet zonder gevaren.
Dus mag je het enkel na
toestemming van de burgemeester. Steek je vuurwerk af
zonder zijn goedkeuring, dan
hangen er boetes aan vast
tot € 250. Ook bommetjes
afsteken is verboden. Wist
je dat er in ons land elk jaar
1000 gewonden vallen door
vuurwerk en bommetjes?

"Veiligheid en netheid
gaan samen. De stad
houdt straten en pleinen ijsvrij. Hou jij ook
je stoep sneeuwvrij?"
Bart Somers, burgemeester
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4.

Een glaasje de baas
Het is verleidelijk: je hebt een eindejaarsfeestje op het werk
of tijdens het weekend en plots heb je een glaasje te veel
op. Toch denk je bij jezelf: “Ik geraak zelf nog met de wagen
thuis”, maar voor je het weet, gebeuren er ongevallen.
An (29) van Responsible Young Drivers (RYD) herkent die
problematiek: “We willen de mensen attent maken van de
gevaren van alcohol achter het stuur. We staan o.a. aan
discotheken, fuiven of personeelsfeestjes. Wanneer mensen het feest verlaten, vragen wij hen om te blazen. Je zou
ervan versteld staan hoeveel mensen niet beseffen dat
ze eigenlijk een glaasje te veel op hebben. Op oudejaarsavond brengen we mensen vrijwillig met hun eigen wagen
naar huis. Zo kan iedereen op deze feestavond toch veilig
thuis geraken. We doen dit maar één avond per jaar, omdat
we willen dat mensen zelf hun verantwoordelijkheden
nemen wanneer ze gaan stappen.”

“We maken mensen attent op de
gevaren van dronken rijden en
brengen hen zelfs naar huis op
Oudejaar. Zo redden we levens.”
An Monsieur, vrijwilliger RYD
Pas goed op je spullen!
Tijdens de eindejaarsperiode zijn er veel mensen op de
straat. Daar maken zakkenrollers en inbrekers graag misbruik van. Om die (gauw)diefstallen een halt toe te roepen,
patrouilleren de gemeenschapswachten en de politie tijdens
het eindejaar nog meer dan anders. De fietsridder op zijn
beurt kijkt toe opdat fietsen niet gestolen worden, of na
diefstal worden teruggevonden. Help hem door je fiets te
graveren, een stevig slot op te hangen enz. Neem zeker een
kijkje op www.mechelen.be/fietsridders.
Hier krijg je enkele tips om gauwdiefstallen te vermijden.
1. Beperk het cashgeld op zak. Betaal liever elektronisch,
ook op vakantie.
2. Stop je geld of portefeuille in een afsluitbare zak of tas.
3. Dames, let op je handtas, draag ze tussen arm en
lichaam, met de sluiting naar binnen.
4. Zaken die je niet echt nodig hebt, laat je thuis.
Gebruik op vakantie de kluis van het hotel.
5. Let op je spullen, zeker op drukke plaatsen.
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“Ik ben echt fier op het werk dat ik doe. Als we al één
iemand kunnen overtuigen, redden we misschien levens. En
naast de leuke vrienden die je er maakt, beloont de organisatie je met leuke activiteiten zoals een uitstap naar een
pretpark. Iedereen die zich inzet voor RYD is enorm vrij: hoe
vaak je komt en wanneer, dat bepaal je zelf.”
Zin om je te engageren? Vraag info of schrijf je
in bij Responsible Young Drivers via www.ryd.be

5.

Mijd eveneens dat dieven in je auto neuzen!
1. Parkeer de wagen op een niet-afgelegen,
goed verlichte plaats of een garage.
2. Sluit de wagen correct af. Let hierbij op de portieren,
de koffer, de ramen en het open dak.
3. Laat geen waardevolle voorwerpen
achter in de wagen of berg ze uit het
zicht op.
4. Verwijder de GPS en de GPS-		
houder en veeg de zuignapafdruk uit.
5. Schakel bluetooth en wifi van
GPS, laptop of gsm uit zodat
dieven de signalen niet
ontvangen.
6. Neem steeds de boorddocumenten uit de wagen.

december 2011- januari 2012

Wauw!-zondag: Filemona’s filmontbijt
Zin in een supertoffe zondagmorgen met je kids? Kom lekker ontbijten en nestel je in de bioscoop voor een topfilm.
Creatieve kinderen volgen na de voorstelling de workshop animatiefilm – mét boterhammenlunch.
© Disney

Animatie uit de oude doos (4+) (7-10 jarigen)

Ontdek de allereerste animatiepareltjes uit het begin van
de vorige eeuw. Maak kennis met Betty Boop, Felix the Cat,
Oswald the Rabbit en Mickey Mouse, én ... dansende skeletten en dino’s.

Bambi (8-12 jarigen)
Dé Disney-klassieker! Het hertje Bambi ontdekt het woud
met zijn vriendjes Stampertje en Bloem. Hij verliest zijn
mama, leert overleven, en wordt verliefd. Maar daar komen
de jagers! Kan Bambi de herten in veiligheid brengen?

18.12

15.01

Kostprijs tickets
Ontbijt + film, 10u, € 5 (-19j), € 8 (+19j)
Workshop animatiefilm met lunch, € 2
Film, 11 u, € 2,5 (-19j), € 3,5 (aan de kassa)
Reserveren? Via info@nona.be of 015 20 37 80. Wees er
snel bij: de plaatsen zijn beperkt.
Locatie: kc nOna, Begijnenstraat 19
W www.nona.be

© Disney

Haardvuurwarme
kerstvertellingen
Alle vrijetijdsinfo en tickets: UiT in Mechelen,
Hallestraat 2-4-6, 2800 Mechelen
T 070 222 800, E uit@mechelen.be
W www.uitinmechelen.be
ma-vr 9.30-16.30u, za-zo 9.30-15.30u

24.12
tot
08.01

Leef je tijdens de kerstvakantie uit in het winterse dierenpark Planckendael. En nestel je daarna gezellig om naar de
mooiste kerstverhalen te luisteren. Restaurant Toepaja serveert je dagelijks een warm vertelmoment om 14 uur. Voor
kinderen vanaf 2 jaar.
Kerstvertellingen, Planckendael,
Leuvensesteenweg 582, 24.12-08.01, 14u, T 015 41 49 21,
W www.planckendael.be
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Ik ben op jou! (10-14 jaar)

tot
30.04

Verliefd zijn: wat is dat? En wat doet het met mijn lichaam?
Waarom krijg ik puistjes tijdens de puberteit?
Zoenen, hoe doe ik dat? En hoe worden baby’s gemaakt?
Praten over verliefdheid, liefde en seks … niet gemakkelijk,
wél noodzakelijk. In een tienerlijf kriebelt, trekt en groeit van
alles. Prille puberteit brengt verrukking en verwarring. De
interactieve thematentoonstelling en show ‘Ik ben op jou!’
vertellen je alles over je lichaam en gevoelens, over liefde
en seks – met veel humor en fijngevoeligheid. De expo kaart
ook essentiële waarden aan: respect voor elkaar en zichzelf, wederzijdse instemming, tolerantie en gelijkheid. Krijg
er leuke en wetenschappelijk antwoorden op je geprikkelde
nieuwsgierigheid.
‘Ik ben op jou!’ - interactieve thematentoonstelling en show,
Technopolis, tot 30.04.12 (uitgez. 25.12 en 01.01), 9.30-17u,
€ 11,50 - € 10,50 - € 9 of € 7,50, T 015 34 20 00,
W www.technopolis.be

01.12
Lezing: Bokes en Books | Johan Lambrechts, 12.15u-13.15u,
De Zondvloed, O.L.V.-straat 70
Theater: Un homme Debout | REPRISE,
20.30u, kc nOna, Begijnenstraat 19-21
Concert: Moonjam met Cptn Koons,
20u, MOONBEAT, Oude Brusselsestraat 10
02.12
Theater: De nachtegaal zong | Echt Mechels Theater, 20.30u, Olivetenvest 16
Theater: Experiment X | Voor Taal &
Kunst, 20.15u, Korenmarkt 14
Concert: Hearsee | Flat Earth Society,
20.15u, Stadsschouwburg
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28.01

Jef Denyn en de
Mechelse beiaardschool
De beiaard kent een grillige geschiedenis. Het instrument
verloor in de 19de eeuw enorm aan populariteit. De oorzaak? De piano nam de prominente plaats in en de beiaard
verdween op de achtergrond. Het tij keerde toen Jef Denyn
(1862-1941) in 1887 de beiaardmuziek modern en aantrekkelijk maakte voor muziekliefhebbers.
Koen Cosaer, musicoloog en directeur van de Koninklijke
Beiaardschool ‘Jef Denyn’, analyseert tijdens een lezing het
belang en de invloed van Jef Denyn op de beiaardmuziek
zoals we die vandaag kennen.
Jef Denyn en de Mechelse beiaardschool, 28.01, 15u,
Stadsarchief, Goswin de Stassartstraat 145,
W www.oudheidkundigekring.be

03.12
Theater: Adem | Braakland/
ZheBilding, 20.15u, 't ARSENAAL,
Hanswijkstraat 63
Theater: De nachtegaal zong | Echt Mechels Theater, 20.30u, Olivetenvest 16
Theater: Experiment X | Voor Taal &
Kunst, 20.15u, Korenmarkt 14
Concert: De leeuw zingt | Rick de
Leeuw & Jan Hautekiet, 20.15u,
Stadsschouwburg
04.12
Lezing: Balkanfestival : De smeltkroes
ontrafeld, 10-12u, Bibliotheek,
Moensstraat 19
Concert: Live Jazz @ Vé Café, 20.30u,
Vismarkt 14

07.12
Dansen: De Sint bezoekt de
Harlekijntjes, 18-20u, feestzaal Pius X,
Kruisbaan 119
Theater: Monkey | Abattoir Fermé,
20.30u, kc nOna, Begijnenstraat 19-21
08.12
Theater: De nachtegaal zong | Echt Mechels Theater, 20.30u, Olivetenvest 16
Theater: Monkey | Abattoir Fermé,
20.30u, kc nOna, Begijnenstraat 19-21
09.12
Theater: Experiment X | Voor Taal &
Kunst, 20.15u, Korenmarkt 14
Theater: Wit is altijd schoon |
't ARSENAAL, 20.15, Hanswijkstraat 63

Theater: De nachtegaal zong | Echt Mechels Theater, 20.30u, Olivetenvest 16
Theater: Monkey | Abattoir Fermé,
20.30u, kc nOna, Begijnenstraat 19-21
Concert The Valerie Solanas, 20u, de
jazzzolder vzw, Sint-Rombouts-kerkhof 2
Concert: A Mae | Rodrigo Leào, 20.15u,
Stadsschouwburg
10.12
Markt: Geschenkenbeurs Oxfam
Wereldwinkel, 10-17u, Hoogstraat 59
Theater: Experiment X | Voor Taal &
Kunst, 20.15u, Korenmarkt 14
Theater: Wit is altijd schoon |
't ARSENAAL, 20.15u,
Hanswijkstraat 63
Theater: De nachtegaal zong | Echt Mechels Theater, 20.30u, Olivetenvest 16
Theater: Monkey | Abattoir Fermé,
20.30u, kc nOna, Begijnenstraat 19-21
Concert: Little echoes tour 2011 |
K's Choice, 20.15u, TheAtriuM,
Onder den toren 9
11.12
Markt: Geschenkenbeurs Oxfam
Wereldwinkel, 13-17u, Hoogstraat 59
Theater: Vos en Haas | Theater Tieret,
14.30u, Stadsschouwburg
Theater: Wit is altijd schoon |
't ARSENAAL, 15u, Hanswijkstraat 63
Concert: Live Jazz @ Vé Café, 20.30u,
Vismarkt 14
13.12
Lezing: Scheppend vuur, Haydn vertelt
door Jos Meersmans, 14-16.30u,
Cultuurcentrum
Lezing: Soirée Lamot - Drincken ende
schincken. Volksvermaak in Mechelse
herbergen (17de-18de eeuw) |
Gerrit Verhoeven, 20u, Lamot
15.12
Theater: De parabel van het probleem |
R. Aernouts, 20.15u, Stadsschouwburg
Film: DocHouse Mechelen #3 | Eine
Ruhige Jacke (Ramon Giger), 20.30u,
kc nOna, Begijnenstraat 19-21
16.12
Natuur: Vurige Winteravond, 19u, Vrijbroekpark, Hombeeksesteenweg 264
Theater: Berlin Alexanderplatz |
SKaGeN, 20.15u, Stadsschouwburg
Theater: Experiment X | Voor Taal &
Kunst, 20.15u, Korenmarkt 14

Theater: De nachtegaal zong | Echt Mechels Theater, 20.30u, Olivetenvest 16
Kerstconcert: 20.15u, Hanswijkbasiliek,
Hanswijkstraat 65
Concert: Sleepingdog + Jonas David,
20.15u, Cultuurcentrum
Concert: Ladies First try out | Voice
Male, MOONBEAT, Oude Brusselsestraat 10
17.12
Feest: Verkiezing Jeugdprins/es 2012
van de stad Mechelen, 14.30u,
Speelgoedmuseum Mechelen
Dans: Revox#Choice2...Decide?!,
Dissonant, 20u, Hanswijkstraat 63
Theater: Experiment X | Voor Taal &
Kunst, 20.15u, Korenmarkt 14
Theater: De nachtegaal zong | Echt Mechels Theater, 20.30u, Olivetenvest 16
Concert: Anders... naar Herman Van
Veen | Salvocalee Zangkoor, Los Del
Tre, Buurtwerking Groot Begijnhof vzw,
20u, Nonnenstraat zn
Concert: JazzLab Series #2 | Ben
Sluys-Erik Vermeulen & LABtrio,
20.30u, kc nOna, Begijnenstraat 19-21
18.12
Markt: Geschenkenbeurs Oxfam
Wereldwinkel, 13-17u, Hoogstraat 59
Concert: Anders... naar Herman Van
Veen | Salvocalee Zangkoor, Los Del
Tre, Buurtwerking Groot Begijnhof vzw,
15u, Nonnenstraat zn
Concert: Live Jazz @ Vé Café, 20.30u,
Vismarkt 14
20.12
Lezing: Gespreksavond in kerstsfeer,
20-22u, AZ Sint-Maarten,
Zwartzustersvest 47
Theater: Achter de wolken | 't ARSENAAL, 20.15u, Stadsschouwburg
21.12
Theater: De gelaarsde kat (4+) |
Figurentheater DE MAAN, 15-16u,
Minderbroedersgang 1-3
Theater: Achter de wolken | 't ARSENAAL, 20.15u, Stadsschouwburg
Theater: Helden | 't ARSENAAL,
20.15u, Hanswijkstraat 63
22.12
Theater: Achter de wolken | 't ARSENAAL, 20.15u, Hanswijkstraat 63

Lezing: Café Parole: Balkan voor
beginners: de clichés doorprikt |
BalkanFestival, 20u, Guldenstraat 27
23.12
Theater: Achter de wolken | 't ARSENAAL, 20.15u, Hanswijkstraat 63
Concert: A tribute to Alan Lomax
The Golden Glows, Roland, DJ Blue
Flamingo, 19u, Stadsschouwburg
Concert: Belch Quartet, 20u, de jazzzolder vzw, Sint-Romboutskerkhof
24.12
Theater: De gelaarsde kat (4+) |
Figurentheater DE MAAN, 15-16u,
Minderbroedersgang 1-3
25.12
Planckendael is open van 10 tot 16.45u

26.12
Sport: Jumping Mechelen, Nekkerhal
27.12
Sport: Jumping Mechelen, Nekkerhal
Lezing: Eerste hulp bij wondjes en
andere kleine ongelukjes thuis, 14u,
LDC De Smis, Leuvensesteenweg 129
Theater: De gelaarsde kat (4+) |
Figurentheater DE MAAN, 15-16u,
Minderbroedersgang 1-3
Theater: Achter de wolken | 't ARSENAAL, 20.15u, Hanswijkstraat 63
28.12
Sport: Jumping Mechelen, Nekkerhal
Feest: Onder de KERSTboom,
De Harlekijntjes, 18-20u, feestzaal PIUS
X, Kruisbaan 119
Theater: De gelaarsde kat (4+) |
Figurentheater DE MAAN, 15-16u,
Minderbroedersgang 1-3
Theater: Achter de wolken | 't ARSENAAL, 20.15u, Hanswijkstraat 63
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29.12
Sport: Jumping Mechelen, Nekkerhal
Theater: De gelaarsde kat (4+) |
Figurentheater DE MAAN, 15-16u,
Minderbroedersgang 1-3
Theater: Achter de wolken |
't ARSENAAL, 20.15u,
Hanswijkstraat 63

15.01
Film: filemOna filmontbijt & workshop
animatiefilm | Bambi (5+), 10u, kc nOna,
Begijnenstraat 19-21
Dans: In jouw schoenen (6+),
15-15.50u, Cultuurcentrum
Theater: Theaterzondagen, 15u,
De Nekker

30.12
Sport: Jumping Mechelen, Nekkerhal
Theater: De gelaarsde kat (4+) |
Figurentheater DE MAAN, 15-16u,
Minderbroedersgang 1-3
Theater: Achter de wolken |
't ARSENAAL, 20.15u,
Hanswijkstraat 63

19.01
Concert: Solo Tour admiral Freebee
(UITVERKOCHT), 20.15u,
Stadsschouwburg
Theater: WIJ SAMEN | Echt Mechels
Theater, 20.30u, Olivetenvest 16

02.01 - 05.01
Dans: In jouw schoenen (6+),
15-15.50u, Cultuurcentrum
06.01
Theater: BDE | Walpurgis, 20.15u,
Hanswijkstraat 63
Theater: WIJ SAMEN | Echt Mechels
Theater, 20.30u, Olivetenvest 16
07.01 -08.01
Dans: In jouw schoenen (6+),
15-15.50u, Cultuurcentrum
Theater: WIJ SAMEN | Echt Mechels
Theater, 20.30u, Olivetenvest 16
12.01
Feest: Balcazar: dansnamiddag voor
senioren, René Scohy, 14-17u,
Cultuurcentrum
Theater: Woeste Hoogten, Rusteloze
zielen | Theater Artemis, Theater
Antigone, 20.15u, Hanswijkstraat 63
13.01
Theater: Carrousel des Moutons,
D'irque & Fien, 20.15u,
Stadsschouwburg
Theater: WIJ SAMEN | Echt Mechels
Theater, 20.30u, Olivetenvest 16
Concert: Borderline Quartet, 21u,
de jazzzolder vzw, Sint-Romboutskerkhof 2
14.01
Dans: In jouw schoenen (6+), 1515.50u, Cultuurcentrum
Theater: WIJ SAMEN | Echt Mechels
Theater, 20.30u, Olivetenvest 16
Concert: Tot ziens, Justine Keller |
Spinvis, 20.15u, Stadsschouwburg
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20.01
Theater: WIJ SAMEN | Echt Mechels
Theater, 20.30u, Olivetenvest 16
Theater: Kayak | Bernard Van Eeghem,
Catherine Graindorge & Katja Dreyer,
20.30u, kc nOna, Begijnenstraat 19-21
21.01
Theater: Wat is drinken? | Lazarus
(UITVERKOCHT), 20.15u,
Stadsschouwburg
Theater: Tic | Theater Korenmarkt,
20.15u, Korenmarkt 14
Theater: WIJ SAMEN | Echt Mechels
Theater, 20.30u, Olivetenvest 16
Concert: Brassband Hombeek in
concert met Percussive, 20-22u,
Cultuurcentrum
22.01
Lezing: Open Boek Grand Cru | Patrick
Riguelle, 11u, Stadsschouwburg
Theater: Theaterzondagen, 15u,
De Nekker
25.01 - 26.01
Theater: Waar is Barry? (PREMIERE) |
Bart Cannaerts, 20.15u,
Stadsschouwburg
27.01
Theater: Tic | Theater Korenmarkt,
20.15u, Korenmarkt 14
Theater: Onwaarschijnlijk normaal
eindigend verhaal | Toneelgroep
Ceremonia, 20.30u, kc nOna,
Begijnenstraat 19-21
Theater: WIJ SAMEN | Echt Mechels
Theater, 20.30u, Olivetenvest 16
Concert: My Name is Billie Holiday,
20.15u, Stadsschouwburg
Concert No Vibrato Quartet, 21u, de
jazzzolder vzw, Sint-Rombouts-kerkhof 2

28.01
Theater: De piano (7+) | Figurentheater
DE MAAN, 11-12u en 15-16u,
Cultuurcentrum
Theater: WIJ SAMEN | Echt Mechels
Theater, 20.30u, Olivetenvest 16
Theater: Tic | Theater Korenmarkt,
20.15u, Korenmarkt 14
Theater: Swchwrm | Toneelhuis,
20.15u, Stadsschouwburg
Theater: Onwaarschijnlijk normaal
eindigend verhaal | Toneelgroep
Ceremonia, 20.30u, kc nOna,
Begijnenstraat 19-21
Lezing: Jef Denyn en de Mechelse
beiaardschool, 15-16.15u, Stadsarchief
Mechelen, G. de Stassartstraat 145
29.01
Theater: theaterzondagen, 15u,
De Nekker
Theater: Tic | Theater Korenmarkt,
20.15u, Korenmarkt 14
Concert: Paganini | Mechels Kamerorkest & violiste Sylvia Huang spelen,
17-19u, Stadsschouwburg
Expo's
tot 4.12 Jean-Marie Bytebier,
Cultuurcentrum
tot 11.12 Michel Janssens' Homo
Anonymus, HANGAR311,
tot 18.12 Erfgoedmobiel - Gekoesterd
Mechelen, Lamot
tot 18.12 Virginie Bailly | De Logica van
de Mierenhoop, galerie Transit
tot 23.12 Voor, rond en na Rik Wouters
in Mechelen, Galerij CG
tot 08.01 Het circus kan beginnen!,
Speelgoedmuseum
tot 18.02 "Outsiderkunst" of sterke
kunst van kwetsbare mensen,
Galerie Duende
tot 26.02 1 2 3 4... Speelgoed van
papier! Papier-maché vroeger en nu,
Speelgoedmuseum
tot 26.02 Vaast Colson, Cultuurcentrum - De Garage, Onder den Toren 12
tot 01.05 Ik ben op jou!, Technopolis
tot 31.12.2014 Rik Wouters Hoogtepunten, Stedelijk Museum Schepenhuis
Beurs
tot 11.12 Bras Rommelmarkt, Nekkerhal
tot 05.02 Wonen 2012 Expo+,
Nekkerhal

Welkom in Mechelen

Twee jaar Nieuwe Maan: een balans.
Nieuwe Maan bestaat twee jaar. Omdat de stad graag wilde weten
wat de lezers ervan vinden, organiseerde ze deze zomer een enquête.
De resultaten helpen om van het stadsmagazine een nog beter
beleidsblad te maken op maat van de Mechelaar.
De enquête werd opgestuurd naar 1.179 Mechelaars. 310 van hen
stuurden een ingevuld exemplaar terug, waaronder 59% vrouwen
en 41% mannen. Drie lezers op de vier geven Nieuwe Maan een
score van minstens 8/10 en slechts 4% vindt dat Nieuwe Maan een
onvoldoende verdient.

50%

30%
20%

Enkele opvallende resultaten:

10%

Meer dan de helft (55%) van de Mechelaars zoekt na
het lezen van een artikel bijkomende informatie op,
vooral via het internet (websites).

47%

40%

Door de enquête in te vullen, wint Liesbeth Holvoet een etentje ter
waarde van € 150. Op www.mechelen.be/nieuwemaan staat een
lijst van 100 deelnemers die een USB-stick opgestuurd krijgen.

Wat vinden de Mechelaars vooral van hun stadsblad?
Een top drie:
1. Informatief (16%)
2. Aangenaam om te lezen (13%)
3. Actueel (12%)

Algemene tevredenheid (punten op 10)
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16%
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De UiTkalender van Nieuwe Maan is voor veel lezers erg
belangrijk. 92% raadpleegt de kalender en 56% zelfs vaak
of altijd. Eén lezer op de vijf wil zelfs een meer uitgebreide
kalender.

Website
Folder
Nooit

Nooit

Telefonisch

Zelden

Mail

Soms

Balie

Vaak

Andere

Altijd

En waar moet Nieuwe Maan in de toekomst nog aandacht aan schenken?
Een derde van de lezers wil meer cultuuritems, nieuwtjes, actuele thema’s en
informatie over de stadsgeschiedenis lezen in hun stadsmagazine.

Enkele reacties van lezers:
•
•
•
•

“Het mag gerust nog wat dikker zijn. Ik zou graag nog meer interviews met Mechelaars lezen.”
“Ik kijk steeds uit naar het volgende nummer omdat ik er veel informatie in vind.”
“Activiteiten en evenementen mogen nog meer aan bod komen in Nieuwe Maan.”
“Ik vind het erg leuk om de Nieuwe Maan te ontvangen. Je hebt zo echt het gevoel betrokken
te zijn bij de stad en gewaardeerd te worden als inwoner!”
• “De lay-out van de Nieuwe Maan vind ik een veel te zakelijke uitstraling hebben.
Ik ben wel tevreden over de inhoud van het magazine.”
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Extra

papierophaling,
gevelrenovatiepremie
en vestingspremie

voor handelaars!
Heb jij ook al af en toe grote pakken papier zien
staan in onze winkelstraten? Om de inzameling van
papier en karton te optimaliseren in de Mechelse
handelstraten is afvalverwerker Sita in opdracht van
IVAREM gestart met een bijkomende papierophaling.

De Lage Drempel zoekt
vrijwilligers voor Winterfoon

De Lage Drempel is een gemeenschap van mensen uit
het Mechelse waarin armen en niet-armen elkaar kunnen
ontmoeten. Om mensen in armoede de kans te geven
om de moeilijke wintermaanden te overbruggen, houdt
de gemeenschap elke dag een ontmoetingsruimte open.
Om nog meer mensen te bereiken start De Lage Drempel
deze winter (15 december tot 1 februari) met de Winterfoon.
Mensen in armoede die geen oplossing vinden voor hun
problemen kunnen dagelijks tussen 10 en 17u bellen naar
het nummer 015 34 43 77. De Lage Drempel luistert dan
naar hun vragen en probeert een oplossing te vinden.

Ben je handelaar en wil je je winkel vernieuwen? Dan
kan je bij de dienst Economie een gevelrenovatiepremie aanvragen. Handelaars in spe kunnen dan
weer een vestigingspremie aanvragen.
Om aanspraak te kunnen maken op deze premies
moet het handelspand wel voldoen aan enkele voorwaarden. Meer informatie over de premies vind je op
W www.mechelen.be/renovatiepremie en
W www.mechelen.be/vestingspremie.

De Winterfoon zoekt nog vrijwilligers die enkele dagen
willen vrijmaken om de telefoonpermanentie te voorzien.
Heb je interesse? Neem dan contact op met Peter Jespers,
T 015 34 43 77

Huisvuilzakken vanaf nu bij Huis van de Mechelaar
Huisvuilzakken zijn vanaf 1 januari 2012 verkrijgbaar bij het
Huis van de Mechelaar, de infobalie van het stadhuis, het
stadsmagazijn en in je supermarkt. Bij het loket Financiën
kan je enkel nog terecht voor vragen en informatie over
facturen en gemeentebelastingen. Het zal niet meer
mogelijk zijn om betalingen te doen aan het loket. Die doe
je voortaan via overschrijving of via je bankinstelling.
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Praktisch
Huis van de Mechelaar, Reuzenstraat 1, ma, di, vrij 8-13u,
woe 12-16u, do 8-13u en 15-19u en za 9-12u
Loket Financiën, Grote Markt 21, ma, di, woe 9-12u en 13-16u,
do 9-12u en 13-18 en vr 9-12u, T 015 29 76 37,
E stadsbelastingen@mechelen.be

Tot je dienst
Imeldaziekenhuis

prostaat
infodag

Bespaar energie én geld
met de Energiejacht!
Net zoals vorig jaar organiseert de Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met
de Vlaamse provincies en de netbeheerders een energiejacht. Ook Mechelen
doet dit jaar mee. Deelnemers gaan de uitdaging aan om zoveel mogelijk energie te besparen tijdens de winter aan de hand van concrete tips. Op 1 december
klinkt het startschot voor het nieuwe ‘jachtseizoen’.

Op 17 december 2011 organiseert het Imeldaziekenhuis een
gratis prostaat infodag. In de
Stadsschouwburg van Mechelen kan je doorlopend een film
bekijken over prostaatkanker. In
deze film wordt er in begrijpbare
taal uitgelegd welke problemen
er met de prostaat kunnen
optreden. Er zijn drie sessies
van 2 uur, om 12u, 14u en 16u.Na
het bekijken van de film kan je
verdere uitleg vragen aan een
aantal experts, zoals urologen,
oncologen, radiotherapeuten,
enz., die aanwezig zijn in de
Stadsschouwburg.
Prostaat infodag, 17.12, 12u, 14u,
16u, gratis, inschrijven via E
bruno.mortelmans@imelda.be
of T 015 50 61 08

Registreer je als deelnemer op www.energiejacht.be. Het jachtseizoen loopt tot
31 maart, maar ook daarna kan je nog terecht op de website om je gebruik op
de voet te volgen, of voor info en tips.

Besluiten van college
van burgemeester en
schepenen online
Het stadsbestuur wil de Mechelaar via de website degelijk informeren over het
reilen en zeilen in de stad. Reeds lange tijd kan je er de agenda van de gemeenteraad lezen. Natuurlijk kan je ook zelf een kijkje komen nemen op de gemeenteraad. Onlangs heeft de stad een nieuwe rubriek aan de website toegevoegd.
Hier vind je de verslagen terug van het wekelijkse college van burgemeester en
schepenen en de gemeenteraad. Neem regelmatig een kijkje en volg de bestuurskeuzes van jouw beleidsmakers op de voet.
Wil je de collegebesluiten lezen? W www.mechelen.be/collegebesluiten
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Maneschijn
wij waren
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Foto: ©Louis van Hoye

erbij
1

Tijd om te griezelen in
Walem tijdens Waloween.
Geesten, spoken, heksen
en monsters vierden er
uitvoerig feest.

2 Op 19 november toon-

den ondernemers in spe wat
ze in hun mars hebben
tijdens de ‘Dag van de
mini’s. Op de foto zie je
Digibit. Zij recycleren afgedankte computerkabels en
maken er USB-sticks van.

3 Tientallen baby’s ontdek-

ten met mama en/of papa
hoe leuk water kan zijn op
de Zwembaddagen (18-20.11).
Ouders konden er leren hoe
oefeningen te doen met hun
kleine spruitjes.

4 Op 11 november werd het
feest van Sinte Mette gevierd. Deze kinderen gingen
verkleed als Sinte Mette van
deur tot deur om er aan de
voordeuren te zingen.

5

Het heeft even geduurd,
maar in november was
de herfst in het land. Mist
en herfstkleuren langs de
Leuvense Vaart leverden
feeërieke beelden op.

Jouw foto hier? Maak foto’s

van Mechelen waarin je
mensen in beeld brengt, zet
ze op flickr en misschien
belanden ze wel in Nieuwe
Maan. Let op: maak je foto
beschikbaar voor download.
Meer uitleg? Alle foto’s bekijken? www.mechelen.be/
nieuwemaan

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

Nuttige nummers
Vragen aan de politie? T 015 46 44 64
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
Milieuhinder? Dienst Milieu en Landbouw, T 015 29 75 48. Dringende milieuproblemen? neem contact op met de politie, ook buiten kantooruren.
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 Geerdegemvaart, T 015 41 77 44
Huwelijk of geboorte melden? Burgerlijke stand, voor aangifte geboorte, nationaliteitskeuze, naturalisatie, uittreksels, T 015 29 76 13; voor huwelijken T 015 29 76 22
Info over huisvuil? Containerpark? Ophaling grof huisvuil? www.ivarem.be, 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 weten over opvoeding? Opvoedingswinkel: T 015 29 83 27,
E opvoedingswinkel@mechelen.be , W www.mechelen.be/opvoedingswinkel
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: Ninah Van Aelst (hoofdredactie), Daphne Storms,
Nathalie Bekx, Line Geeraerts, Marliese Peeters en Koen Vermeiren
Fotografie: Joris Casaer en David Legrève
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/2011/0797/107
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www.mechelen.be

2011 was een druk jaar en dat ontdekte je in jouw
stadsmagazine. En 2012 wordt nog veel drukker!
Nieuwe Maan en de stad wensen je alvast een
spetterend eindejaar!

