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 In de kijker

SaMeN verSLag uitBreNgeN over MeCheLeN 
Elke dag brengen ze verslag uit over het reilen en zeilen in 
Mechelen. Ze hossen van de ene persconferentie naar de an-
dere, gaan op zoek naar de recentste nieuwtjes en doen er 
alles aan om dat nieuws zo snel mogelijk tot bij de Meche-
laar te brengen. Hun nieuwsberichtgeving lees je dagelijks 
in de krant of op het internet, hoor je op de radio, of zie je 
op tv. Maar wie zijn nu eigenlijk de journalisten achter die 
initialen onderaan dat krantenartikel of de stem die je hoort 

op je tv of radio? Nieuwe Maan stelt jou de Mechelse pers 
graag even voor, v.l.n.r. en v.b.n.o., met het medium dat 
zij vertegenwoordigen: Dirk (Radio Reflex), Sven (Gazet 
van Antwerpen), Camille, Paul, Renaat en Zsofi (RTV), 
Bert (TV Mechelen), Luc (De Streekkrant - De Zondag - 
Steps Magazine), Jan (Mechelen Blogt), Christophe (Het 
Nieuwsblad), Wannes (Het Laatste Nieuws), Leo (Radio 2 - 
Gazet van Antwerpen - De Zondag) en Geert (Radio Randstad). 
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MeCheLeN SCoort op 
Netheid. Volgens een onderzoek van 
Test-Aankoop over de leefbaarheid in 
40 Belgische gemeenten doen slechts 
vijf van de 40 onderzochte steden 
het beter dan Mechelen. 19 steden  
scoorden slechter. Hetzelfde onderzoek 
werd acht jaar geleden al eens gedaan. 
Toen kwam onze stad nog als vuile 
stad uit de bus. Een pluim voor de 
wijkonderhoudsdiensten, de peters en 
meters van Stad om te Zoenen en voor 
alle propere Mechelaars!

Sportieveling Willem Minten 
ontwierp op eigen houtje een 
MarathoNparCourS (42,2 km) 
langs de groenste en mooiste plekjes 
in een lus rond MeCheLeN. De 
route is zo goed als verkeerSvrij 
en toegankelijk voor alle LoperS, 
waNdeLaarS eN fietSerS. Je 
kan er dus ook een mooie fietstocht 
op maken. Foto’s en een interactieve 
kaart online met interessante punten 
tonen je de weg. w www.routeyou.com > 
zoek op ‘Mechelse marathon’.

Na 25 jaar is het weer zover: op 25 
augustus en 1 september 2013 trekt de 
haNSwijkCavaLCade Mechelen 
door de stad. Michael De Cock ('t 
ARSENAAL) verzorgt de artistieke 
uitvoering van de oMMegaNg: "Zin 
om mee te stappen in de Ommegang? 
Kostuums te maken? Te zingen in het 
kinderkoor? Of je vier zonen op het 
Ros Beiaard te zien schitteren?  
Geef Eva Van Hoye (Erfgoedcel)  
een seintje: t 015 29 49 19 of  
e eva.vanhoye@mechelen.be."

een rondje door net MechelenMaaNZapper

onze stad als mediamekka
Mechelen evolueert volop als mediastad. Grote en kleine 
mediabedrijven verhuisden de voorbije jaren en maanden 
naar hier.  

Zelf organiseert de stad op haar beurt een aantal 
mediaprojecten. Ik denk bijvoorbeeld aan Villa 32 in de 
Hanswijkstraat. Ook de mediaopleiding aan onze hogeschool 
Thomas More wordt steeds meer geroemd. Niet toevallig zijn 
we er samen in geslaagd om volgend jaar het wereldcongres 
over journalistiek naar Mechelen te halen. 

Kortom, als het op media aankomt, treedt Mechelen uit de 
schaduw van Antwerpen en Brussel. Zoveel is zeker. Die 
evolutie van de voorbije maanden zegt veel over de manier 
waarop buitenstaanders naar Mechelen zijn gaan kijken. 
Zij hebben vooral een beeld van een stad in goede doen, 
waar het aangenaam is om te leven, te wonen en te werken. 
Dat steeds meer Mechelaars trots zijn op hun stad en dat 
uitdragen is de media evenmin ontgaan. De loftrompet op 
onze stad is een meerstemmige symfonie geworden.

LeftroMpet

Bart Somers,
burgemeester

Komaan 
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in welke straat werd 
deze foto genomen? 
Zag je dit voorjaar een cameraploeg aan het 
werk in Mechelen? Dan is de kans groot dat je de 
makers van Loslopend Wild hebt gespot. Deze 
nieuwe reeks wordt in Mechelen gefilmd. Lees 
meer op pagina's 14 en 15. Weet jij op welk plein 
of op welke straat deze scene werd ingeblikt?

Stuur je antwoord en contactgegevens voor 
13 november naar Marketing & Communicatie 
Nieuwe Maan, Grote Markt 21, 2800 Mechelen of 
mail naar nieuwemaan@mechelen.be. Misschien 
win je wel een Mechelenbon ter waarde van € 60. 
Waag je kans!

Vorige maand vroegen we in hoeveel 
stembureaus de Mechelaars hun verkiezingsstem 
op 14 oktober konden uitbrengen. Dat waren 
er maar liefst 60. Veerle De Bruyn werd geloot 
uit de vele juiste antwoorden en krijgt een 
goedgevulde Fair Trademand met (h)eerlijk 
lekkers. Gefeliciteerd!
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opening Nekkerpool 
uitgesteld 
In je vorige Nieuwe Maan kon je alvast binnenkijken in het 
nieuwe zwembad dat binnenkort in Mechelen zal openen: 
De Nekkerpool. Bij het in druk gaan was de vooropgestelde 
openingsdatum nog midden oktober. Volgens de laatste 
berichten is de opening intussen uitgesteld naar begin 2013. De 
waterliefhebbers kunnen ondertussen uiteraard ook terecht in 
Zwembad Geerdegemvaart (Leliestraat 32).

uitBLiNker

wedStrijd

patricia de peuter is al 20 jaar verantwoordelijk voor 
het kunstpatrimonium van ING België: “Ik presenteer 
grote tentoonstellingen in het ING Cultuurcentrum op 
het Koningsplein in Brussel. Op 10 oktober openden we 
in Mechelen het vijfde en laatste luik van de Mechelse 
hedendaagse kunsttentoonstelling Newtopia: de staat van 
de mensenrechten. Ook hiervan ben ik curator. Het is een 
indrukwekkende solo-expositie met werk van de bekende 
Chileense kunstenaar en activist Alfredo Jaar.”

“De samenwerking tussen Newtopia en ING is uniek. De 
tentoonstelling in Brussel, gewijd aan Alfredo Jaar, is zonder 
meer de kers op de taart van het indrukwekkende Mechelse 
parcours. Wist je dat een ticket voor Newtopia in Mechelen 
je een gratis toegangskaart oplevert voor de tentoonstelling 
in Brussel (en omgekeerd)? Bovendien is je ticket geldig 
voor de volledige duur van de tentoonstelling. Kom zeker 
een kijkje nemen.” Beide tentoonstellingen zijn nog open tot 
10 december 2012.

Newtopia: de staat van de mensenrechten, www.newtopia.be
alfredo jaar: Let There Be Light, www.ing.be/art

alfredo jaar patricia de peuter



Komaan 
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Bedrijf om te zoenen 
Meer bedrijven vinden de weg naar Mechelen. Dat is goed nieuws! Zeker als je weet dat velen onder hen groener en 
netter worden. De stad beloont hun inzet hiervoor. Na een Schoonste Straat en Schoonste School wonnen dit jaar voor het 
eerst Mechelse bedrijven prijzen voor nette en groene terreinen. Schoonste Bedrijven Option Facilities NV en Mechelen 
Campus – Intervest Offices & Warehouses kregen de trofee ‘Gouden Boom’ uitgereikt. Doe zo voort! 

Wist je dat de klokken van de eerste beiaarden in Mechelen 
werden gegoten? En dat wijlen Jef Denyn aan de basis 
lag van de beiaardconcerten en –cultuur en de oudste 
beiaardschool ter wereld? Kortom: de beiaard is dé trots van 
Mechelen.

Het klokkenspel ondergaat vandaag een ontwikkeling. 
Dankzij een mobiele of verplaatsbare beiaard komt hij 
helemaal tot bij de mensen. Zo’n instrument is erg handig 
voor openluchtconcerten, wedstrijden en beiaarddagen. 
Samenspel met andere instrumenten en ensembles wordt 
plots een stuk eenvoudiger. Momenteel is er geen enkele 
mobiele beiaard in Vlaanderen. Concertorganisatoren zijn 
aangewezen op de huur van dergelijk instrument uit het 
buitenland. Dat is erg duur en het instrument is niet altijd 
beschikbaar.

De stad, Vlaanderen, de Koninklijke Beiaardschool Jef 
Denyn vzw en de Koninklijke Vereniging voor Toren en 
Beiaard willen daarom graag een mobiele beiaard voor 
Mechelen kopen. Daarvoor hebben ze iedereen nodig die 
de beiaardcultuur een warm hart toedraagt. Door jouw 
bijdrage help je om de € 200 000 dure mobiele beiaard aan 
te schaffen. Wat heb jij er aan? Een schenking boven € 40 is 
fiscaal aftrekbaar. Sponsor je een kleine klok voor minstens 
€ 500, dan komt je naam erop. Op een grote klok mag je 
dan weer een logo in reliëf laten aanbrengen. Bovendien 

worden alle schenkers vermeld op een gedenkplaat, die 
op de mobiele beiaard zal worden bevestigd. Jouw naam 
zal dus vereeuwigd worden in onze toekomstige trots. Elke 
sponsor wordt uitgenodigd op de officiële ingebruikname. 
Online vind je een tabel met de prijzen en het maximum 
aantal tekens dat op elke klok kan worden aangebracht.

e mobielebeiaard@gmail.com | w beiaardschool.mechelen.be

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking 
aan het project. De giften aan de Stichting zijn fiscaal 
aftrekbaar vanaf € 40 (art. 104 WIB), met uitsluiting van elke 
andere formule.

Stort op rekening BE10 0000 0000 0404 – BIC:BPOTBEB1 
van de Koning Boudewijnstichting met de vermelding: 
128/2512/0019

MeCheLeN Zkt.

sponsors mobiele beiaard 



Sinte Mette  
beroert  Mechelaars  
al generaties lang
hou je snoepmand op 11 november dicht bij de deur. Naar 
aloude traditie trekken verklede kinderen al zingende 
van huis tot huis. in ruil daarvoor krijgen zij een handvol 
snoepjes of een centje. voor jong en oud een feest!

Joris (13): “Sinte Mette was een Romeinse krijger die de 
helft van zijn mantel aan een arme schonk.” Firmain (76) 
vult aan: “Hij was een soldaat die niet stond voor geweld 
maar die schonk aan de mensen. In essentie is hij een 
symbool van hoop bij het aantreden van een moeilijke 
periode.”

En de traditie blijft leven! Waar de gebruiken vroeger 
werden doorgegeven via familie, leren kinderen nu over 
Sinte Mette op school. “We leren liedjes, knutselen mijters 
en maken lampionnen voor de lichtstoet”, vertelt Nele (8). 
“Een goed idee”, vindt Firmain, “zo blijft de traditie leven bij 
jonge generaties en inwijkelingen.” Nele zingt graag van 
deur tot deur, terwijl haar broers Maarten (12) en Joris (13) 
vooral van de buit houden. “In Hombeek zijn we blijer met 
een centje dan met snoep. We gebruiken het geld voor de 
kermis het weekend erna.” Firmain geeft hen daarom een 
gouden tip: “Verkleed je mooi, neem een instrument mee 
en zing het volledige liedje. Dan heb je een grotere buit.” 
Hijzelf ging vroeger met zijn vrienden op stap verkleed in 
een fluwelen gordijn en met het communiebeursje van zijn 
moeder. “Maar”, benadrukt Firmain, “Sinte Mette zingen 
is geen bedelzang. Het is een prachtige traditie die gaat 
over mededeelzaamheid. Die essentie moeten Mechelaars 
doorgeven van generatie op generatie.”

“Sinte Mette zingen, 
het is een echte 
Mechelse traditie 
die we in Mechelen 
Kinderstad in stand 
willen houden.” 

Caroline Gennez,  
schepen van Jeugd 

LefSteM

vier Mee!
Rond Sinte Mette worden heel wat activiteiten 
georganiseerd. Vind een overzicht in de 
folders die verdeeld worden via de scholen, 
wijk -en dorpshuizen en stadsdiensten. Of kijk 
op www.mechelen.be/sintemette of in de  
UiT-kalender (p. 20).

66

 Welkom in Mechelen



Mechelen, gezellig winkel-
paradijs, binnen én buiten!
Ben je helemaal weg van de magische kerstdagen? Kan je niet wachten 
om je huis om te toveren in een winterse kerstsfeer? In Mechelen zal je de 
wintersfeer vanaf deze maand al kunnen opsnuiven.

kom inspiratie  
opdoen tijdens de  
Libelle winterfair
Het is de ideale gelegenheid 
om heerlijk te shoppen in 
kerstsfeer. Neem er deel 
aan leuke workshops, doe 
er culinaire ideeën op 
en proef van feestelijke 
gerechten tijdens de 
kookdemonstraties. Heel 
wat Mechelse handelaars 

zijn eveneens van de partij. In het Libelletheater geniet je 
van optredens van onder andere Els De Schepper en jazz-
zangeres Sofie.

Libelle Winterfair, 15-18.11, dagelijks, 10-18u,  
w www.libelle.be/winterfair (o.a. ticketinfo)

Bruul wordt heuse boulevard
Ook buiten zal je binnenkort de kerstsfeer kunnen 
opsnuiven. Handelaars van de Bruul en andere 
winkelstraten verlichten feestelijk hun straten en de 
etalages nodigen uit om de mooiste cadeaus te kopen.

Wist je trouwens dat de winkelstraat Bruul uitgebreid wordt 
tot aan het station? Niet meteen natuurlijk. Zo’n heraanleg 
vraagt immers tijd. Je zal de komende jaren nog veel horen 
over ‘Mechelen Boulevard leeft!’, de projectnaam voor dit 
uniek stuk stadsvernieuwing. Ontwerpbureaus Maxwan 
en Antea Group willen er alvast een echte groene winkel- 
wandelboulevard van maken. Nog meer winkelplezier dus!

Denk zelf mee over het definitieve ontwerp. Kom naar het 
rondetafelmoment op zondag 25 november om 9u in Thomas 
More Mechelen – Campus De Vest (Zandpoortvest 60). 
Inschrijven kan vóór 15 november via mbl@mechelen.be.

Wil je meer informatie over ‘Mechelen Boulevard leeft!’? 
Kom naar het infomoment (14.11, 19.30u, Thomas More 
Mechelen – Campus De Vest – Zandpoortvest 60).
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Jenny: “Mijn moeder heeft altijd goed 
voor mijn broer en mij gezorgd. Nooit 
kwamen we wat te kort. Haar nu iets 
teruggeven, is het minste wat ik kan 
doen. Vier dagen per week – waarvan 
twee in het weekend – kom ik bij haar 
thuis. Ik kook, help haar bij het wassen 
en de verzorging en doe de boodschap-
pen. De dagen dat ik niet kom, krijgt mijn 
moeder hulp van Thuiszorg. Maar soms 
kan de verzorger niet komen. Dan is het 
puzzelen en rondbellen om tot een op-
lossing te komen. Gelukkig is mijn baas 
flexibel en mag ik twee dagen per week 
thuisblijven, met tijdskrediet. Anders 
kon ik niet voor moeder blijven zorgen.”

Helena: “Eigenlijk staat Jenny hier bijna 
dagelijks. Zelfs wanneer ik professionele 
hulp krijg overdag springt ze ’s avonds 
binnen om te kijken hoe het met me gaat.” 
 
Helena heeft het er erg moeilijk mee dat 
ze afhankelijk is van anderen. “Jenny 
doet alles voor mij. Ik zou niet weten wat 

We worden steeds 
ouder. Dat wil 
zeggen dat de nood 
voor ouderenzorg 
toeneemt. Die zorg 
ligt almaar vaker bij 
mantelzorgers. Dat 
zijn naasten – partners, 
familie, vrienden of 
buren – die vrijwillig 
zorg dragen voor een 
ander. Zoals Jenny 
(56), die er altijd staat 
voor haar moeder 
Helena (83).

“Moeder heeft altijd goed voor ons gezorgd. 
Waarom zou ik voor haar dan nu niet 

hetzelfde doen, zolang ik kan?” Jenny

Mantelzorg    der liefde
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te doen zonder haar. Iedereen zegt wel 
dat ze eens zullen binnenspringen. Als 
ze dat werkelijk allemaal zouden doen, 
dan werd mijn deurmat platgelopen. 
Toch gebeurt dit niet altijd.  Zeker in 
de winter, als het koud en snel donker 
wordt, blijven mensen liever thuis. En 
zelf kan ik me niet verplaatsen.” 

Jenny: “Mensen zeggen vaak ‘Doe een 
goedendag aan Helena!’. Dat is heel 
vriendelijk, maar ik vraag hen dan altijd  
om zelf die goedendag te komen zeg-
gen. Zo heeft ze ook echt iets aan het 
sociale contact”.

Jenny: “Het papierwerk en het langs-
gaan bij de juiste instanties voor info en 
raad is best wel tijdrovend. Het is tijd die 
ik liever spendeer met mijn moeder, die 
me nodig heeft.”

Jenny: “Ik vind het normaal dat je voor 
je ouders zorgt, maar begrijp dat niet 
iedereen die mogelijkheid heeft. Een 
rusthuis is voor ons geen optie, onder 
andere omdat het erg duur is. Ik zorg 
voor haar zolang ik kan, omdat ik haar 
heel dankbaar ben. Ik hoop dat mijn kin-
deren later ook zo voor mij zorg zullen 
dragen.” 

Helena: “Door me zo te helpen, schenkt 
Jenny me elke dag van het jaar een 
groot cadeau.”

Nieuwe Maan geeft Jenny alvast een 
pluim!

Mantelzorg    der liefde

“De hulp van Jenny, dat is een heel 
jaar lang, elke keer opnieuw, een 
groot cadeau.” Helena

Wil je meer weten over 
thuis- of mantelzorg?
w www.ocmwmechelen.be
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Mechelen als 
mediastad van 
Vlaanderen

Tal van tv-programma’s, kranten, 
magazines, radioprogramma’s, 
websites enz. zien het levenslicht 
onder de Toren. Een trend die 
blijft toenemen. Mechelen en 
haar inwoners zijn hier blij om en 
stimuleren dit graag. Onze stad 
heeft de ambitie om dé mediastad 
van Vlaanderen te worden.

Media is meer dan nieuws op tv
Media zijn alle dragers van communicatie. En dat 
zijn er veel meer dan je denkt: magazines, websites, 
de krant, boeken, televisie, radio enz. De grenzen 
tussen deze vormen van media vervagen. Zo lees 
je Nieuwe Maan zowel gedrukt als online, vind je 
in een magazine een link naar een video op het 
net, check je mail op tv … Het heeft tot gevolg dat 
een bladenmaker vandaag bijvoorbeeld eigen 
websites verzorgt, een bedrijf als Telenet telefonie 
en internet aanbiedt ... Noem maar op.
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De stad wil het mediale al van jongs af aan stimuleren bij 
haar Maneblussers. Dat doet ze onder meer met project 
wolf. Het project biedt een heus medialabo aan. Daar 
experimenteren jongeren naar hartenlust met media, 
met hulp van kenners. Denk aan radio Studio Wolf, het 
beestige driemaandelijkse magazine Gromm enz. Twee 
enthousiaste jonge wolven zijn Mattias en Stijn. Zij vertellen 
je meer over dit hondsdolle initiatief. 

Stijn: "Op Facebook las ik hoe jongeren dankzij Project 
Wolf vrijwillig een jongerenmagazine kunnen maken. Dat 
leek me als pas afgestudeerd journalist een uitdaging. 
Toen ik Mattias erover vertelde, was ook hij enorm 
enthousiast. Dus deze zomer gingen we met volle 
goesting aan de slag.” Mattias: “Dankzij Gromm – zoals 
ons magazine heet – kunnen we praktijkervaring opdoen. 
Project Wolf is er niet enkel voor gediplomeerden. 
Alle jongeren met interesse voor media kunnen er aan 
meewerken. Zo hebben enkele vrienden bijgedragen 
aan het eerste nummer vanuit hun eigen interesses. Ze 
hielpen bij de vormgeving, foto's, de kalender, muziek- 
en filmrecensies of  brachten nieuwtjes  aan uit de 
zustersteden van Mechelen (bv. Nador, Marokko) ...”  
“Ons eerste magazine kwam onlangs uit. Het is een fris 
blad door en voor jongeren. In dit nummer staan een aantal 

prachtige initiatieven van jongeren in de kijker, maar als het 
moet, durven we ook kritisch te zijn over onze thuisstad”, 
aldus Stijn. 

Bij Project Wolf mag je trouwens meer doen dan een blad uit 
de grond stampen. Mattias: "Je kan er  radio maken, vanaf 
2013 kan je er filmreportages in elkaar boksen … Wie wil, 
wisselt tussen verschillende mediavormen binnen Project 
Wolfprojecten. Misschien werken onze collega's volgende 
keer wel aan een radioprogramma voor Studio Wolf in plaats 
van aan Gromm.” 

Wil je meewerken aan Gromm of andere projecten, en zo 
je creativiteit botvieren? Neem dan zeker contact op met 
Project Wolf. "Van zodra je je bij ons voegt, coachen wij je 
met plezier bij het maken van het blad of andere media. 
Iedereen tussen 16 en 26 jaar is meer dan welkom. Maar 
lees nu eerst allemaal onze coole Gromm”, zo zegt een 
fiere Stijn.

Je vindt de eerste Gromm in café’s, cultuurhuizen en op 
andere hippe plekken. Wil je zelf meewerken aan het blad 
of aan een ander mediaproject? Of gewoon Project Wolf 
beter leren kennen? Check dan projectwolf.be. Je vindt er 
eveneens de eerste Gromm online.

jong geleerd 

Mattias

 Stijn
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Wie nog een stapje verder wil gaan, kan voor een 
mediadiploma gaan in de stad. Thomas More (voorheen 
Lessius Hogeschool) is immers een tophogeschool als 
het op mediaopleidingen aankomt. Zo kan je er studeren 
voor journalist en een opleiding volgen als audiovisuele 
mediamaker. Professionele journalisten kunnen er zelfs 
trainingsprogramma’s volgen. De kwaliteitsopleiding trok 
Gerlinde aan, een enthousiaste studente journalistiek. 
Gerlinde: "Toen ik in de middelbare school leerde over 
media, besefte ik dat die een enorme invloed hebben 
op de samenleving. Dat dreef me om voor journalistiek 
te kiezen. Thomas More sprak me als hogeschool enorm 
aan. Dit omwille van de sterke opleiding en de vele 
middelen die er ter beschikking zijn, zoals een radio- 
en televisiestudio. In het eerste jaar mag je bovendien 
van alles 'proeven': radio, televisie, geschreven pers. 
Uiteindelijk specialiseer je je in wat  je het beste ligt."

"Het kan alleen maar goed zijn voor de stad Mechelen dat 
productiehuizen en uitgeverijen als Sultan Sushi, Endemol 
of Sanoma zich er vestigen. In dat kader mag Thomas 
More de opleiding Journalistiek zeker niet uit het oog 
verliezen. De mediabedrijven zullen niet om de studenten 
Journalistiek van de hogeschool heen kunnen. Er zitten 
mensen met voldoende potentieel en talent bij die later 
ongetwijfeld nog van zich gaan laten horen."

Over het nakende Wereldcongres voor 
journalistiekopleidingen (zie onderaan) is Gerlinde 
lovend: "Ik vind het straf dat Mechelen een internationaal 
journalistencongres naar de stad heeft kunnen halen. 
Het is een ideale manier om andere landen te tonen hoe 
Thomas More en Mechelen het hier aanpakken, om te 
tonen wat wij te bieden hebben."

Info over de mediaopleidingen van Thomas More op  
w www.thomasmore.be.

wereldcongres voor opleidingen journalistiek komt naar Mechelen
In navolging van Singapore (2007) en Zuid-Afrika (2010) komt het derde World Journalism Education Congress 2013 
naar Mechelen. Daar zitten journalisten uit de hele wereld samen om het over allerlei actuele onderwerpen rond 
journalistiek(opleidingen) te hebben, zoals persvrijheid, hoe mensen te bereiken … Het is een unieke gebeurtenis voor 
Mechelen. Zeker als je weet dat dit congres maar eens om de 15 jaar in Europa plaatsvindt. Mechelen zal tussen 3 
en 5 juli dus even het centrum van de journalistieke opleidingen over de hele wereld zijn. Amerikaanse, Aziatische, 
Afrikaanse, Australische of Europese journalisten: allemaal zullen ze onze stad leren kennen. Voor de kenners: hou 
zeker Twitter in het oog. Er wordt vast veel getweet over dit congres en over onze stad. w www.wjec.be

Leer het bij thomas More

“Het toekomstig 
mediatalent 
van Vlaanderen 
wordt in 
Mechelen 
gevormd.” 

Bart Somers,  
burgemeester 

LefSteM
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wanneer je de knepen van het vak kent, kan je natuurlijk 
zelf aan de slag. vind alvast inspiratie bij enkele 
enthousiaste mediamakers.

programma’s van eigen bodem
Wist je dat tv-programma’s zoals Zoo of Love en Fata 
Morgana 100 % Mechels zijn? Het zijn twee van de talrijke 
shows van de hand van het Mechelse Sultan Sushi.

Johan Tuyaerts (ceo Sultan Sushi): “Toen we begonnen 
met tv maken, waren we gevestigd in Massenhoven. Maar 
na drie jaar werden we te groot. Ik wilde altijd al in mijn 
geboortestad Mechelen ondernemen. Het feit dat er een 
pand vrijkwam in Industriezone Noord, bracht mijn droom 
in een stroomversnelling." 

“Deze stad is ideaal voor een mediabedrijf. Enerzijds is 
het vlakbij Brussel en Antwerpen, waar veel van onze 
klanten zitten. Bovendien ligt het langs de snelweg. 
Voor ons erg belangrijk, want wij zijn vaak op de 
baan. Denk aan onze cameraploegen. Verder is de rol 
van Thomas More –  waar ik trouwens lesgeef - van 
onschatbare waarde. Zij heeft goede mediaopleidingen. 
Hun oud-studenten stromen vaak door tot bij ons. Zo 
wordt de vraag naar mediatalent direct opgevuld. Dat 
Mechelen met congrescentra en horecazaken klanten en 
zakencontacten verblijdt, is voor mij als ondernemer goed 
meegenomen." 

1 jaar onze  
eigen stadstv
Mechelaar Bert had tot vorig 
jaar een grote droom: een 
Mechelse stadstelevisie. 
“Met de hulp van onder 
andere stadswebmaster 

Tom Andries en radiomaker Geert Bollé (radio Randstad) 
werd die droom werkelijkheid. Sinds 2011 maak ik 
videoreportages van diverse Mechelse gebeurtenissen, 
zoals Open Monumentendag, Maanrock, Dwars Door 
Mechelen … maar ook wat de pers niet haalt, krijgt van 
TV Mechelen aandacht. Ons nieuws is trouwens enkel en 
alleen op de stad en haar deelgemeenten gericht. Het 
leunt dus dichter aan bij de Mechelaar dan elke andere 
tv-zender.”

Waar Bert zijn ervaring opdeed? “20 jaar geleden werd 
ik lid van een Mechelse filmclub. Samen met andere 
volwassenen maken we filmpjes, die we zelf monteren. 
Bovendien geven we elkaar tips en adviezen. Door mijn 
ervaringen en vele projecten won ik al tal van prijzen op 
festivals in Knokke, Noorwegen, Tsechië, Letland …”

Bert maakte al honderden reportages vooraleer hij de 
medewerking kreeg van 15 freelancers. “Maar we hebben 
ambitie en willen nog meer doen. Ik roep de Mechelaars 
met enige interesse daarom op om samen met ons 
Mechelse tv te maken. Het is plezant en je bewijst er de 
Mechelaar een informatieve dienst mee!”

Bekijk zelf de reportages van TV Mechelen op 
www.tvmechelen.be. Interesse om Bert te helpen of 
inspiratie voor een reportage? Mail hem op 
redactie@tvmechelen.be.

Media maken in Mechelen

Bert en Geert, de 
schouders onder  
TV Mechelen
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Trinny & Susannah 
(Vitaya, 2010)

Loslopend Wild
(één, 2012)

Hallo K3 
(vtm Kzoom, 2011)

K3 bengeltjes
(2012)

Naast de geestdrift van de Maneblussers wint Mechelen 
zelf aan bekendheid in de media. Tal van series worden 
hier ingeblikt. Zo is de stad de thuishaven van de Van Den 
Bossches, waar de tv-soap Familie (vtm) al decennialang 
om draait. Of denk aan programma’s als Dubbelleven 
(2010, één) of Zonen van As (2012, vtm). 

Deze maand  komt er weer een nieuw, humoristisch 
programma op de buis waarin Mechelen een interessante 
hoofdrol speelt. Loslopend Wild (één) zal gaan over 
vrouwen en hun typische vrouwenleven. 

Maar waarom kiezen productiehuizen voor de Dijlestad 
als toneel van hun programma's? Miriam en Kelly zijn 
location hunters voor Loslopend Wild en andere VRT-

Mechelen in de hoofdrol

programma’s. Zij zoeken de locaties voor het programma 
en kozen resoluut voor onze gemeente. Miriam: “Kelly en 
ik wonen allebei in Mechelen. We hebben moeite gedaan 
om de producenten te overtuigen om onze stad voor 
deze reeks te kiezen. Het is ons mooi gelukt." 

"Mechelen is klein maar toch stads en even cool en 
hip als Antwerpen. Verschillende culturen, antieke en 
moderne gebouwen, woonwijken en bossen ... Mechelen 
heeft het allemaal. Kijk naar de Grote Markt. Dat is net 
Brugge. Dat willen we de kijker laten zien. De Mechelaars 
zullen in Loslopend Wild vast enkele plekjes van hun stad 
herkennen: de Grote Markt, de Vismarkt, de Haverwerf, 
het Vrijbroekpark, Stuivenbergvaart, Zandpoortvest … 
Zeker kijken dus!”, aldus Kelly.

kelly 

 Miriam 
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Huis Anubis
(Nickelodeon)

De zonen van Van As
(vtm 2011)

Dubbelleven
(één, 2011)

Vermist
(Vier)

Zelfs in stripverhalen kent onze stad bekendheid. 
weet jij uit welke Suske en wiske deze prent komt? 
het antwoord lees je op p. 27.

© 2012 Standaard Uitgeverij / WPG Uitgevers België nv

“Mechelen was een fantastische locatie voor deze reeks. 
Die is opgenomen in de zomer, en de bloeiende bloemen 
kleuren de straten mooi in. Dat geeft een fantastisch decor.” 
tiny Bertels, actrice in Loslopend Wild

“Ik ben geboren en getogen in 
Mechelen, maar woon er al lang niet 
meer. Het is leuk om hier terug te 
zijn om tv te maken. En de stad biedt 
hiervoor een prachtige locatie.” gilda 
de Bal, actrice in Loslopend Wild

Mechelen speelde de afgelopen jaren dus al vaak de 
hoofdrol in tv-programma's, tv-series en films. Zo komt in 
december de K3 film ‘K3 bengeltjes’ in de bioscoopzalen. 
op 5 december komen niemand minder dan karen, 
kristel en josje in hoogst eigen persoon hun nieuwste 
film aan je voorstellen in utopolis. Check hiervoor zeker  
www.utopolis.be.

Hieronder vind je een overzichtje van enkele series en 
films, met Mechelen als prachtig decor:

© VRT - Nyk Dekeyser
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Mechelse graven 
door de eeuwen heen
In november herdenken we - meer nog dan anders -  onze overledenen. Een 
bezoekje aan het kerkhof hoort er dan traditioneel bij. Rond die begraafplaatsen 
hangt een boeiende geschiedenis, die het ontdekken waard is. Maar ook een 
toekomst. Want hoe we onze doden eren evolueert door de eeuwen heen.

“Een historische stad als Mechelen beschikt over een rijk 
archeologisch patrimonium. Waar je ook een spade in de grond 
steekt, stoot je op vondsten uit een ver of nabij verleden.” 
Bart Robberechts, diensthoofd Archeologie 
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Mechelse graven 
door de eeuwen heen

vroeger: onder de kerktoren
Wie alles weet over de eeuwenoude traditie 
van begraven, is Bart Robberechts van de 
dienst Archeologie: “In Muizen is er zelfs een 
grafveld dat dateert van de Merovingische 
periode (5de-8ste eeuw). Vroeger werden de 
mensen begraven nabij hun parochiekerk. Dat 
zie je bijvoorbeeld nog in Heffen. Samen met 
enkele kerken zijn de bijhorende kerkhoven 
verdwenen. Denk aan dat van de oude Sint-
Pieterskerk en dat van de Sint-Niklaaskerk, 
waar nu de gevangenis staat. Ook veel 
kloosters hadden een eigen begraafplaats op 
hun domein, zoals dat van de minderbroeders 
(nu het Cultuurcentrum Mechelen). Sinds 1785 
wordt er niet meer in de binnenstad begraven. 
Er zijn wel enkele uitzonderingen, zoals de 
aartsbisschoppen die in de crypte van de 
kathedraal worden bijgezet.”

Bij werken aan de gevangenis werd onlangs 
nog een skelet aangetroffen. Dan schiet de 
dienst Archeologie in actie. Bart: “Bij een 
dergelijke vondst wordt de lokale politie 
gewaarschuwd. Zij informeren de stedelijke 
dienst Archeologie. Bij grotere werken op 
locaties waar vroeger een begraafplaats was, 
voeren archeologen vooraf een onderzoek 
uit. Zo gebeurde dat de voorbije jaren op het 
Sint-Romboutskerkhof. De opgraving die daar 
plaatsvond leverde meer dan 4000 skeletten 
op. Ze behoort nog steeds tot de grootste in 
haar soort in West-Europa. Daarbij werd ook 
het graf van 41 boerenkrijgers blootgelegd. 
Meer dan 200 jaar nadat ze door de Fransen 
aan de voet van de Sint-Romboutstoren werden 
gefusilleerd en begraven”, aldus Bart.

vandaag: begraven of crematie
Vandaag kan je zelf voor een groot deel je 
laatste rustwijze bepalen. Zo kies je voor een 
begraving in volle grond of in een grafkelder. 
Je kan voor een nieuwe plek gaan of je laten 
begraven in een eeuwenoud grafmonument, 
dat voor jou hergebruikt wordt. 

“Laat je je cremeren, dan wordt je asurne 
bijgezet in het columbarium (= urnenmuur) of 
op het urnenveld. Of je laat je as uitstrooien 
op een strooiweide. As uitstrooien is in België 
ook toegelaten op zee of op een privédomein 
dat jouw eigendom is. Op een andere 
publieke plek – bv. een park – is het echter 
verboden. Wie wil, die neemt de as mee naar 
huis (mits enkele voorwaarden)”, aldus Sandra 
Cotteleer (teamchef Begraafplaatsen).

Morgen: efficiënt omgaan met ruimte 
Wist je trouwens dat Mechelen als eerste 
stad experimenteert met een nieuwe wijze 
van begraven? Die is uniek in Vlaanderen. 
Sandra: “Het is de bedoeling om op lange 
termijn steeds in grafkelders te begraven in 
plaats van in volle grond. De kelders worden 
gemiddeld groter dan vroeger. We zijn immers 
groter dan onze voorouders. De grafkelders 
gaan langs boven open in plaats van langs 
voor en gaan ruim honderd jaar mee. In plaats 
van een grote zerk krijgt het graf een kleinere 
steen. De ruimte die vrijkomt maakt plaats voor 
eenvoudig te onderhouden groen. Kortom, de 
begraafplaats krijgt veeleer de atmosfeer van 
een park. Dat maakt een bezoekje van een 
nabestaande een stuk aangenamer.”

ontdek de kunst van de graven
Blijf je graag op de hoogte van de laatste ontdekkingen van 
onze dienst Archeologie? Hou hun nieuwsbrief dan in de 
gaten. Die verschijnt twee keer per jaar. Verkrijg hem gratis 
in de bib, aan de infobalie van het stadhuis, het Huis van 
de Mechelaar, in Lamot of bij UiT in Mechelen. Kom alvast 
meer te weten op de Facebookpagina ( Facebook > Dienst 
Archeologie Mechelen)

Nieuwsbrief 19

Stad Mechelen - dienst Archeologie

Het archeologisch onderzoek van het 

Minderbroedersklooster 2011-2012

Interview met Anneleen Torfs

Archeologisch Mechelen te boek

Arresthuis / Kazerne Dossin

Stompaertshoek
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Laat je rondleiden
Het hele jaar door kan je individueel of in groep 
een unieke rondleiding krijgen op de stedelijke 
Begraafplaats. Je kijkt er van op welk prachtig 
funerair op het kerkhof verscholen ligt! Je vindt 
de data voor deze rondleidingen terug in de 
Streekkrant, op mechelen.be en op de ruiterborden 
aan alle ingangen van de begraafplaats.

In Mechelen zijn er 6 begraafplaatsen: in Mechelen-
Centrum, Heffen, Hombeek, Leest, Muizen en 
Walem. De totale oppervlakte van de 6 Mechelse 
begraafplaatsen bedraagt 145 829m². De stad 
Mechelen onderhoudt jaarlijks 464 militaire graven: 
424 van de gesneuvelden van 1914-1918, 37 graven 
van 1940-1945 en 3 graven van de Commonwealth. In 
2009, 2010 en 2011 vonden er respectievelijk 725, 674 
en 693 begrafenissen plaats in Mechelen.

info
•  Stedelijke Begraafplaats, Ziekebeemdenstraat 4, 

tussen 03.11 en 28.02 dagelijks open van 8 tot 18u
•  Dienst Begraafplaatsen, Ziekebeemdenstraat 4,  

t 015 20 13 60, e begraafplaatsen@mechelen.be
•  dienst Archeologie, Kruidtuin, t 015 29 77 37, 
 e archeologie@mechelen.be

“Mechelen heeft 
een prachtige 
historische 
begraafplaats. Met 
de nieuwe groene 
graftuin maken we 
het aangenamer 
voor bezoekers.” 
Rita Janssens,  
schepen van Begraafplaatsen 

LefSteM

CijferS

De graven van soldaten, 
gesneuveld in WO I

wist je dat de begraafplaats van Mechelen …
… de oudste van vlaanderen is die nog gebruikt wordt?

… in 2003 de international funeral award won voor ‘Mooiste 
begraafplaats van België’?

… enkele kunstwerken van bekende beeldhouwers zoals ernest 
wijnants, theo Blickx en frans walravens herbergt?

... je minstens 15 jaar grafrust garandeert? de wet voorziet minstens 
tien jaar, Mechelen voegt er dus al zeker vijf jaar aan toe.
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november 2012

Renaissancedichter en humanist Francesco Petrarca ver-
taalde zijn platonische passie voor zijn onbereikbare Laura 
in 366 sonnetten. Die Canzoniere inspireerden componisten 
als Monteverdi, Schubert, Liszt en Schönberg. Nu bewerken 
het ensemble Zefiro Torna en het jazztrio Frank Vaganée 
dit Petrarca-repertoire. En schrijven ze nieuwe muziek op 
zijn onsterfelijke verzen. Een ontroerende ode aan de liefde.

9.11, 20u, Cultuurcentrum, € 17,  t 015 29 40 00, 
e cultuurcentrum@mechelen.be, 
w www.cultuurcentrummechelen.be  
of w www.zefirotorna.be

Als de kat van huis is: 
sprankelend theater!
Na 25 jaar is het huwelijk van Richard en Chantal in sleur 
verzand. Zij wil op tweede huwelijksreis. Hij vooral … niet. 
De komedie ‘Als de kat van huis is’ oogst sinds zijn debuut in 
1977 overal lachsalvo’s. ‘t Echt Mechels Theater brengt deze 
pittige klassieker met verve. Niet te missen.

’t Echt Mechels Theater
Info en reservatie: e henri.geens1@telenet.be, 
w www.t-emt.be

Speeldata: 16.11, 17.11, 23.11, 24.11, 30.11, 6.12, 7.12,  
8.12, 14.12, 16.12 om 20.15u, 25.11 om 15u,  
Olivetenvest 16, € 10, t 0475 55 11 95

geN2020-festival 
verfrissend anders theater
geN2020 helpt jonge acteurs en theatermakers van 
diverse origine de weg naar de Vlaamse podia te vin-
den. Op het GEN2020-festival zet dit aanstormend ta-
lent – speciaal voor jou – zijn nieuwe creaties op het 
podium. Verder geniet je van boeiende gastvoorstel-
lingen, lezingen en pittige premières van verwante 
organisaties en inspirerende artiesten.

22.11 – 10.12, diverse locaties, t 015 42 25 44, 
e info@tarsenaal.be, w www.gen2020.be

Scattered rhymes, 
a tribute to 
francesco petrarca  
Frank Vaganée 
Trio & Zefiro Torna 
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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

Met je spruiten, kapoenen of tieners kunst beleven? kom 
op zondag 18 november naar de kunstendag voor kinde-
ren in Mechelen. je kinderen genieten van verrassende 
optredens en tentoonstellingen. of ze ontpoppen zich tot 
artiest in de frisse workshops. 

Surf snel naar www.uitinmechelen.be/kunstendag en reser-
veer. Kinderen genieten een voordeel- of nultarief. Zin in 
een artistieke dag samen? We geven je alvast een paar tips.

gek van liefde (8+) – de korte zoen (3+) – 
toneel mét workshop - de Maan
Figurentheater De Maan en CC Mechelen brengen twee 
heerlijke toneelstukken over de liefde, mét nadien een 
workshop. Een van die voorstellingen is Gek van Liefde, een 
videodagboek van een jongen die tot over zijn oren verliefd 
is op de mooie, maar veel oudere Anna. Alleen aan zijn ca-
mera kan de jongen toevertrouwen hoe hij zich echt voelt.

18.11, 16u, Cultuurcentrum – Kerk Minderbroedersgang 5, 
€ 7, € 6, € 5, Info en reservatie: t 015 20 02 00, 
w www.DEMAAN.be

het Starende Meisje (8+)
Volg de muzikanten en zangeres van Zonzo-compagnie op 
hun reis door het magische universum van filmmaker Tim 
Burton. Met hun verhalen, klanken en beelden zweef je 
tussen droom en werkelijkheid.

18.11, 11u, kc nOna, Begijnenstraat 19-21, € 14, € 10, € 6,  
t 015 20 37 80, e info@nona.be, w www.nona.be

vrolijke verhalen over dode stadsvogels (8+)
Tanya Hrvatin, professioneel vogelbegraafster in bijberoep, 
heeft een koffer vol grappige verhalen over vogels – levende 
en dode. Fladder mee op het ritme van haar gevleugelde 
vertellingen. 

18.11, 15u, ’t Arsenaal, Hanswijkstraat 63, € 10, € 6,  
t 015 42 25 44, e reservering@tarsenaal.be,  
w www.tarsenaal.be

kleiworkshop in atelier rik wouters (6+)
Van klei tot brons … beleef de boeiende scheppingstocht van 
een beeldend kunstenaar en ga zelf met klei aan de slag.

18.11, 10-12.30u & 13.30-16u, Stedelijk Museum 
Schepenhuis, gratis, Steenweg 1, t 015 29 40 30,  
e stedelijkemusea@mechelen.be,  
w stedelijkemusea.mechelen.be

Newtopia op kindermaat (8+)
Hedendaagse kunst, een raadsel? Bezoek de expo Newto-
pia. Je kroost krijgt een rondleiding op kindermaat, terwijl 
een gids jou in de moderne wereldkunst wegwijs maakt. 
Gratis voor jong en oud.

18.11, 11u, Cultuurcentrum Mechelen, Minderbroedersgang 5, 
w www.newtopia.be

kunstendag voor kinderen
Samen kunst beleven in Mechelen Kinderstad

 Sinte Mette  
 04.11 
Sinte Mette in Hombeek | 
Sinte Mettecomité Hombeek, 
11.45u, Sint-Maartensplein

 10.11 
Sinte Mettestoet in Battel | 
Wijkraad Battel, 18.30u, 
wijkhuis, Marterstraat 18

 11.11 
•  Sinte Mette in wijkhuis Arsenaal | Wijkraad 

Arsenaal i.s.m. Kinderwerking ‘t Hofke, 10u, 
Hamerstraat 21-25

• Sint-Maartenzingen in Walem | 
Dorpsraad Walem, 11u, Kon. Albertstraat 54

•  Sinte Mettezingen in de wijk Heihoek | buurtcomité 
Heihoek, 13.30u, Den Deigem, Karmelietenstraat 13

•  Sinte Mettefeest | Sinte-Mettecomité, Erfgoedcel, 
Mechelen Kinderstad, 14u, Cultuurcentrum

• Sinte Mette zingen met de Chiro | 
Chiro Hombeek, 17u, Bankstraat 88b

 17.11 
Sinte Mettequiz in wijkhuis Arsenaal | wijkraad 
Arsenaal, 19.30u, Hamerstraat 21-25
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 01.11 
theater: Peter en de wolf (3+) |  
DE MAAN, 15u
Concert: Lambchop, 20.15u,  
Stadsschouwburg

 02.11 
theater: Peter en de wolf (3+) |  
DE MAAN, 15u
theater: De Broers Geboers, 20u,  
Ter Coose, Kouter 1A, Leest
theater: Verre vrienden | 't ARSENAAL 
en Theater Malpertuis, 20.15u

 03.11 
theater: Peter en de wolf (3+) |  
DE MAAN, 15u
theater: De Broers Geboers, 20u,  
Ter Coose, Kouter 1A, Leest
theater: Verre vrienden | 't ARSENAAL 
en Theater Malpertuis, 20.15u

 04.11 
Markt: Indoor kinderrommelmarkt, 11u, 
De Nekker, Nekkerspoel-Borcht 19
film: Kids Club, 13.30u, Utopolis
theater: Peter en de wolf (3+) |  
DE MAAN, 15u
theater: Verre vrienden | 't ARSENAAL 
en Theater Malpertuis, 15u
Concert: Jazzconcert | C. Loos & A. 
Ryerson, 15u, Huis De Min,  
Sint-Katelijnestraat  63

 05.11 
Sport: Beweeg je Fit, 19u, BSGO  
Victor Van de Walle
Sport: Give en Go! Basketbalinitiatie, 
17.30u, Sporthal De Plaon
Lezing: Kunstenaarsgesprekken 
Newtopia: Marina Naprushkina en 
Nikita Kadan, 19.30u, Contourkapel, 
Sint-Romboutskerkhof 3

 06.11 
Concert: Garry Hagger, 13.45u,  
Stadsschouwburg
film: Cinema plus, 14u, Utopolis
Spel: Bingo, 14u, LDC De Smis
theater: Schwab, Werner Schwab | 
Compagnie Barbarie, 20.15u,  
‘t ARSENAAL
Sport: Prenatale aquagym, 20.20u, 
Zwembad Geerdegemvaart

 07.11 
theater: Biechten | ’t ARSENAAL, 20.15u
Concert: Chad McCullough |  
B. Weijters Quartet, 20.30u, kc nOna

 08.11 
film: Movies for Mommies, 14u,  
Utopolis
Lezing: Soirée Lamot - Van akker tot 
arresthuis. De archeologische context 
van de site Dossin, 20u, Lamot

 09.11 
Concert: Scattered Rhymes | Frank 
Vaganée Trio & Zefiro Torna, 20.15u, 
Cultuurcentrum
theater: X, een oefening in verdwijnen : 
Strong | P. Aers, T. Ceulemans, L. 
Vandenbussche, op afspraak, kc nOna

 10.11 
theater: Gek van liefde (8+) |  
DE MAAN, 15u
theater: Niets is onmogelijk | Lazarus 
& Olympique Dramatique, 20.15u, 
Stadsschouwburg
theater: X, een oefening in verdwijnen : 
Strong | P. Aers, T. Ceulemans, L. 
Vandenbussche, op afspraak, kc nOna

 11.11 
Concert: Mechelen Mondial - 
Koffieconcert 'Onderwijs in Togo' | 
Woshkoor, 14u, kc Moonbeat, Oude 
Brusselsestraat 10-12
theater: Biechten| ’t ARSENAAL, 15u
theater: Gek van liefde (8+) |  
DE MAAN, 15u
Concert: Yu-Chien Benny Tseng, 15u, 
Stadsschouwburg

 12.11 
Sport: Give en Go! Basketbalinitiatie, 
17.30u, Sporthal De Plaon
Sport: Beweeg je Fit, 19u, BSGO  
Victor Van de Walle

 13.11 
Sport: Prenatale aquagym, 20.20u, 
Zwembad Geerdegemvaart 

 14.11 
film: Ladies Movie Night, 19u, Utopolis
theater: Demonen | de Queeste & 
Toneelgroep Maastricht, 20.15u,  
’t ARSENAAL
theater: Spirit | F. Holzinger &  
V. Riebeek, 20.30u, kc nOna

 15.11 
film: Ladies Movie Night, 19u, Utopolis
Concert: She Beats: Lili Grace & Love 
like birds, 20u, kc Moonbeat
Lezing: Mechelen Mondial - Lezing 

door Jeanne Devos, 20u, Diependael, 
’t Plein 1
theater: Opgezet spel: Réunion | 
Theater Zuidpool, 20.15u, ‘t ARSENAAL

 16.11 
theater: Verre vrienden | 't ARSENAAL 
en Theater Malpertuis, 20.15u
Lezing: Berichten uit Newtopia, 20.15u, 
Stadsschouwburg
theater: Als de kat van huis is |  
’t Echt Mechels Theater, 20.15u
theater: X, Een oefening in verdwijnen : 
MEDIUM | P. Aers, T. Ceulemans, 
L. Vandenbussche, 20.30u, H30, 
Hanswijkstraat 30

 17.11 
Concert: Talentenjacht voor Specials | 
Vereniging personen met een handicap 
- VFG, 11u, Perron M, Douaneplein 1
theater: Gek van liefde (8+) |  
DE MAAN, 15u
Concert: Wiener Parade XI | 
Internationale Robert Stolz Club Belgie, 
16u, Stadsschouwburg
Concert: Amazing Haydn – Mozart 
Requiem | Mechels Kamerorkest, 20u, 
Sint-Romboutskathedraal, Onder den 
Toren 11
theater: Verre vrienden | 't ARSENAAL 
en Theater Malpertuis, 20.15u
theater: Als de kat van huis is |  
’t Echt Mechels Theater, 20.15u
Concert: Renee, 20.15u, Cultuurcentrum

 18.11 
theater: Als de kat van huis is |  
’t Echt Mechels Theater, 15u
Concert: Wiener Parade XI | 
Internationale Robert Stolz Club 
Belgie, 15u, Stadsschouwburg
kunstendag voor kinderen: aanbod 
zie p. 20



 19.11 
Sport: Give en Go! Basketbalinitiatie, 
17.30u, Sporthal De Plaon
Sport: Beweeg je Fit, 19u, BSGO 
Victor Van de Walle

 20.11 
gesprek: Verzorg je tanden, 14u,  
LDC De Smis
gesprek: Omgaan met angst voor 
zelfdoding, 20u, AZ Sint-Maarten, 
Zwartzustervest 47
Lezing: Mechelse vluchtelingen in het 
Verenigd Koninkrijk tijdens de Eerste 
Wereldoorlog, 20u, Stadsarchief,  
G. De Stassaertstraat 145
Sport: Prenatale aquagym, 20.20u, 
Zwembad Geerdegemvaart

 21.11 
theater: In Die Nag | Dood Paard, 
20.30u, kc nOna

22.11 
Lezing: Soirée Lamot - Het arresthuis 
van Mechelen. Een gevangenis in 
bouwhistorisch perspectief, 20u, 
Lamot
Lezing: Kundig met Kruiden – Week 
van de Smaak | J. van der Keulen, 20u, ’t 
GROM, Midzelen 25a, St-Katelijne-Waver
theater: GEN2020 festival: 1979 | 
Strange Fruit i.s.m. Moussem, 20.15u,  
‘t ARSENAAL
theater: Verre vrienden | 't ARSENAAL 
en Theater Malpertuis, 20.15u
theater: Als de kat van huis is |  
’t Echt Mechels Theater, 20.15u 
Concert: Duke Ellington's Sound of 
Love | Kristen Cornwell, 20.30u, kc nOna
Concert: Tannahill Weavers in concert, 
21u, O'Fiach's Irish Pub, Grote Markt 24

 23.11 
theater: Als de kat van huis is |  
’t Echt Mechels Theater, 20.15u

 24.11 
theater: Ha dede (1+) | Theater De 
Spîegel & Kabóca Bábszínház, 11u  
en 15u, Cultuurcentrum
feest: Volksdansfeest, 20u, 
Sint-Libertuscentrum De Brug, 
Nekkerspoelstraat 366
theater: Als de kat van huis is | ’t Echt 
Mechels Theater, 20.15u
Concert: The songbook of blues | 
The Golden Glows, G. Davis, DJ Blue 
Flamingo, 20.15u, Cultuurcentrum

theater: Like a virgin | Theater 
Korenmarkt, 20.15u, Korenmarkt 1
theater: X, Een oefening in verdwijnen : 
LIGHT / P. Aers, T. Ceulemans,  
L. Vandenbussche, 20.30u, kc nOna
theater: De Moedermonologen |  
An Nelissen, 20.30u, kc Moonbeat

 25.11 
theater: Ha dede (1+)  | Theater De 
Spîegel & Kabóca Bábszínház, 11u en 
15u, Cultuurcentrum
theater: Als de kat van huis is |  
’t Echt Mechels Theater, 15u

 26.11 
Sport: Beweeg je Fit, 19u, BSGO  
Victor Van de Walle

 27.11 
Sport: Maandelijkse wandeling, 14u, 
Zusterhuis, Molenbergstraat 6
Spel: Volksspelen, 14u, LDC De Smis
Sport: Prenatale aquagym, 20.20u, 
Zwembad Geerdegemvaart

 29.11 
theater: Als de kat van huis is |  
’t Echt Mechels Theater, 20.15u
theater: When you smile | P. Huvluv  
& S. Wynn, 20.30u, kc Moonbeat
theater: GEN2020 festival: TROOST | 
SIN en 't ARSENAAL, 20.15u, ’t 
ARSENAAL

 30.11 
Concert: Benefietconcert 
TuesdayAfteR8 t.v.v. BULO De 
Sprankel, 19.30u, kc Moonbeat
theater: Als de kat van huis is |  
’t Echt Mechels Theater, 20.15u
theater: Like a virgin | Theater 
Korenmarkt, 20.15u, Korenmarkt 1
theater: GEN2020 festival: TROOST | 
SIN en 't ARSENAAL, 20.15u, ’t 
ARSENAAL
Concert: Malpensa | The Nits, 20.15u, 
Stadsschouwburg

 tentoonstellingen 
tot 28.02 Sport in het Paleis, Sporti-
monium, Trianondreef 19, Hofstade
van 3.11 tot 2.12 Ongebroken Passies | 
T. Cornelissen & L. Van Der Elst, 't 
Houte Geveltje, Hanswijkstraat 52
van 11.11 tot 23.12 Christophe 
Terlinden  | La Fin du Monde,  
Galerie Transit, Zandpoortvest 10
van 16.11 tot 09.12 La Pêche |  

P. Cudennec & E. Martinet, 
HANGAR311, Battelsesteenweg 311
tot 25.11 Down on Mainstream, de 
Garage, Onder den Toren 12
tot 30.11 Mechelen Mondial - 
Tentoonstelling 'Kadogo' kindsoldaten 
in Congo, Huis van de Mechelaar, 
Reuzenstraat 1
tot 10.12 Newtopia: de staat van de 
mensenrechten | verschillende locaties 
binnenstad
tot 06.01.13 Speelgoedrages | Het 
Speelgoedmuseum, Nekkerspoelstraat 21
tot 28.02.13 Ghys at Sisera's | Friends 
of square Riga, Sisera, Bruul 83
tot 31.12.14 Rik Wouters. 
Hoogtepunten | Stedelijk Museum 
Schepenhuis, Steenweg 1

 adressen 
Cultuurcentrum & Cultuurplein,  
Minderbroedersgang 5
Stadsschouwburg, Keizerstraat 3
Lamot, Van Beethovenstraat 8-10
de MaaN, kerk van Cultuurcentrum, 
Minderbroedersgang 5
’t arsenaal, Hanswijkstraat 63 
kc nona, Begijnenstraat 19-21
de jazzzolder, Sint-Romboutskerkhof 2
kc Moonbeat, Oude Brusselsestraat 10
't echt Mechels theater, Olivetenvest 16 
utopolis, Spuibeekstraat 5
Nekkerhal, Nekkerspoel-Borcht
Zwembad geerdegemvaart,  
Leliestraat 32
BSgo victor van de walle, 
Brusselsesteenweg 168

 uw activiteit ook in de uitkalender? 
Voer minstens 6 weken voor het begin 
van de maand waarin uw activiteit 
doorgaat in de UiTdatabank in. 
Workshops en begeleide wandelingen 
worden niet opgenomen. 

deadline invoer december 2012 - 
januari 2013: 19 november 2012
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Een brief van 
Sinterklaas
Bezoek Sintstad in het stadhuis (24-25.11 & 1-2.12)! Check 
eerst alle info op www.uitinmechelen.be/sintstad of in de 
folder, verdeeld via de scholen, wijk- en dorpshuizen en de 
stadsdiensten.

Steek je brieven en tekeningen voor de Sint in de postbus 
aan de grote ingang van het stadhuis (24.11-2.12, 10-16u). 
Vergeet zeker je post- en mailadres niet te vermelden. Zo 
kan de Sint je een briefje terugsturen!

ontbijt met de Sint
Wil je ontbijten met Sinterklaas op 1 december en 
een persoonlijke rondleiding krijgen? Doe dan mee 
aan een ontbijtwedstrijd! 

Ga aan de slag met kaas, choco of confituur en 
vereeuwig het portret van de Sint en/of piet op een 
boterham of op een gebakken ei. 

Mail je foto naar contact@mechelenkinderstad.be 
voor 28 november of steek hem in de Sintbus 
aan het stadhuis. Noteer zeker je mailadres en 
telefoonnummer! De winnaars worden persoonlijk 
verwittigd op 29 november.

Liefste kinderen

Ook dit jaar kom ik op bezoek 
in Mechelen Kinderstad. Nu 
krijg ik de eer om het prachtige 
stadhuis om te bouwen tot een 
échte Sintstad! De pieten en 
ik zijn alvast in de wolken. 
We nodigen jullie er graag 
uit voor een persoonlijke 
rondleiding. Ik verzeker 
je dat de pieten boeiende 
verhalen te vertellen hebben! 
En er is meer. Op 1 december 
worden er activiteiten op 
touw gezet om mij te vieren, 
zoals een Sintermarkt, een 
pietencamping met tal van 
leuke opdrachtjes … Heerlijk 
om te weten dat ik hier zo 
geliefd ben!

Wees zoet en tot snel!

Sintelijke groeten,
Sinterklaas

wedStrijd

tip: in japan zijn ze dol op eetbare kunstwerken. 
googel ‘Bento’ en laat je inspireren!

Welkom in Mechelen 
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huiselijk geweld,  
dat slaat nergens op
25 november is de Internationale dag tegen geweld 
op vrouwen. Huiselijk geweld kan nooit door de 
beugel, of het nu tegen vrouwen, mannen of kinderen 
is. Daarom willen de stad en de provincie iedereen 
sensibiliseren. Op zaterdag 24 november organiseren 
zij in Mechelen de provinciale actie rond Intrafamiliaal 
Geweld.

Tijdens de wekelijkse markt vinden er op de Veemarkt 
optredens plaats van Coco jr en An Nelissen, peter 
en meter van de campagne tegen geweld. Ook 
de Antwerpse groep Katastroof is van de partij. Er 
worden kauwgoms uitgedeeld met de slogan ‘Chick is 
het niet!’ en ‘Huiselijk geweld, dat slaat nergens op’.

w www.25november.be

herbeleef de ondergrondse 
geschiedenis in de vlietenkelder  
Vanaf 28 september kan je afdalen in de volledig opengelegde en gerenoveerde Vlietenkelder onder de IJzerenleen. Een 
gids leidt je rond en doet drie verhalen uit de doeken: over het historische belang van de vlieten vroeger en nu, over de 
mogelijk oudste boot van België die er ligt en over de kelder als schuilplaats tijdens WO II.

plan je bezoek
• Vanaf 28 september tot en met 30 december kan je de kelder elk weekend bezoeken. 
• Koop je ticket (€ 2) bij UiT in Mechelen.
• Een bezoek duurt ongeveer 45 minuten en is onder begeleiding van een gids. 
• De gids vertrekt aan UiT in Mechelen (Hallestraat 4) om 14 en 15u.
• Een gids neemt max. 25 personen tegelijk mee. 

Leer Nederlands via 
het verenigingsleven

De dienst Diversiteit van de stad 
Mechelen en het Huis van het 
Nederlands werken samen aan 
het project ‘Bijt in je vrije tijd’. 
Het nationale project onderzoekt 
of plaatselijke verenigingen 
en organisaties activiteiten 
organiseren die verstaanbaar 

zijn voor hen die het Nederlands (nog) niet goed 
beheersen. Al de activiteiten zijn opgenomen in een 
kalender: de Bijt-in-je-vrije-tijdkalender. Op die manier 
kan je de taal oefenen in je vrije tijd. Benieuwd hoe 
goed de Mechelse vrijetijdsverenigingen begrijpbaar 
zijn? Bijt dan in je vrije tijd! Vind de kalender op 
www.mechelen.be/samenleven.

“We leggen een 
stukje vergeten 
geschiedenis van 
Mechelen bloot om 
opnieuw onderdeel 
te laten uitmaken 
van het collectief 
geheugen.” 
Greet Geypen,  
schepen van Openbare Werken 

LefSteM
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Stedelijke prijs 
stadsverfraaiing  
2012 | nieuwbouw
Heb je tussen 31 oktober 2009 en 9 november 2012 een 
mooi nieuwbouwproject in Mechelen afgerond? Schrijf 
je dan nu in voor de Stedelijke Prijs Stadsverfraaiing 
2012 – thema nieuwbouw! Aan de wedstrijd is € 4000 
prijzengeld verbonden. Het wedstrijdreglement en het 
inschrijvingsformulier vind je op www.mechelen.be. Dien in 
tot ten laatste 9 november bij de dienst Monumentenzorg.

gratis taxipendel 
vervoert je 
tussen Muizen en 
imeldaziekenhuis
Sinds 15 augustus is Muizen de eindhalte van buslijn 
3. Hierdoor rijdt de lijnbus niet meer verder naar het 
Imeldaziekenhuis in Bonheiden. In plaats daarvan 
neem je sinds 15 oktober een gratis taxipendel naar 
het ziekenhuis. Deze rit duurt, afhankelijk van de 
verkeersdrukte, vijf tot tien minuten.

Deze taxi rijdt tussen de halte Brugstraat in Muizen en 
het Imeldaziekenhuis, met tussenstops aan de halte Ter 
Doncklaan en Den Olm (Schoolstraat in Bonheiden). 
De uurregeling is zowel afgestemd op de bezoekuren 
van het ziekenhuis als op de busuren van lijn 3. Het 
proefproject loopt twee maanden en wordt daarna 
geëvalueerd.

Vertrekuren op week- en zaterdagen:
• Muizen Brugstraat, 13.45u en 18.15u
• Bonheiden AZ Imelda, 16.20u en 20.20u
 
Vertrekuren op zon- en feestdagen:
• Muizen Brugstraat, 13.45u en 18.45u
• Bonheiden AZ Imelda, 16.20u en 20.20u

Laat je tijdig 
vaccineren 
tegen de 
griep

Ben je 65+ of zwanger? Heb je gezondheids-
problemen of werk je in de zorgsector? Dan doe je 
er goed aan je tegen de griep te laten vaccineren. Je 
loopt immers sneller kans ziek te worden of ernstige 
gevolgen op te lopen met het griepvirus. Laat je 
bij je huisdokter vaccineren tussen half oktober 
en half november. Als risicogroep krijg je de helft 
terugbetaald.

Vraag raad aan je huisarts, apotheker of check 
www.griepvaccinatie.be voor meer info.

winnaar 2009 - thema nieuwbouw: Tenderstraat 7 
Bouwheer: Volkswoningen Duffel cvba 
architect: Architectenbureau dmvA
foto: Architectenbureau dmvA
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wij wareN  erBij
1 Op de Haverwerf is meer te zien dan 
enkel de drie oudste huisjes van onze stad. 
Rooske van nr. 17 doet voorbijgangers 
telkens omkijken naar haar indrukwekkende 
verzameling beeldjes. Die staan uitgestald aan 
haar gevel en vensterraam.

2 Honderden Mechelaars zakten tijdens 
Sing for the Climate af naar de Haverwerf. Ze 
zongen er uit volle borst voor het welzijn van 
Moeder Aarde.
 

3 Mechelen is een viergeslacht rijker: trotse 
grootmoeder Yvette stuurde Nieuwe Maan 
deze foto, met moeder Julie, overgrootmoeder 
Helena en kersverse baby Lola.

4  Tijdens het skatefestival Malinas Machinas 
leefden tientallen skaters zich uit met hun 
board. Dit jaar had het festival als thema 
piraten. De skateramp werd omgetoverd tot 
een houten piratenboot. Skate ahoy!

5 Klusjesman Levion toverde de toiletten, 
refter en keuken in Don Bosco Mechelen om 
tot heuse kunstwerken. De leerkrachten en 
kinderen waren aangenaam verrast. Ze willen 
via deze weg hun klusjesman bedanken voor 
zijn prachtige werk.

6 De Poolse kunstenaar Krisztof Wodiczko 
geeft in het kader van de tentoonstelling 
Newtopia het Mechelse stadhuis een paar 
ogen. Het zijn de ogen van immigranten of 
vluchtelingen. Tegelijkertijd met de projectie 
hoor je hen vertellen over hun leven en vlucht 
naar ons land. Nog tot 10.12.

 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. Je kan je foto's 
ook versturen naar nieuwemaan@mechelen.be.
 
Meer uitleg? Alle foto’s bekijken?  
w www.mechelen.be/nieuwemaan

Nuttige NuMMerS
vragen aan de politie? t 015 46 44 64
de brandweer contacteren? Voor noodgevallen (brand, ongeval 
en alle dringende hulpverleningen) t 112 of 015 20 23 45.  
Voor niet-dringende hulpverlening  
(verdelgen wespennest, pompwerken … ) t 015 28 02 80
Milieuhinder? Dienst Milieu en Landbouw, t 015 29 75 48. 
Dringende milieuproblemen? Neem contact op met de politie, 
ook buiten de kantooruren.
inschrijven voor grabbelpas? Dienst Jeugd t 015 29 78 95 of 
e jeugddienst@mechelen.be en bij de Sportdienst t 015 29 25 96 of  
e sportdienst@mechelen.be
Zwemmen? Zwembad Geerdegemvaart, t 015 41 77 44, Zwembad 
Nekkerpool t 015 55 70 05
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
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: Caroline Verschaeren 
(hoofdredactie), Daphne Storms, Lieve Jaspaert, Ditte Knaepen,  
Roxanne De bruyn, Annick Kumbruck, Nathalie Bekx,  
Geert Verbist, Tina Vanhoye, Sébastien Walder en Koen Vermeiren
fotografie: Jean Van Cleemput
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/2012/0797/077

Het stripalbum waarin Suske en 
wiske in Mechelen vertoeven, is 
'De kleine postruiter' uit 1990.
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www.mechelen.be

Tv, radio, magazines … almaar vaker zien ze het levenslicht 
onder den Toren. Benieuwd wat deze Sinte Mettezangertjes 
hen te vertellen hebben? Je leest het in Nieuwe Maan.


