
Nieuwe Maan
Magazine van de stad Mechelen • nr. 32 • december 2012 - januari 2013

Jongeren voor het Zuiden

Mechelen houdt je warm

Kazerne Dossin opent

WorD vriJWilliger
Mechelaars breNgeN WarMte



 In de kijker

goeDgeMutste stiKbitcheN stiKKeN erop los
De Stikbitchen van H30 steken de stad her en der in een 
winters kleedje. Vorig eindejaar kon je ze zien schitteren 
op hun eigen modeshow ‘Fashion for Life’ in de Spie-
geltent op de Grote Markt. Dit jaar geeft deze vrolijke 
meiden bende het eindejaar nog meer gezelligheid óp de 
straat. Hier kleedden ze het Beethovenbeeld op de Haver-
werf met een fleurige jas aan. En onder het motto ‘Take a 
wish’ wensen de Stikbitchen jou vanaf eind december van-

uit de bomen op de Vismarkt een vrolijk eindejaar! Volg 
de lichtjes en pluk er een persoonlijke wens van de takken, 
handgemaakt door lieve Stikbitchvingers.

Ben je tussen 14 en 25 jaar en heb je goesting om de Stikbit-
chen te vervoegen? Neem dan een kijkje op www.h30.be of 
stuur een mailtje naar H30@mechelen.be.
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Ongeveer een jaar geleden vertelde 
Mechels historicus eN vrt-
MeDeWerKer geert clerbout 
in Nieuwe Maan over het leven in 
Mechelen tijdens WO I. Ondertussen 
pende Geert de resultaten van zijn 
onderzoek neer in het boek oorlog 
aaN De DiJle (uitgeverij Van Hale-
wyck). Nieuwe Maan mag vijf exempla-
ren van zijn boek weggeven. Stuur een 
mailtje naar nieuwemaan@mechelen.
be. Wie weet ontvang jij binnenkort dit 
prachtwerk in je brievenbus!

Vanaf januari zal een NieuWe 
bestuursploeg het beleid voor 
onze stad voeren. Het is een coalitie 
van de stadslijst Vld – Groen – m+, 
N-VA en CD&V. Samen hebben ze 
een ruime meerderheid van 32 
op 43 gemeenteraadsleden. Sp.a 
en Vlaams Belang belanden in de 
oppositie. Benieuwd naar wie welk 
mandaat op zich zal nemen en wat het 
bestuursakkoord voor de komende 
zes jaar voor de stad in petto heeft? 
Lees het in de volgende Nieuwe Maan.

Op 1 december opende Kazerne 
Dossin (lees op p. 6-7). Op dezelfde 
plek stond vroeger het ‘arrest-
huis’. Voordat deze gevangenis 
gesloopt werd, werd het gebouw 
onderzocht door archeologen van het 
agentschap Onroerend Erfgoed. Wist je 
dat ze hier sporen van pottenbakkers 
uit de 14de eeuw terugvonden? In de 
brochure ‘Het arresthuis in Meche-
len: van randgeval tot lieu de mémoire’ 
kom je dit en veel meer te weten. Haal 
ze gratis in de Bib, het Huis van de Me-
chelaar, Lamot en bij UiT in Mechelen. 

Nieuw in de DijlestadMaaNZapper

Zet jij jouw vrijwillige schouders 
onder Mechelen?
De meeste verenigingen en clubs draaien op de vrijwillige inzet van 
leden en sympathisanten. Denk hen weg en het verenigingsleven 
stuikt in elkaar. Tot in de meest uiteenlopende facetten van onze 
stedelijke dienstverlening zijn vrijwilligers aan de slag. 

Ik denk aan de 200 peters en meters van Mechelen. Elk van hen 
engageert zich om een stukje Mechelen te onderhouden, al is 
het maar een boomvak of een strookje voetpad. Alleen al dankzij 
hen werd Mechelen de voorbije jaren een Stad om te Zoenen. Het 
stadsbestuur zet hen daarom elk jaar in de bloemetjes. Maar ook de 
dienstverlening naar de minderbedeelden of zelfs een grootschalig 
evenement als Maanrock draait op vrijwilligers.

Vrijwilligers zijn er dus nooit genoeg. Ben je trots op onze stad? Vind je 
dat we nog beter kunnen doen? Word dan ambassadeur van onze stad 
en steek mee de handen uit de mouwen. Met de inzet van vrijwilligers 
kunnen we van onze stad de mooiste van het land maken.

Steek jij in 2013 je handen eens uit de mouwen als vrijwilliger? Het is een 
mooi voornemen voor het komende jaar. Alvast een prettig eindejaar! 

leftroMpet

Bart Somers,
burgemeester
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versier je gevel  
of voordeur! 
De dagen worden kouder en donkerder. De kerstlichtjes 
en -versiering hullen gelukkig onze straten in een mum 
van tijd in een gezellige sfeer. Nieuwe Maan daagt je uit 
om dit jaar extra je best te doen en je voorgevel of -deur 
een ware metamorfose te geven. Rommel door je zolder of 
garage en ga aan de slag met lichtjes, slingers, kerstballen, 
hulsttakjes … al wat naar kerst en eindejaar ruikt kan dienen! 
De mooiste gevel wint.

Leg je versierde gevel of deur vast op foto en stuur je foto 
en je adres voor 12 januari naar Marketing & Communicatie 
Nieuwe Maan, Grote Markt 21, 2800 Mechelen of mail naar 
nieuwemaan@mechelen.be. De winnaar krijgt Mechelen-
bons ter waarde van € 60 om naar hartenlust te besteden in 
een van de 100 deelnemende Mechels zaken. Ga ervoor!

WeDstriJD

Vorige maand peilden we naar jouw kennis van het Mechels 
straatbeeld. Guy Christiaens uit Heffen wist dat de foto van 
de productie-assistente voor Loslopend Wild getrokken was 
aan de Haverwerf. (Ook Beethovenstraat keurde Nieuwe 
Maan goed als antwoord.) Guy wint Mechelenbons ter 
waarde van € 60. Goed gedaan! 

gratis
cambio breidt uit
Cambio lanceert een proefaanbod tot 31 december.  
Mechelaars kunnen autodelen uitproberen zonder  
abonnementskosten te betalen. Tijdens deze proef-
periode betaal je dus alleen voor het gebruik. Er komt 
trouwens een standplaats bij in de Stationsstraat: een 
handige plek nabij het station. Al meer dan 300 Meche-
laars sloten zich sinds de start in 2006 aan bij Cambio. 
Elke extra plaats is dus welkom. Cambio geeft regelmatig 
infosessies in Mechelen voor geïnteresseerden. 
W www.cambio.be.

“Met een 
nieuwe Cambio-
standplaats 
stimuleren we 
autodelen nog 
meer.” 

Karel Geys,  
schepen van Mobiliteit

lefsteM

Welkom op de 
Nieuwjaarsdrink! 
(13.01)

Binnenkort tellen we met z’n allen af van oud naar 
nieuw. Dat feestje gaat vaak gepaard met een glaasje 
bubbels. Ook wij Maneblussers laten dit niet aan onze 
neus voorbij gaan. Nieuwe Maan nodigt jou namens 
het stadsbestuur uit om samen met de Mechelaars 
te klinken op het nieuwe jaar! Dat doen we op 
13 januari tijdens de jaarlijkse Nieuwsjaarsdrink. 
Hopelijk zijn tegen dan de zware kerstschotels 
verteerd en de katers gaan lopen. Wees erbij, wens 
iedereen het beste voor 2013 en wissel goede 
voornemens uit. 

Nieuwe Maan wenst iedereen alvast een schitterend 
2013! Een jaar waarin dromen mogen uitkomen en 
Mechelen nog meer kan bruisen dan ooit tevoren! 

Nieuwjaarsdrink, zo 13.01, 11-13u, Grote Markt 
(11u: optreden, 12u: goede voornemens van de 
burgemeester, 12.10-13u: optreden) 
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uitbliNKer

De Mechelenbon, 
het cadeau bij uitstek  
voor de feesten! 
Wie nog geen cadeau-inspiratie heeft voor eindejaar, hoeft 
het dit jaar niet ver te zoeken. De stad Mechelen biedt het 
ideale eindejaarscadeau: de Mechelenbon. Hij is zoveel 
meer dan een simpele cadeaubon. De bon trakteert je op 
een unieke ontdekkingsreis door de stad, een avondje uit, 
een zalig diner, een nieuwe outfit, … een cadeau dat kan 
ingevuld worden naar ieders wens. Hoeveel je schenkt, 
bepaal je zelf. Een bon van € 5, 10, 20 of meer? Stel 
naar hartenlust jouw cadeaubon samen. Met bijna 120 
deelnemende handelaars en vrijetijdspartners is er een 
adresje naar ieders zin. De gelukkige ontvangers hebben 
tot een jaar na uitgiftedatum de tijd om hun Mechelse 
cadeau uit te kiezen. 

Dus loop snel langs bij UiT in Mechelen en koop het 
leukste en kleurrijkste pakje.

UiT in Mechelen, Hallestraat 2-4-6, 
t 070 22 28 00, e uit@mechelen.be

Op www.uitinmechelen.be/mechelenbon 
vind je een lijst met adressen waar de 
Mechelenbon wordt aanvaard.

Michael De cock:
Liefde voor Mechelen en 
de Ommegang-traditie
Na 25 jaar trekt de hanswijkcavalcade Mechelen in 
2013 weer door de stad. volgens Michael De cock,  
directeur van ’t arseNaal, een topevenement om trots 
op te zijn. hij verzorgt de artistieke uitvoering van de 
ommegang, het niet-religieuze luik van de cavalcade. 

“Mechelen ligt me na aan het hart. Als kind leerde ik de 
historische binnenstad kennen, voor mij een van de mooi-
ste van het land. En ik fietste naar Walem om in de putten 
langs de E19 te zwemmen. Nu mag ik de Ommegang 
regisseren. Terecht staan onze unieke en historische 
Ommegangreuzen op de UNESCO-lijst voor het niet-
materiële erfgoed. Van die bijzondere traditie een groot 
feest voor alle Mechelaars maken, vind ik een hele eer.” 

“Laat ons er samen een fabelachtig mooie en onverge-
telijke optocht van maken. Want ook jij kan je steentje 
bijdragen! We zoeken nog kostuummakers, figuranten, 
zangers en … vier kloeke ruiters voor het Ros Beiaard.”

Wil je meewerken? Contacteer snel erfgoedcoördinator 
Eva Van Hoye! t 015 29 49 19, e eva.vanhoye@mechelen.be



Kazerne Dossin  
opent haar deuren
Sinds 1 december kan je op bezoek in het gloednieuwe Kazerne Dossin, 
Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en 
Mensenrechten. Curator Herman Van Goethem vertelt je waarom dit 
museum jouw bezoek meer dan waard is.

Kazerne Dossin: mensenrechten 
gisteren en vooral ... vandaag
Op 10 december vieren we de Internationale dag van 
de Mensenrechten. Die dag is het eindpunt van de 
tentoonstelling Newtopia: de staat van de Mensenrechten. 
Maar mensenrechten blijven onze stad beroeren. Na 
Newtopia leeft het thema voor eeuwig voort dankzij 
Kazerne Dossin.

Herman: “Kazerne Dossin is het eerste museum in de 
wereld dat mensenrechten in de naam draagt. De meeste 
musea die zich buigen over de Holocaust richten zich op 
het verleden. Kazerne Dossin wil zich richten op vandaag. 
Het vertrekpunt is wel de Holocaust (Jodenvervolging 
tijdens WO II). Van daaruit legt het de link naar zaken die 
kunnen leiden tot uitsluiting, discriminatie en massageweld. 
Zo confronteert het je op de eerste verdieping met een 
reuzengrote foto genomen op Tomorrowland. Loop je 
de hoek om, dan sta je plots oog in oog met een massa 
die Hitler vereert. Het is een beeld uit de film Triumph 
des Willens (Duitse nazifilm, 1935). Op die manier toont 
het museum jongeren dat een menigte een positieve 
kracht kan zijn, maar ook een gevaarlijk wapen als je ze 
beïnvloedt.” 

een plek vol gedachten en dromen
“Ik hoop dat Mechelaars inzien dat deze kazerne, die ze 
al jaren kennen, de meest beladen plaats van de stad is. 
Een plek die ons heel wat kan vertellen. Onze samenleving  
staat onder grote spanning. Hoe willen we dat de wereld 
eruit ziet? Hoe garanderen we mensenrechten als we 
met zovelen zijn? Elkaar niet discrimineren is de basis 
van onze samenleving, met waarden als vrijheid en 
gelijkheid. Mensen mogen dat niet vergeten. Ik hoop dat 
Kazerne Dossin een beklijvende ervaring zal zijn voor de 
bezoekers. Die moet aanzetten om na te denken over de 
wereld die wij dromen en willen", aldus Herman.
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alvast een korte tocht door het museum
•	 De eerste verdieping staat in het teken van de Belgische 

situatie begin jaren 1940. 
•	 De tweede verdieping gaat dieper in op massale 

discriminatie van joden en zigeuners. 
•	 De derde verdieping behandelt de georganiseerde 

vernietiging van een hele bevolkingsgroep. 
•	 De vierde verdieping kijkt uit over het oude 

kazernegebouw en de hele stad. Op dit verdiep vind je de 
tijdelijke tentoonstellingen. Het opent met een installatie 
van kunstenares Esther Shalev-Gerz, in het kader van 
Newtopia (tot 31.03).

Herman: “Op de tussenverdiepingen leggen we de 
link naar hedendaagse verhalen die te maken hebben 
met mensenrechten. Bij de derde verdieping zijn dat 

bijvoorbeeld recentere gevallen van volkerenmoord, zoals in 
Rwanda in de jaren 1990.”

“Daarnaast kom je als bezoeker op elke verdieping de 
verhalen tegen van vijf getuigen. Getuigen die de deporta-
tie van Mechelen naar Auschwitz overleefden, in het verzet 
werkzaam waren of onderdoken voor de bezetter. Hun 
verhalen vormen de rode draad doorheen het museum.”

Breng zelf een bezoek aan Kazerne Dossin,  
Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over 
Holocaust en Mensenrechten. Het is dagelijks (ook 
op maandag) open van 10 tot 17u, uitgezonderd op 
woensdag. Op Kerstmis, Nieuwjaar en op joodse 
feestdagen (Rosh Hasjana en Jom Kipoer) is het 
museum eveneens gesloten.

info: Goswin de Stassartstraat 153,  
t 015 29 06 60, e info@kazernedossin.eu,  
W www.kazernedossin.eu

tickets
•	 volwassene: € 10 individueel, € 8 in groep
•	 jongere: € 2 individueel, € 1 in groep
•		houders Lerarenkaart en/of UiTpas: € 2
•		65-plusser: € 8 individueel, € 6 in groep
•		begeleidende leerkracht bij schoolbezoek: gratis
•		een gids (bij max. 60 pers.) kost € 60

Vanaf 15 personen vorm je een groep.

Het toegangsticket tot Kazerne Dossin geeft toegang 
tot de permanente en tijdelijke tentoonstellingen in 
het museum. het memoriaal in de oude kazerne kan 
je gratis bezoeken.

bezoek gratis Kazerne Dossin op 12.01
Op zaterdag 12 januari bezoek je als Mechelaar 
gratis met twee personen het nieuwe museum. Vind 
hiervoor een bon op www.mechelen.be/gratisbezoek. 
Breng deze ingevuld mee naar het museum op 12 
januari tussen 10 en 17u en ontdek zelf het verhaal van 
Kazerne Dossin.

bezoek Dossin

“Op 12 januari bezoeken 
Mechelaars gratis Kazerne 
Dossin, de meest beladen 
plaats van de stad.” 

© Bruno Dewitte
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Net zoals 10 000 andere jongeren uit 
Vlaanderen en Brussel staken de ze-
ventienjarige Tom, Sofie, Aaron en 
Nele op 18 oktober een dag de han-
den uit de mouwen onder het motto 
‘Work for a change’. Het loon dat ze er-
mee verdienden gaat dit jaar naar een 
jongeren project in de sloppenwijken in 
Venezuela. 

Werkgevers konden vacatures ingeven 
op de jobbank van vzw Zuiddag. Via die 
weg konden de leerlingen ‘solliciteren’ 
bij een werkplek naar keuze. Via de site 
kwam je ook meteen te weten welke 
bedrijven zich hiervoor engageren. 

samen solidair 
Nele was voor één dag bij de redactie 
van Nieuwe Maan aan de slag: “Ik ging 
als journaliste een kijkje nemen bij de 
andere Zuiddagjongeren, interviewde 
hen en mocht er dit artikel over schrij-
ven. Ik vond het een erg interessante 
dag. Lees het zelf maar.”

het Mechelse verleden ingedoken
Tom liep een dag de trappen op en af 
in de oude Rijkswachtkazerne: “Ik hielp 
oude skeletten verhuizen voor de ste-
delijke dienst Archeolgie. Ze werden op 
het Sint-Romboutskerkhof gevonden en  

Een dagje als juwe-
lier, aan de slag als 
archeoloog of zelf 
interviews afnemen 
als redacteur. De 
Zuiddag liet tieners 
ervaring opdoen op de 
werkvloer. Daarmee 
hielpen ze jongeren uit 
derdewereldlanden. 

“Veel kinderen uit ontwikkelingslanden moeten 
al op jonge leeftijd gaan werken. Wij hebben 

het geluk dat we lang naar school kunnen gaan. 
Daar mogen we wel even bij stilstaan.” Sofie

Jongeren werken samen   voor verandering

tom

sofie

aaron
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worden nu hier gestockeerd. We kwa-
men te weten hoe de skeletten eerst 
gewassen worden en dat archeologen 
er vervolgens DNA-onderzoek op uit-
voeren. Het skelet op de foto is trou-
wens uit plastiek hoor, geen zorgen 
(lacht). Later die dag gingen we naar de  
Stompaertshoek, waar resten gevon-
den zijn uit de 14de eeuw. Boeiend!”

achter de toonbank i.p.v. 
de schoolbank
Aaron zette zich een dag in voor het 
Zuiden in een juwelierszaak: “Daar 
maakte ik mee juwelen, hielp ik de win-
kel inrichten en bediende ik klanten.”

“Een halsketting maken is precisiewerk. 
Soms duurt het uren om er eentje in el-
kaar te knutselen. Het project mag dan 
wel zijn opgelegd door de school, ik 
ben blij dat ik de kans kreeg om zo’n 
dagje werk eens mee te maken. Zo doe 
je een beetje ervaring op”, aldus Aaron. 

besef van een goed leven 
Sofie was een dag werkzaam in Techno-
polis. “Ik mocht brieven in enveloppen 
steken. Ach, dat moet ook gebeuren 
(lacht). Na vandaag besef ik vooral dat 
je moet genieten van je tijd op school. 
En dat een opleiding belangrijk is om 
de gepaste job voor jou te vinden. Wij 
hebben het geluk hier goed onder-
wijs te hebben. Voor veel kinderen uit 
ontwikkelingslanden is dat anders. Zij 
moeten vaak al op jonge leeftijd gaan 
werken. Ik hoop dat we hen met dit 
project een beetje kunnen helpen en 
dat er volgend jaar nog meer scholen 
meedoen.”

Jongeren werken samen   voor verandering

“Ik mocht mijn eigen 
artikel schrijven voor 
Nieuwe Maan.” Nele

cijfers
Dit jaar deden 150 solidaire leerlingen uit 3 Mechelse scholen (Coloma, 
Scheppersinstituut & Bim-Sem) mee aan de Zuiddag. Over het hele land 
bracht de Zuiddag vorig jaar € 251 000 op. Die opbrengsten gingen 
naar een project voor jonge boeren en ondernemers in Tanzania.
W www.zuiddag.be 

Nele
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Je beste 
voornemen ooit

Op zoek naar een goed voornemen voor 2013? Word vrijwilliger! 
Je maakt je nuttig, helpt je medemens, het milieu en de stad. Je leert 
nieuwe mensen kennen en bovenal geeft het enorm veel voldoening. 

Ontdek wat deze Maneblussers er voor zichzelf uit halen.

Johan (57) is al jaren actief bij fc Walem. Daar spelen vol-
wassenen en kinderen, die er de knepen van het vak leren. 

Johan: “Onze kinderen steken meer op dan voetballen al-
leen. Ze maken kennis met discipline en leren omgaan met 
elkaar als team. En voetbal is een enorm leuke, gezonde 
ontspanning."

“Vandaag ben ik de jeugdverantwoordelijke bij onze club. 
Ik zorg voor het materiaal, organiseer wedstrijden, schrijf de 
nieuwe spelers in en bezoek ze aan huis… Het is echt fijn je 
in te zetten voor de kinderen. Je ziet ze groeien van duivel-
tjes (zesjarigen) tot echte sporthelden.” 

“Hulp is altijd welkom: trainers, kantinehulp, mensen die ons 
willen helpen met hun organisatorische talenten. Zo vieren 
we in 2013 ons 30ste paastornooi. We plannen hiervoor een 
groots evenement. Daarvoor kunnen we nu al elke helpende 
hand gebruiken. Een voetbalseizoen duurt tien maanden. 
Maar zelfs voor één enkele activiteit kan je ons assisteren.”

“Duiveltjes zien opgroeien 
tot grote voetbaltalenten.
Dat geeft zoveel voldoening.” 
Johan

Word hulp 
of trainer bij  
een sportclub

interesse in deze of een andere sportvereniging? 
Check W www.fcwalem.eu, W www.sportinmechelen.be
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anne (53) is een van de vele Mechelaars die begaan is met het groen in de stad: 
“Samen met een tiental andere 'Vrienden Van Dodoens' onderhoud ik de 
kruidenhoek oftewel Dodoenstuin in de Kruidtuin. Voor de groendienst van de stad 
is dit immers een te tijdsrovende taak. Uit waardering krijgen we van de stad spaden 
en ander materiaal en mogen we ons verfrissen bij de dienst Archeologie. Twee jaar 
geleden reikte Mechelen ons zelfs de Prijs voor de Vrijwilliger uit.” (Zie kader p. 15.)

“Als we aan het werk zijn, krijgen we vaak positieve reacties van voorbijgangers. Zij zijn 
blij dat we de Kruidtuin zo mooi maken. Het is tenslotte een groene ader voor de  
82 000 Mechelaars.”

“Wat er zo leuk aan is? Voor mensen die geen tuin hebben en toch graag in het groen 
werken, is het ideaal. Het is voorts gezonder dan voor tv liggen. Doe daar nog eens 
de gezellige babbels bij en het kan niet meer stuk.”

“De Vrienden zijn er voor iedereen: ons jongste lid is een twintiger, onze oudste 
vrijwilliger is 85-plus. We tuinieren om de twee weken op zaterdag van 10 tot 12u. 
Je kiest zelf of je komt of niet. Wees meer dan welkom!”

onderhoud mee 
de Dodoenstuin

"We verzorgen een 
tuin voor 82 000 
Maneblussers."  
Anne

Zin in tuinieren voor het 
goede doel? Neem contact 
op met de Vrienden Van 
Dodoens via wijkhuis Centrum, 
Karmelietenstraat 13, 
e wijkhuis.centrum@mechelen.be.

Een andere groene tip: word 
vrijwilliger bij Natuurpunt. 
Info: t 015 29 72 50, 
e info@natuurpunt.be, 
W www.natuurpunt.be 
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voor wie graag de culturele of historische toer op gaat, zijn er in Mechelen initia-
tieven genoeg. Zo vond laure (29) helemaal haar ding bij erfgoedcel Mechelen. 

Laure: “Ik help schilderijen uit Mechelse kerken in kaart te brengen. Wij beschrijven de 
stijl, de periode en het onderwerp waarin het werk werd geschilderd enzo. Zo weet de 
stad wat ze bijvoorbeeld kan tentoonstellen, helpen we restaurateurs van de kunst-
werken aan essentiële info …”

“Als gepassioneerd historica leer ik hiermee veel over de geschiedenis van mijn stad. 
Het is een heuse ontdekkingstocht. Zo hebben we op de zolder van de O.L.V-van-
Hanswijkbasiliek een collectie schilderijen ontdekt van Antoon Van Hammée, een 
bekende Mechelse schilder uit de 19de eeuw. Een kunstschat als het ware.”

“Er heerst onder ons een gezellige sfeer. De erfgoedcel stimuleert dit. Ze nodigt ons 
als vips uit voor culturele activiteiten en met Nieuwjaar komen we allemaal samen voor 
een babbel en een drankje.” 

“Opdat de registratie van het erfgoed vooruit zou gaan, kunnen we alle medewer-
king gebruiken. Wij zijn met zowel studenten, werkenden als gepensioneerden. Een 
gezonde interesse in het verleden is de enige vereiste. Dankzij de vormingen leer je 
bovendien heel wat bij.” 

“Onlangs ontdekten 
we waardevolle 

kunstwerken van een 
 Mechelse schilder. 
Echt leuk!” Laure

breng Mechels erfgoed in kaart. 
Win info in via Erfgoedcel 
Mechelen, Van Beethoven-
straat 8-10, t 015 29 49 10, 
e erfgoedcel@mechelen.be, 
W www.erfgoedcelmechelen.be.

Word vrijwilliger bij de erfgoedcel
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al 17 jaar leeft Michel (23) voor Jamaswapi: "Sinds 2008 
ben ik (hoofd)leider. Elke zaterdag organiseer ik samen met 
andere leiding de leukste namiddag van de week, met tal 
van activiteiten." 

"Jamaswapi is uniek. Je vindt ons alleen in Mechelen. 
Bovendien betaal je bij ons geen lidgeld. Op deze manier 
geven we iedereen de kans om zich gemakkelijk aan te 
sluiten bij onze jeugdbeweging. We zijn een erg diverse 
bende, met leden tussen 6 en 17 jaar van alle culturele 
achtergronden."

"Uiteraard hebben we werkingsmiddelen nodig. Subsidies 
alleen zijn niet genoeg. Zo verkopen we bijvoorbeeld 
marsepein, organiseren we etentjes … Daarnaast vraagt 
een kamp wel wat organisatie. Maar bekijk de foto's met 
de lachende kinderen achteraf, en je weet waarvoor je het 
doet. De kampen en de weekends met Jamaswapi zijn 
trouwens mijn hoogtepunten van het jaar."

"Je inzetten als jeugdleider loont! Je komt met mensen 

van allerlei leeftijden in contact: je leden, de leidingsploeg, 
kookouders tijdens het kamp, medewerkers van de 
parochie en de dienst Jeugd ... Je leert zo veel mensen 
kennen dankzij de jeugdbeweging! Het ravotten met de 
kinderen en je medeleiding zorgt er dan weer voor dat je 
jong blijft. Als leider bij een jeugdbeweging heb je veel 
vrijheid: jij verzint de activiteiten, maar tegelijkertijd leer je 
verantwoordelijkheid nemen. Je bent de beste vriend van 
je leden en hun grote voorbeeld."

"Voor elke nieuwe enthousiasteling die minstens 17 jaar 
oud is, staan onze deuren open. We kunnen altijd leiding 
gebruiken. De vorige jaren was ons leidingaantal maar net 
voldoende om een goede werking te kunnen voorzien. 
Een jeugdbeweging draait uitsluitend op de goede wil van 
vrijwilligers, zonder kunnen we niet bestaan. Dus hang je 
graag het kind uit, maar kan je ook verantwoordelijkheid 
dragen? Voeg je dan snel bij onze 'familie'! Probeer het 
twee weken uit. Bevalt het je, dan kan je minstens een 
jaar blijven. Je spendeert gemiddeld vier uur per week 
aan Jamaswapi."

Word jeugdanimator

“Je wordt de beste 
vriend van je leden 
en tegelijk hun 
grote voorbeeld.” 
Michel

interesse in Jamaswapi? 
Gebroeders Verhaegenstraat,  
M 0476 54 06 79, 
e hoofdleiding@jamaswapi.be  
W jamaswapi.be 

een (andere) jeugdbeweging in 
je buurt vind je via Mechelen.be > 
Leven > Vrije tijd en cultuur > 
Verenigingen > Jeugdbewegingen

13

Dossier M 



veel nieuwe Mechelaars willen graag integreren in de 
stad en de taal leren. Dit kunnen ze op een leuke manier 
dankzij samen inburgeren. op die manier helpt Jeroen 
(23) sinds enkele weken garba (24) uit Niger. 

Jeroen: “Minstens twee keer per maand spreken we af 
om samen iets leuks te doen. Zo hebben we de rondvaart 
op de Dijle gedaan en gaan we af en toe een koffie 
drinken. Tijdens zo’n afspraakje spreken we Nederlands 
en babbelen we over het leven in Mechelen en dat van het 
herkomstland van Garba.”

Garba: “Ik leer mensen en Mechelen kennen en eigenlijk 
krijg ik een persoonlijke taalcursus van Jeroen. Ik vertel 
Jeroen dan weer over Niger en onze lekkere keuken. 
Beiden steken we dus een heleboel op.” “De stad steunt 
ons bovendien. Zo krijgen we kaartjes voor Technopolis of 

een beklimming van de Toren … Als het weer zich er toe 
leent, gaan we die zeker eens beklimmen. Dat Mechelse 
symbool moet Garba toch leren kennen”, zo zegt Jeroen.
Veel vraagt het niet van een vrijwilliger. Jeroen: “Je moet 
uiteraard zeer goed Nederlands kennen. Even belangrijk is 
dat je een open geest hebt en je je kan inleven in andere 
culturen. Als je leergierig bent, is dit iets voor jou.” Garba: 
“Ik moest de taal een ‘beetje’ kennen. Verder wordt er 
van mij veel motivatie gevraagd." “Er zijn inburgeraars van 
alle leeftijden. Dankzij een groepsbijeenkomst kunnen ze 
elkaar leren kennen. Zo krijg je de perfecte duo’s”, aldus 
Jeroen.

Garba: “Ik vind het echt leuk. Ik doe toffe dingen en krijg er 
een vriend bij.” Jeroen: “Dat geldt evenzeer voor mij. Garba 
wordt dankzij mij almaar beter in het Nederlands. Ik maak 
een verschil.”

samen inburgeren

loop je warm? Contacteer Samen Inburgeren, 
t 015 29 83 63, e sameninburgeren@mechelen.be, 
W www.mechelen.be/sameninburgeren.

“Mede dankzij mij kan 
Garba snel inburgeren, 

vlot Nederlands leren en 
zich hier thuis voelen.”

Jeroen
“Ik sms ook met Jeroen. 
Zo oefen ik mijn taal. 
En ik leer hem alles 
over mijn land.”
Garba
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Dank 
jullie, vrijwilligers!
De stad Mechelen beseft dat vrijwilligers dingen 
doen die noodzakelijk zijn en zonder hen niet 
zouden gebeuren. Daarom uit ze haar waardering 
ieder jaar met de prijs voor de vrijwilliger. eigenlijk 
gaat het om twee prijzen: één voor een vrijwilliger, 
één voor een organisatie. 

Afgelopen jaar gingen de trofeeën naar Els 
Goodman en Oxfam Wereldwinkel vzw. Els 
zet zich immers in voor wel zeven initiatieven, 
waaronder buurtcomité Pennepoel. Oxfam kan 
op haar beurt op niet minder dan 50 vrijwilligers 
rekenen. Naast een oorkonde kregen zij symbo-
lisch een vrijwilligersboom in het Thiebroekbos.

Ken je zelf een vrijwilliger of een organisatie 
die de prijs voor 2013 verdient? 
Neem vóór 15 januari contact op met de dienst 
Welzijn op via 015 29 83 07 of 
welzijn@mechelen.be.

Kom eens ‘effe 
piepen’ bij een senior
Met effe piepen zoekt het Mechelse ocMW sinds kort 
vrijwilligers die bezoekjes brengen aan senioren. 

An Krols (OCMW): “Het gaat over mensen die om verschil-
lende redenen moeilijk de weg naar buiten vinden. Ook 
zij doen af en toe graag een goede babbel.”

Als vrijwilliger maak je gemiddeld zes uur per maand 
tijd voor Effe Piepen. An: “Wij brengen je in contact met 
een senior. Je kiest zelf wat jullie samen doen: iets gaan 
drinken, een bezoekje thuis ... Je zal er van versteld staan 
hoe mensen dankzij jouw aanwezigheid openbloeien.”

Om de vrijwilligers te helpen en te bedanken organiseert 
het OCMW jaarlijks attentiemomenten, zoals een sinter-
klaasfeestje. Daar wissel je evenzeer ervaringen uit met 
andere vrijwilligers.

ben je sociaal? Kan je goed luisteren?  
Neem contact op met An Krols via 015 45 33 01 of  
an.krols@ocmwmechelen.be.
raak je door een beperking moeilijk het huis uit, maar 
geniet je van een goede babbel? Contacteer Thuiszorg. 
Misschien sturen zij je wel iemand die ‘effe’ bij je komt 
piepen. t 015 44 51 11, e info@ocmwmechelen.be

Waarvoor 
zet ik me in?
heb je zin om je voor een sociale organisatie (voor 
senioren, kansarmen …) in te zetten, maar vind je niet 
direct je ding? Neem contact op met het Lokaal Steun-
punt Vrijwilligerswerk. Samen met jou zoeken ze naar een 
vrijwilligersinitiatief dat helemaal bij jou past. 

Meer info: Lokaal Steunpunt Vrijwilligerswerk, 
F. de Merodestraat 37, ma, di & do 9-16u, wo & vr 9-12u, 
t 015 21 22 70, e lokaalsteunpuntvrijwilligerswerk@
scarlet.be, W www.sociaalcentrum.be

Ken jij de Mechelse vzw time4society al? 
Deze vereniging organiseert vijwilligersintiatieven  
voor ondernemingen. Het gaat van collega’s die een 
dessertenbuffet organiseren voor senioren, een halve dag 
rolstoelen poetsen in een rusthuis tot een dagje helpen 
in een natuurdomein … Op die manier geven de onder-
nemingen tijd aan de maatschappij. Zo zorgde de vzw dit 
jaar al voor meer dan 15 000 uur aan maatschappelijke 
teambuildings, onder andere in Mechelse organisaties als 
Natuurpunt of Rode Kruis Vlaanderen.
Meer info: t 015 28 54 09, e info@time4society.com, 
W www.time4society.com

“80-plussers met 
een beperkt  
sociaal netwerk 
hebben veel aan  
de gezelschaps-
bezoeken van 
‘Effe Piepen’.”
Koen Anciaux,  
voorzitter OCMW Mechelen 

lefsteM
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Mechelen houdt je warm
Koude en donkere winterdagen? Dat is in Mechelen geen reden om binnen 
te blijven. Ook dit jaar hult ‘Mechelen houdt je warm’ onze Dijlestad in een 
hartverwarmende eindejaarssfeer.

16

7.12 - 31.12

Het volledige eindejaarsprogramma vind je 

terug op www.mechelenhoudtjewarm.be.

Alle ticketinfo en -verkoop: UiT in Mechelen, 

Hallestraat 2-4-6, t 070 222 800
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The city winter experience

Mirage, de spiegeltent
Voor het derde jaar op rij rijst er een spiegeltent op 
de grote Markt. Nieuw is dat de stad samenwerkt met 
vier Mechelse bedrijven voor de uitbating van de tent, 
die tot ‘Mirage’ werd gedoopt. Gybels, New World, vzw 
Dijlefeesten en Boesjkammeree baten samen drie weken 
lang de spiegeltent uit. Ze hebben een programma 
voorzien om u tegen te zeggen.

Mirage is elke dag open vanaf 11u. Spring binnen en 
geniet van een lekker lunch- en marktmenu of warm 
drankje!

 08 & 15.12   
De ziel uit je lijf ...  
zing mee met  Kestens 
& Donnez gevolgd door 
DJ billie & bollie
Was je er de vorige jaren bij 
in de stampvolle, stomende 
spiegeltent? Dan weet je dat 

dit concert weer dé ideale remedie wordt tegen 
wintermoeheid en kerstsleur.             
⊲ deuren 19.30u, voorprogramma 20u, concert 
20.30u, DJ Billie & Bollie 23u, VVK € 8,  kassa € 10,  
studenten en senioren € 5

 09.12  Jazzdag, programmatie door  
frank vaganée en Jazzzolder
Al jaren staat Mechelen bekend als jazzstad, denk 
maar aan het veelgeprezen festival Jazzathome en de 
talrijke concerten in de Mechelse cafés. Stadsartiest 
Frank Vaganée en Lejo Vanhaelen van Jazzzolder 
zorgen ook in Mirage voor een divers programma.
⊲ deuren 11u, concerten 11u- 23u, VVK € 8, kassa  
€ 10, studenten en senioren € 5    

“Ook in je wijk of 
dorp kan je terecht 
voor een warme 
winterdag. Een 
overzicht van alle 
activiteiten vind 
je in je wijk- of 
dorpskrant of op 
mechelen.be.” 
Marina De Bie,  
schepen Wijk- en Dorpszaken

lefsteM

 12.12  afterwork party met 
DJ sam ostyn & friends                                                                            
Combineer fun en networking op 
onze Mirage After-Work-Party met 
je vrienden en collega's!
⊲ deuren 19u, kassa € 5

 14 & 16.12  christmas @ Mirage  
met amby DJ & specials
Warm je tijdens de kerstmarkt op dankzij het gezellige 
kerstfeest met onze amby DJ en andere specials.
⊲ 14.12, 17u & 16.12, 18u, kassa € 2

 19.12  studentenavond 
Deze woensdagavond staat in het teken van studenten 
met een fuif in Mirage. Na de kerstmarkt feesten de ze 
verder in café Boesjkammeree.
⊲ deuren 19u, kassa € 2,5

 21 & 22.12  Dijlefeesten @ Mirage
(Inter)nationaal gehypte DJ’s en muziekbands geven het 
beste van zichzelf: op vrijdag DJ-sets, op zaterdag rock.
⊲ deuren 20u, VVK € 5, kassa € 8

 15 & 16.12  champagneontbijt
Een onvergetelijk ontbijt met champagne in de sfeer-
volle spiegeltent. 
⊲ 8-12u, € 19 (vooraf reserveren bij UiT)

 18 - 20.12  seniorennamiddagen 
Een gezellige (dans)middag met muzikale verrassingsact! 
⊲ 14-17u, € 5 (koffie en taart inbegrepen)
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Warme winterwandelingen
Herontdek heuse kerkschatten. Doorgewinterde gidsen 
tonen je topstukken van het Mechelse kerkelijk erfgoed. 
De rode draad? Het advent- en kerstverhaal. 
⊲ 8-9.12, 15-16.12, 22-23.12, start 14u, vertrek aan UiT, 
€ 5, –12 jarigen € 2.5, UiT-pas gratis, max. 25  
deelnemers/wandeling, duur ± 2u

Kerstconcert: Winterlicht | 
vzw De sint-romboutskathedraal
Het gemengd ensemble Cantando uit Ekeren onder lei-
ding van Luc Anthonis brengt een hedendaagse selectie 
uit West-Europese, Amerikaanse en Scandinavische 
kerstmuziek. 
⊲ 17.12, 20.30-22u, St.-Romboutstoren, VVK €10, kassa 
€ 15, UiT-pas €5, reserveer je kaart in de kathedraal, bij 
boekhandel Salvator of via t 0478 28 41 43, e concerten@
kathedraalmechelen.be

avondopeningen toren 
Bezoek ’s avonds de verlichte Sint-Romboutstoren. Je 
geniet van live klassieke kerstmuziek. De torenwachter 
geeft je uitleg bij de werking van het uurwerk met een 
lekker tasje soep. In de askelder zorgt Gottland voor een 
hedendaagse interpretatie van kerstliederen. Groepjes 
vertrekken om de 20 minuten.
⊲ 21-22.12, 18-22u, standaard tarief torenbezoek

Kerstconcert ‘a christmas carol’
Het Onze-Lieve-Vrouwkoor dompelt je onder in de sfeer 
van Kerstmis. Dit gebeurt met de drie koorgroepen samen. 
⊲ Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk, 23.12, 15-16.15u. 
€ 10 / € 8 (vvk) 

oudejaarsavond
Met een vuurwerkspektakel en een optreden sluit  
Mechelen het jaar op 31 december in stijl af!  
⊲ 31.12, 23u-3u, Grote Markt (23u & 0.20u-1.30u:  
swingende optredens, 00u: vuurwerk, 1.30-3u: DJ-set)

Nieuwjaarsdrink
Voor de achtste keer trakteert Mechelen op een hapje en 
een drankje om het nieuwe jaar te vieren. Lees meer op  p. 4.

Koopzondagen
Zin om in een gezellige kerstsfeer al je eindejaars-
aankopen te doen? Speciaal voor eindejaar zijn de 
winkels uitzonderlijk open op zondag 16 en 23 decem-
ber (14-18u) en op vrijdag 21 december tot 21u.

Kerstmarkt 
Eet- en drankkraampjes zorgen voor een overvloed 
aan lekkers en de kerstmuziek brengt je op de juiste 
temperatuur. 
⊲ 14.12 (14-22u), 15.12 (10-22u), 16.12 (10-20u), Grote 
Markt - binnenkoer stadhuis – Befferstraat – Veemarkt

champagne-
dagen 
In de Keldermans-
zaal (binnenkoer 
stadhuis) ben je van 
harte welkom op de 
champagnedegusta-
ties en lekkernijen! 

⊲ 14.12, 18u-00u (openingsreceptie: 19u), 15.12, 8u-00u, 
16.12, 8-20u           

gouden carolus christmaswandeling
‘Mechelen in kerstsfeer en in den doenker’: sfeervolle 
wandeling door de Mechelse binnenstad.
⊲ 15.12, 15-21u, start: Lessius campus De Ham, € 1.5 

levende kerststal groot begijnhof
⊲ 15.12, 18-21u & 16.12, 16-19u, binnenplein Brouwerij 
het Anker, gratis

vurige winteravond
Een spoor van lichtjes, muziek, hapjes en drank leiden 
je door een winters park en brengen je bij een gezel-
lig kampvuur. Schrijf vooraf in!
⊲ 14.12, 19u, vertrek bezoekerscentrum Vrijbroekpark, 
gratis

Ook buiten de Mirage vieren we eindejaar ... 
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Een veilig eindejaar 
dankzij het huis voor 
preventie en veiligheid!
op 21 januari opent in de befferstraat het huis voor 
preventie en veiligheid de deuren. 

Vanaf die dag kan iedereen hier terecht met vragen over 
het preventie- en veiligheidsbeleid van de stad. Zo laat 
je je gratis informeren en adviseren over zaken als drugs, 
inbraak, diefstal, overlast, burenbemiddelinggeweld, 
GAS-boetes enz. Ook de fietsgraveeracties zullen er 
plaatsvinden. Nieuw is dat je in het Huis terecht zal 
kunnen voor open informatiesessies over specifieke 
veiligheidsthema’s.

Huis voor Preventie en Veiligheid, Befferstraat 34, 
t 015 29 83 91, e dienstpreventie_en_veiligheid@
mechelen.be, W www.mechelen.be/preventie

het huis voor preventie en veiligheid geeft je 
alvast deze vier tips om het nieuwe jaar zonder 
kleerscheuren te halen. 

1  Zet 2013 feestelijk in …  
maar verknal het niet!
Met oudejaarsnacht mag je uitzonderlijk, zonder 
toestemming van de burgemeester, feestvuurwerk 
afsteken tussen 23.30 en 1u. Wees voorzichtig en 
respecteer de veiligheidsregels. Elk jaar vallen in 
België immers meer dan 1000 gewonden! Let op: 
wensballonnen oplaten is altijd verboden.

2 geef gauwdieven geen kans!
Tijdens de kerst- en koopjesperiode is het vaak 
drummen in de massa. Gauwdieven weten dit. 
Politieagenten en gemeenschapswachten houden 
daarom een extra oogje in het zeil. 

enkele tips:
* Betaal je in het openbaar? Toon dan niet de 

volledige inhoud van je portefeuille.
* Neem je abonnement, rittenkaart of geld op 

voorhand klaar als je het openbaar vervoer 
neemt.

* Wees op je hoede als bij grote drukte 
opschudding ontstaat in je omgeving.

3  veilig de baan op!
Feest veilig. Ben je met de wagen, drink dan niet 
of met mate. En anders doe je best beroep op 
de feestbussen van De Lijn of op de Responsible 
Young Drivers (www.ryd.be). Check de 
feestbusregeling op www.feestbussen.be,  
www.delijn.be/oudjaar of via 070 22 02 00. 

4  Maak je stoep sneeuw- en ijsvrij
Sneeuw is leuk maar gevaarlijk voor voetgangers 
en fietsers. Daarom verplicht het stadsbestuur 
Mechelaars om hun stoep altijd sneeuw- en ijsvrij 
te maken. Een strook van een meter volstaat. 
Doe je dit niet, dan loop je het risico om beboet 
te worden. Help je buur of familie om sneeuw te 
ruimen als die hiertoe zelf niet in staat zijn!  

Ken je de Winterfoon? Hier kan je terecht voor hulp 
bij sociale problemen (over bv. armoede, sociaal 
contact, voedselbedeling en ondersteuning op 
ander gebied). De hulplijn luistert naar je vraag en 
tracht binnen de bestaande dienstverlening een 
oplossing te vinden. t 015 34 43 77 (ma-vr, 11-17u)

De Winterfoon is een initiatief van De Lage Drempel 
vzw. W www.lagedrempel.be 
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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

december 2012 - januari 2013

De wereld vergaat met  

grandioos 
spektakel 
volgens de Mayakalender vergaat de wereld op 21 
december. Waar of niet, kc nona viert het einde van de 
wereld met een grandioos spektakel en avondvullend 
feest. 

Magnifiek muziektheater
Theatergezelschap Abattoir Fermé, muziekensemble 
Zefiro Torna en popgroep Capsule brengen je apocalypso: 
de allerlaatste voorstelling op de planeet Aarde. Ze 
is gebaseerd op de theatertekst 'De komst van de 
Grand Macabre' (1934) van Michel de ghelderode. Een 
meesterlijke komedie over de ondergang van de wereld! 
Ze speelt zich af op een mythische plek, vol folklore, 
carnaval en groteske figuren. Waar iedere vrouw een kreng 
is en iedere man zuipt. 

fantastisch ondergangsfeest
Met Apocalypso beleef je een feestelijke winteravond met 
uitbundig theater, véél muziek, live spektakel, uitzonderlijke 
verrassingsacts én natuurlijk: lekker eten en drinken ...

Apocalypso is een productie van kc nOna, Abattoir Fermé 
en Zefiro Torna i.s.m. Cultuurcentrum Mechelen en  
Capsule. Apocalypso is alleen in Mechelen te zien.

5, 6, 7, 8 – 12, 13, 14, 15 – 19, 20, 21, 22.12, 19.30u,  
kc nOna, Begijnenstraat 19, € 20 (diner inbegrepen),  
t 015 20 37 80, e info@nona.be, W www.nona.be

Kerstconcert: Winterlicht
Wegdromen bij de zoetste kerstliederen? Kom naar Win-
terlicht. Geniet in de stemmige kathedraal van een hemels 
kerstconcert. Onder leiding van Luc Anthonis brengt 
Cantando een selectie uit hedendaagse West-Europese, 
Amerikaanse en Scandinavische kerstmuziek. Met werken 
van Joseph Rheinberger, Anton Bruckner, Eric Whitacre en 
Francis Poulenc.

Het ensemble Cantando brengt de liederen a capella of 
begeleid door orgel, piano of orkest. Met zijn harmonieuze 
koorklank won Cantando tal van prijzen op gerenom-
meerde koorfestivals. Een echte aanrader!

17.12, 20.30u, Sint-Romboutskathedraal, € 15 / 10 (vvk),  
t 0478 28 41 43 e concerten@kathedraalmechelen.be

 Nieuwe speeldata! 
 13,21,22.12 
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MenschenDinge in Kazerne Dossin
Ontroerend sterk kunstwerk rond mensenrechten  
 
bezocht je Newtopia nog niet? rep je dan nu naar de tentoonstelling over 
de mensenrechten. Ze sluit op 10 december, de dag dat de verenigde 
Naties in 1948 de universele Mensenrechten aanvaardden.

Met je Newtopiaticket bewonder je tot en met 10 december ook het sterke 
kunstwerk van Esther Shalev-Gerz. Op de vierde verdieping van Kazerne 
Dossin speelt haar MenschenDinge, een video-installatie over handgemaakte 
voorwerpen, opgegraven in het Buchenwald-concentratiekamp. De installatie 
getuigt van het menselijke vermogen om aan gruwelijkheden te weerstaan. 
Om stil van te worden.

eXpo Newtopia, tot 10.12, 10–17u (op 6.12 tot 22u), € 10 / 8 (groepen en ING-
klanten) / € 2, t 070 222 800, e uit@mechelen.be, W www.newtopia.be

MenschenDinge, tot 31.03.13, 10–17u, gratis bij Newtopia-ticket, daarna inbegre-
pen in toegangsticket Kazerne Dossin, t 070 222 800, e uit@mechelen.be,  
W www.kazernedossin.eu

actieve kerstvakantie met je kids
Kinderen vervelen zich geen minuut deze kerstvakantie. trek erop uit en 
geniet actief van een speels eindejaar in Mechelen. 

speelgoedrages | speelgoedmuseum
Tamagotchi’s, Pokémon, Beyblade, Bakugan … Té gekke speeltjes of hippe 
hebbedingen. Maar wat was dé rage in 1950 of een hype in 1970? Ontdek 
jouw populaire spel op de expo 'Speelgoedrages!'!

di–zo (gesloten op 24, 25, 31.12 en 01.01), 10–17u, Speelgoedmuseum, Nekker- 
spoelstraat 21, € 8 / 7 / 5,5, t 015 55 70 75, e info@speelgoedmuseum.be,  
W www.speelgoedmuseum.be

over de soep en de patatten | technopolis
Weet jij wat en waarom je eet? De toffe Technopolis-tentoonstelling 'Over de 
soep en de patatten' serveert je ludieke antwoorden op al je voedingsvragen.

Elke dag (gesloten op 25.12 en 01.01), 9.30 – 17u, Technopolis, Technologie-
laan, t 015 34 20 00, e mijnbezoek@technopolis.be, W www.technopolis.be

Winterse gezelligheid | planckendael
De winter is in het land. Gelukkig houdt Planckendael geen winterslaap. Kom 
ravotten of de vorstlustige sneeuwluipaarden bewonderen. Warm je aan een 
knetterend indianenvuur of geniet van kleurige kerstvertellingen. Plancken-
dael is pure winterfun!

Elke dag, 10–16.45u, Planckendael, Leuvensesteenweg 582, Muizen, € 22 / 17, 
t 015 41 49 21, e info@planckendael.be, W www.planckendael.be

01.12
concert: Un premier amour deluxe | 
Patrick Riguelle, 20.15u, Cultuurcentrum
spel: Kw!S: train je hersencellen | Dans-
school K!dans, 19u, Basisschool De 
Spreeuwen
sport: Bootcamptraining, 10u, Vrijbroekpark
theater: GEN2020 festival: 
Chris Lomme vs. Seckou Ouologuem | 
’t ARSENAAL, 16u
theater: GEN2020 festival: IJdele  
Dagen | ’t ARSENAAL en MAF, 20.15u, 
Battelsesteenweg 259
theater: Syntherklaas (3+) | Stijn & Kaak 
Vandeputte, 11u, 15u, Cultuurcentrum

02.12
film: Kids Club, 13.30u, Utopolis
theater: Als de kat van huis is |  
’t Echt Mechels Theater, 15u
theater: Like a Virgin | Theater  
Korenmarkt, 15u

03.12
sport: Beweeg je Fit, 19u, BSGO Victor 
Van de Walle
tentoonstelling: P’Artopia | Newtopia, 
10u, Cultuurcentrum

04.12
film: Cinema plus, 14u, Utopolis
lezing: GEN2020 festival: Praktijken en 
methodieken ter begeleiding van jonge 
makers | VTI, ’t ARSENAAL
lezing: Leven en diep geluk |  
Christiane Beerlandt, 20u, TheAtrium, 
Onder den Toren 9
spel: Bingo, 14u, LDC De Smis
spel: Sinterklaasfeest, 14u, LDC De Smis
sport: Prenatale aquagym, 20.20u, 
Zwembad Geerdegemvaart

05.12
concert: Zeg het, zing het: deze stad 
zijn wij | Frank Vaganée en Roger De 
Neef, 20.15u, Stadsschouwburg
Dans: Sinterklaasdansen (3+) |  
De Harlekijntjes, 18u, Feestzaal Pius X, 
Kruisbaan 119
film: Meet & Greet met K3 en avant-
première K3 Bengeltjes, 13u, Utopolis
theater: Apocalypso | kc nOna & Zefiro 
Torna & Abattoir Fermé, 19.30u, kc nOna

06.12
concert: Moonjam Beats (Folk Beats) | 
The Ghent Folk Violin Project, 20u,  
kc Moonbeat
film: Movies for Mommies, 14u, Utopolis
lezing: GEN2020 festival: Vergeten in 
de publieke ruimte | Rudi Visker, 20.15u, 
’t ARSENAAL
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theater: Als de kat van huis is |  
’t Echt Mechels Theater, 20.15u
theater: Apocalypso | kc nOna & Zefiro 
Torna & Abattoir Fermé, 19.30u, kc nOna
theater: Faust ofte krakeling beneden 
de louteringsberg | Theater Zuidpool, 
20.15u, Stadsschouwburg

07.12
beurs: Antieke en bibliofiele boeken, 
grafiek en kaarten, 14u, Cultuurcentrum
Markt: Met Servus op weg naar Kerst, 
16u, Onze-Lieve-Vrouw-van-Hanswijk-
basiliek, Hanswijkstraat
spel: Wollemarktquiz, 20u, KTA-Wolle-
markt, Wollemarkt 36
theater: Apocalypso | kc nOna & Zefiro 
Torna & Abattoir Fermé, 19.30u, kc nOna
theater: GEN2020 festival: Chris 
Lomme vs. Seckou Ouologuem | 
’t ARSENAAL, 20.15u
theater: Like a Virgin | Theater  
Korenmarkt, 20.15u
theater: Soldier of Love | Veerle  
Malschaert, 20.30u, kc Moonbeat

08.12
beurs: Antieke en bibliofiele boeken, 
grafiek en kaarten, 11u, Cultuurcentrum
beurs: Geschenkenbeurs | Oxfam  
Wereldwinkel, 10u, Hoogstraat 59
concert: Kerstmis in Praag | Oostenrijk-
vereniging Servus, O.L.V.-van-Hanswijk-
basiliek, Hanswijkstraat 
Markt: Met Servus op weg naar Kerst, 
14u, Onze-Lieve-Vrouw-van-Hanswijk-
basiliek, Hanswijkstraat
sport: Bootcamptraining, 10u, Vrijbroekpark
theater: Als de kat van huis is | ’t Echt 
Mechels Theater, 20.15u
theater: Apocalypso | kc nOna & Zefiro 
Torna & Abattoir Fermé, 19.30u, kc nOna
theater: De Jongen (5+) | DE MAAN, 15u
theater: GEN2020 festival: Kamer 
en de man | TheaterOnderhetvel, 
Kunstensfestival 0090 en Toneelhuis, 
20.15u, ’t ARSENAAL
theater: Like a Virgin | Theater  
Korenmarkt, 20.15u

09.12
beurs: Geschenkenbeurs | Oxfam  
Wereldwinkel, 11u, Hoogstraat 59
Markt: Met Servus op weg naar Kerst, 
11u, Onze-Lieve-Vrouw-van-Hanswijk-
basiliek, Hanswijkstraat
theater: Als de kat van huis is | ’t Echt 
Mechels Theater, 15u
theater: Like a Virgin | Theater  
Korenmarkt, 15u
theater: GEN2020 festival: Anders | 
Arbi El Ayachi, 15u, ’t ARSENAAL

10.12
lezing: Kunstenaarsgesprekken uit 
Newtopia | Kendell Geers, 19.30u, 
CIMIC, Lange Ridderstraat 44
sport: Beweeg je Fit, 19u, BSGO Victor 
Van de Walle
tentoonstelling: P’Artopia | Newtopia, 
10u, Cultuurcentrum

11.12
film: Ladies Movie Night, 19u, Utopolis
sport: Prenatale aquagym, 20.20u, 
Zwembad Geerdegemvaart

12.12
film: Ladies Movie Night, 19u, Utopolis
theater: Apocalypso | kc nOna & Zefiro 
Torna & Abattoir Fermé, 19.30u, kc nOna

13.12
concert: Dustin O’Halloran & Charles 
Frail, 20.15u, Cultuurcentrum
lezing: Soirée Lamot: Kazerne Dossin | 
bOb Van Reeth, 20u, Lamot
theater: Als de kat van huis is | ’t Echt 
Mechels Theater, 20.15u
theater: Apocalypso | kc nOna & Zefiro 
Torna & Abattoir Fermé, 19.30u, kc nOna
theater: Like a Virgin | Theater Koren-
markt, 20.15u

14.12
concert: Chris Joris Quartet | De Jazz-
zolder, 21u
feest: Follie Follies, 20u, Cultuurcentrum
theater: Apocalypso | kc nOna & Zefiro 
Torna & Abattoir Fermé, 19.30u, kc nOna
theater: Een Lolita | NTGent, 20.15u, 
Stadsschouwburg

15.12
sport: Bootcamptraining, 10u, Vrijbroekpark
theater: Als de kat van huis is | ’t Echt 
Mechels Theater, 20.15u
theater: Apocalypso | kc nOna & Zefiro 
Torna & Abattoir Fermé, 19.30u, kc nOna
theater: De gelaarsde kat (4+) | DE 
MAAN, 15u
theater: Like a Virgin | Theater Koren-
markt, 20.15u

16.12
beurs: Geschenkenbeurs | Oxfam  
Wereldwinkel, 11u, Hoogstraat 59
concert: Scala & the Kolacny Brothers, 
19u, Nekkerhal
theater: Als de kat van huis is | ’t Echt 
Mechels Theater, 15u
theater: De gelaarsde kat (4+) |  
DE MAAN, 15u

17.12
sport: Beweeg je Fit, 19u, BSGO Victor 
Van de Walle

18.12
sport: Prenatale aquagym, 20.20u, 
Zwembad Geerdegemvaart
theater: Os & Ezel (6+) | Theater Terra, 
19.30u, Stadsschouwburg

19.12
Dans: Jubileumdansfeest (3+) | De 
Harlekijntjes, 18u, Feestzaal Pius X, 
Kruisbaan 119
theater: Apocalypso | kc nOna & Zefiro 
Torna & Abattoir Fermé, 19.30u, kc nOna

20.12
theater: 015 Comedy Slam, 18.35u,  
kc Moonbeat
theater: Apocalypso | kc nOna & Zefiro 
Torna & Abattoir Fermé, 19.30u, kc nOna

21.12
concert: Isbells, 20.15u,  
Stadsschouwburg

22.12
sport: Bootcamptraining, 10u, Vrijbroekpark
theater: De gelaarsde kat (4+) |  
DE MAAN, 15u

23.12
beurs: Geschenkenbeurs | Oxfam  
Wereldwinkel, 11u, Hoogstraat 59
theater: De gelaarsde kat (4+) |  
DE MAAN, 15u

26.12
Dans: Dansen rond de dennenboom 
(3+) | De Harlekijntjes, 18u, Feestzaal 
Pius X, Kruisbaan 119
theater: De gelaarsde kat (4+) |  
DE MAAN, 15u

27.12
theater: De gelaarsde kat (4+) |  
DE MAAN, 15u

28.12
spel: Gezelschapsspelen en kaarten, 
14u, LDC De Smis
concert: Peter Hertmans - Alain Pierre 
Duo | De Jazzzolder, 21u
theater: De gelaarsde kat (4+) |  
DE MAAN, 15u

29.12
sport: Bootcamptraining, 10u, Vrijbroekpark
theater: De gelaarsde kat (4+) |  
DE MAAN

30.12
theater: De gelaarsde kat (4+) |  
DE MAAN, 15u 

02.01 & 03.01
theater: De Jongen (5+) | DE MAAN, 15u
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05. 01
sport: Bootcamptraining, 10u, Vrijbroekpark
theater: De Jongen (5+) | DE MAAN, 15u

06. 01
theater: De Jongen (5+) | DE MAAN, 15u
theater: Lotje Kindermusical (3+), 
14.30u, kc Moonbeat

07. 01
sport: Beweeg je Fit, 19u, BSGO Victor 
Van de Walle

08. 01
spel: Bingo, 14u, LDC De Smis
sport: Prenatale aquagym, 20.20u, 
Zwembad Geerdegemvaart

09. 01
theater: De Jongen (5+)| DE MAAN, 15u

10. 01
theater: Winter | ’t ARSENAAL, 20.15u

11. 01
concert: Graphicology | Brussels Jazz 
Orchestra, 20.15u, Cultuurcentrum
film: Movies for Mommies, 14u, Utopolis

12. 01
concert: Het Plan | Mira, 20.15u,  
Stadsschouwburg
sport: Bootcamptraining, 10u, Vrijbroekpark
theater: Winter | ’t ARSENAAL, 20.15u

13. 01
theater: Dozenroosje (6+) | DUIZEND-
EEN, 14.30u, Stadsschouwburg

14. 01
sport: Beweeg je Fit, 19u, BSGO Victor 
Van de Walle

15. 01
sport: Prenatale aquagym, 20.20u, 
Zwembad Geerdegemvaart
spel: Verloren dinsdag, 14u, LDC De Smis

17. 01
concert: Première Belpop Bonanza, 
20.15u, Stadsschouwburg

18. 01
theater: Everybody Happy!? | Matzer 
Theaterproducties, 20.15u, Stads-
schouwburg
theater: Kaarten op tafel | Carry Goos-
sens en Chris Bus, 20.30u, kc Moonbeat
theater: Pa wint de marathon | ’t Echt 
Mechels Theater, 20.15u

19. 01
concert: Nieuwjaarsconcert kinderklas |  
Beiaardschool
sport: Bootcamptraining, 10u, Vrijbroek-
park

theater: De Piano (7+) | DE MAAN, 15u
theater: Kaarten op tafel | Carry Goos-
sens en Chris Bus, 20.30u, kc Moonbeat
theater: Pa wint de marathon | ’t Echt 
Mechels Theater, 20.15u
theater: Vergiet (8+) | De Nietjesfabriek, 
20.15u, ‘t ARSENAAL

20. 01
theater: De Piano (7+) | DE MAAN, 15u

21. 01
sport: Beweeg je Fit, 19u, BSGO Victor 
Van de Walle

22. 01
sport: Prenatale aquagym, 20.20u, 
Zwembad Geerdegemvaart

23. 01
theater: Kwakzalver | Het Ongerijmde, 
20.15u, Stadsschouwburg
theater: Opgezet spel: Dwaallicht | 
Braakland/ZheBilding, 20.15u,  
‘t ARSENAAL

24. 01
concert: Sioen, 20.15u, Stadsschouwburg

25. 01
feest: Vrijgezellenfuif, 21u, Perron M, 
Douaneplein
film: Arthouse: The iron Lady | Actueel 
Denken, 13.45u, Utopolis
theater: Pa wint de marathon | ’t Echt 
Mechels Theater, 20.15u

26. 01
beurs: Wonen 2013, Nekkerhal
concert: Brassband Hombeek in 
concert met Bert Joris, 20u, Cultuur-
centrum
concert: Code | Thé Lau & The Scene, 
20.15u, Stadsschouwburg
sport: Bootcamptraining, 10u, Vrijbroekpark
theater: De Piano (7+) | DE MAAN, 15u
theater: Pa wint de marathon | ’t Echt 
Mechels Theater, 20.15u

27. 01
beurs: Wonen 2013, Nekkerhal
theater: De Piano (7+) | DE MAAN, 15u
theater: Pa wint de marathon | ’t Echt 
Mechels Theater, 15u

28.01
beurs: Wonen 2013, Nekkerhal
sport: Beweeg je Fit, 19u, BSGO Victor 
Van de Walle

29. 01
beurs: Wonen 2013, Nekkerhal
lezing: Dieet, weet wat je eet!, 14u, 
LDC De Smis

sport: Prenatale aquagym, 20.20u, 
Zwembad Geerdegemvaart

30. 01
beurs: Wonen 2013, Nekkerhal

31. 01
beurs: Wonen 2013, Nekkerhal
concert: Moonjam Beats (Celtic Beats) |  
Moragh & Green Jacket, 20u, kc Moon-
beat
theater: Kok | Joost Van Hyfte, 20.15u, 
Stadsschouwburg

tentoonstellingen
van 22.12 tot 25.12 Het station Toen 
en Nu. Spoorslag naar Mechelen | Uriel 
Projects, station Mechelen
tot 23.12 Christophe Terlinden | La Fin du 
Monde, Galerie Transit, Zandpoortvest 10
tot 09.12 La Pêche | P. Cudennec &  
E. Martinet, HANGAR311, Battelsesteen-
weg 311
tot 09.12 De Sint in Mechelen: het 
depot van Sinterklaas (3+), Speelgoed-
museum, Nekkerspoelstraat 21
tot 10.12 Newtopia: de staat van de 
mensenrechten | verschillende locaties 
binnenstad
tot 28.02.13 Sport in het Paleis, Sporti-
monium, Trianondreef 19, Hofstade
tot 06.01.13 Speelgoedrages (6+) | Het 
Speelgoedmuseum, Nekkerspoelstraat 21
tot 28.02.13 Ghys at Sisera's | Friends 
of square Riga, Sisera, Bruul 83
tot 01.09.13 Over de soep en de patat-
ten | Technopolis, Technologielaan 1
tot 31.12.14 Rik Wouters. Hoogtepun-
ten | 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
echt Mechels theater, Olivetenvest 16
theater Korenmarkt, Korenmarkt 14
utopolis, Spuibeekstraat 5
Nekkerhal, Nekkerspoel-Borcht
Zwembad geerdegemvaart,  
Leliestraat 32
bsgo victor van de Walle, Brusselse-
steenweg 168
lDc De smis, Leuvensesteenweg 129



Kerstbomen 
verzamelen  
Tot 31 januari breng je je kerstboom naar een van de 
21 verzamelplaatsen. Wegens groot succes zijn dat 
vier plaatsen meer dan vorig jaar. Kijk in je wijk- of 
dorpskrant of op www.mechelen.be voor de verza-
melplaats in jouw buurt.

Ben je slecht te been? Bel naar het gratis nummer 
0800 20 800 (elke werkdag tussen 7.30 en 15.30u). 
De wijkonderhoudsteams halen dan je kerstboom 
aan huis op.

Jouw activiteit 
in Nieuwe Maan?  
Organiseer je een feestje, infoavond of activiteit 
die je graag via Nieuwe Maan aan de Mechelaar 
bekend wil maken? 

Voer dan gratis en snel je activiteit in op de 
UiTdatabank via www.uitdatabank.be. Je activiteit 
verschijnt na goedkeuring door UiT in Mechelen op 
uitinmechelen.be, mechelen.be, uitinvlaanderen.be, 
op andere websites die het aanbod van Mechelen 
weergeven en in de UiT-kalender van Nieuwe 
Maan. Let wel: voor opname in Nieuwe Maan 
voer je je activiteit minstens zes weken voor 
de verschijningsdatum (begin van de maand) in 
(workshops en begeleide wandelingen verschijnen 
niet in Nieuwe Maan). 

e nieuwemaan@mechelen.be

Kies tijdig een school 
Gaat je kind vanaf schooljaar 2013-2014 naar een basis- of 
secundaire school? Zoek dan nu al een school en schrijf je 
kind tijdig in. Er geldt namelijk een nieuwe inschrijfregeling.

In alle Mechelse kleuter- en lagere scholen kunnen ouders 
de broers en zussen van leerlingen al inschrijven vanaf  
7 januari tot en met 25 februari 2013. De andere kinderen 
worden ingeschreven van 8 maart (vanaf 9u) tot en met  
25 maart 2013 (tot 16u). 

De secundaire scholen hebben niet allemaal dezelfde 
inschrijvingsdatum en voorrangsperioden. Om de concrete 
inschrijvingsmomenten en voorrangsperioden voor een 
secundaire school te kennen, neem je best contact op met 
de scholen zelf. 

Meer info
• basisonderwijs: brochure ‘Kies nu al een school’, 

verkrijgbaar in o.a. elke Mechelse basisschool, het CLB, 
in het Huis van de Mechelaar en bij tal van organisaties 
en verenigingen. 

• secundair onderwijs: brochure ‘Op zoek naar een 
secundaire school in jouw regio?’, verkrijgbaar in 
de basis- en secundaire scholen, het CLB, bij tal 
van organisaties en verenigingen en tijdens de 
Onderwijsbeurs op 27 februari 2013 (Perron M).

Website
• Specifiek  voor de Mechelse regio:  

www.mechelen.be/scholen en www.lop.be
• Algemene informatie over de nieuwe regels voor de 

inschrijvingen in een school: www.inschijvingsrecht.be

Kleintjes 
worden 
snel 
groot!

Is je kind geboren in 2011 of vroeger?

Kies NU al een school!
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stadspremie voor 
verwijderen graffiti  
Graffiti is dan wel de kunst van de straat, het is minder 
leuk als het ongevraagd je gevel (ont)siert. De stad streeft 
samen met haar inwoners naar een proper en leefbaar 
Mechelen. Daarom kan je voortaan als bewoner of 
handelaar een premie ontvangen voor het verwijderen van 
graffiti op je eigendom. Je staat dan wel zelf in voor de 
verwijdering. Verder moet de graffiti aangebracht zijn op 
privaat onroerend goed op Mechels grondgebied. Deze 
moet tevens zichtbaar zijn van op het openbaar domein.

De premie bedraagt 75 % van het aankoopbedrag van 
materiaal of het factuurbedrag van de graffitiverwijdering, 
met een maximum van € 185. Dus wil je je garagepoort, 
scheidingsmuur of gevel terug graffitivrij maken? Kijk dan 
snel op www.mechelen.be/graffiti voor meer info en alle 
voorwaarden. Of neem telefonisch contact op met de 
dienst Preventie en Veiligheid via 015 29 83 83.

Kerken en 
stedelijke musea 
open op maandag  
Vanaf 1 januari 2013 is de wekelijkse 
sluitingsdag van kerken en stedelijke 
musea in Mechelen op woensdag. 
Voorheen waren de acht historische 
kerken, het museum Schepenhuis en 
de Sint-Romboutstoren gesloten op 
maandag.

       club Kamikaze 
place to be voor 
jeugdig, muzikaal 
Mechelen  

De vroegere Metteko 
in de Zakstraat 
verhuisde uit een 
woonbuurt en kreeg 
een nieuwe plek op 
het Douaneplein, 

achter fuifzaal Perron M. De zaal heet nu Club 
Kamikaze. Het wordt ongetwijfeld de verzamelplek 
voor jeugdig, muzikaal talent en muziekliefhebbers 
in het Mechelse. Eind november werd Club 
Kamikaze al officieel geopend, met een heuse 
feestweek als stevige aftrap.  

Met Club Kamikaze heeft Mechelen de ideale zaal 
voor zowel grote als kleinere jeugdevenementen. Je 
hoeft dus niet bang te zijn dat je bv. een evenement 
organiseert voor een te lege zaal. De Club heeft een 
eigen podium, mobiele toog en backstage voor ar-
tiesten. De zone tussen het skatepark en de Club is 
ingericht als pleintje met terras. Het vrijwilligersteam 
van Kamikaze zal hier wekelijks optredens op poten 
zetten. En er is nog goed nieuws voor jeugd- 
bewegingen! Je jeugdbeweging kan een keer per 
maand een fuif organiseren binnen Club Kamikaze, 
met de ondersteuning van de dienst Jeugd. 

Interesse? Contacteer Kristof Vandegaer (dienst 
Jeugd) via kristof.vandegaer@mechelen.be,  
015 29 77 68, of www.clubkamikaze.be.
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1 Op 19 oktober was het Dag en Nacht 
van de Jeugdbeweging. Daar kon je ook in 
Mechelen niet naast kijken. In hun traditionele 
uniformen namen honderden jongeren uit 
Mechelse jeugdverenigingen het tegen elkaar 
op in enkele traditionele kampspelen op de 
Grote Markt.
 

2 In de Erfgoedmobiel knutselden jong en 
oud vlijtig rond Sinte Mette.

3  Nog tot 10.12 loopt de tentoonstelling 
Newtopia. Om jongeren ook buiten de 
schoolmuren met het thema mensenrechten in 
contact te brengen, organiseerde ‘Youthopia’ 
met 16 Mechelse jeugdverenigingen enkele 
creatieve workshops. Hier zie je het resultaat 
van een workshop ‘lichtgraffiti’.

4 School De WEGwijzer, School met de Bijbel 
in Mechelen, bestaat 80 jaar. Dat werd groots 
gevierd in Perron M, met een optreden van 
Marcel en Lydia Zimmer. De kinderen waren 
heel enthousiast.

5 Onze gebruiksvriendelijke stadswebsite 
wist onlangs opnieuw een prestigieuze prijs 
in de wacht te slepen. Mechelen.be won 
met voorsprong de publieksprijs van de 
Usability Awards 2012, en scoorde zilver in de 
categorie non-profit en e-gov.

6 Waloween wordt elk jaar uitgebreider 
gevierd in Walem. Maar liefst 250 kindjes en 
dubbel zoveel ouders trokken in griezelige 
outfits door de straten.

 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), Annick Kumbruck, Ditte Knaepen, Jana Kerremans, 
Karen Claes, Sébastien Walder, Tina Vanhoye, Vera Denis, 
Geert Verbist, Nathalie Bekx en Koen Vermeiren.
fotografie: Joris Casaer
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/2012/0797/090
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www.mechelen.be

Mechelen en haar vrijwilligers 
houden het hier tijdens de winter 
lekker warm. Heb jij al een 
goed voornemen? 
Zet je in voor de 
Maneblussers!


