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MeCHelSe HotelS leggeN Je gASteN te SlAPeN
Krijg je met de feestdagen bezoek van familie, vrienden 
of kennissen die enkele dagen in Mechelen willen ver-
blijven? Deze hoteldirecteurs leggen ze graag te slapen in 
een van de 12 hotels die onze stad rijk is. Samen bieden 
ze meer dan 500 kamers voor overnachting. En die zitten 
het hele jaar door goed vol. Jaar na jaar stijgt het aantal 
overnachtingen. Vorig jaar mochten de Mechelse hotels 

samen 166 828 overnachtingen noteren, ten opzichte van 
155 604 in 2011.

In maart plannen de hotelhouders een gezamenlijke open-
deurdag tijdens het Warm Welkom Weekend. Dan kan je 
een kijkje nemen in de hotels en alles ontdekken over het 
reilen en zeilen in de sector. W toerisme.mechelen.be

 In de kijker
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Komaan 

CHRiStA: “Ik kruip lekker dicht tegen 
mijn man aan in de zetel, met een goed 
glas wijn. Samen kijken we graag naar 
een mooie natuurdocumentaire of film. 
Heerlijk gezellig en ontspannend! Meer 
heb ik niet nodig.”

JoHAN: “Voor mijn job zit ik de hele 
dag buiten. Dus blijf ik na de werkdag 
meestal binnen, zeker als het snel 
donker is. Onder een dekentje in de 
zetel: lekker warm! Behalve als het 
sneeuwt natuurlijk, dan ga ik met mijn 
twee kindjes buiten spelen met de 
slee.”

lotte: “Ik ben wel aan wat koude 
gewend. Voor mijn eindwerk doe ik 
namelijk onderzoek in de dierentuin 
bij de pinguïns, in een gekoelde 
ruimte. In de winter kom ik ook graag 
naar buiten voor een wandeling, een 
bezoek aan de kerstmarkt of een ge-
zellige avond op café. Of ik maak zelf 
chocomelk met chocolade of muizen-
strontjes. Daar drink ik echt liters van 
in de winter!”

Hoe maak jij je winter warm?MAANdvRAAg

De stad wordt niet alleen in het stadhuis, maar op de allereerste 
plaats door de Mechelaars gemaakt. Het participatietraject 
in aanloop naar de plannen voor de heraanleg van de Bruul 
was daarvan al een mooi voorbeeld. Maar denk ook aan 
‘Wa paozde?’ en ‘Jouw kijk op de Gandhiwijk’. Onze recente 
stadsbevraging ‘Laat je stem horen!’ stond eveneens in 
het teken van inspraak. De belangrijkste vragen en eisen, 
van onze bewoners die uit de bevraging kwamen zullen 
richting geven aan de keuzes die we moeten maken in de 
stadsbegroting voor 2014. 

Ik wil iedereen die betrokkenheid toonde bij deze projecten, 
bedanken voor zijn of haar inbreng. In de nabije toekomst plannen 
we nog verscheidene initiatieven van inspraak. Ik kijk alvast uit 
naar een verdere prettige samenwerking met de Mechelaars!

Bart Somers,
burgemeester

iedereen burgemeester

Je hebt een echte vanhee in huis!
Onze gloednieuwe stadsartiest Gijs Vanhee 
tekende de cover van deze Nieuwe Maan. Hou 
hem bij: het is een echt verzamelstuk!
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Eindejaar is in aantocht! De feestdagen, daar horen dikwijls 
ook heerlijke maaltijden bij. Op de markt, in de handels-
zaken, bij de plaatselijke boeren ... in Mechelen vind je 
alles wat je nodig hebt om familie en vrienden culinair te 
verwennen. Maar wat zullen we dit jaar bereiden in de 
keuken? Heb jij dat ene geweldige recept voor een hartig 
dessert waarmee je iedereen steevast doet watertanden 
naar een extra portie? 

Stuur je meest originele recept voor een lekker nagerecht 
met foto naar Nieuwe Maan, afdeling Marketing & Com-
municatie, Grote Markt 21, 2800 Mechelen of mail naar 
nieuwemaan@mechelen.be voor 6 januari 2014 (vergeet 
je contactgegevens niet). De chefkok met het origineelste 
nagerecht wint Mechelenbons ter waarde van € 60.

Ja, ik ben nog 
elektri-chien 

geweest.

Buddywerking Vlaanderen organiseert vriendschappelijke 
contacten tussen een vrijwilliger (buddy) en een psychisch 
kwetsbaar persoon (deelnemer). Samen gaan zij regelmatig 
(bijvoorbeeld tweewekelijks) op stap: iets gaan drinken, 
naar de bioscoop, een wandeling over de markt ... Mensen 
met langdurig psychische problemen hebben meestal 
enkel contact met hulpverleners en weinig ‘gewoon’ 
sociaal contact. Daardoor geraken ze geïsoleerd. De 
buddywerking wil hen net een gewoon contact aanbieden, 
van mens tot mens. Zo kunnen ze hun sociaal leven (her)
opbouwen.

iets voor jou?
Heb je geduld, bied je graag een luisterend oor? Wil jij 
deze mensen helpen terug volop in het leven te stappen? 
Dan is buddywerking iets voor jou! De organisatie gaat op 
zoek naar een deelnemer die bij je past. Wanneer zowel 
de buddy als de deelnemer een goed gevoel hebben 
bij de ‘match’, worden ze een duo. Als vrijwillige buddy 
bepaal je zelf hoeveel tijd je hieraan wil besteden en welke 
activiteiten je samen wilt ondernemen. Je krijgt individuele 
coaching en bij vragen of problemen kan je steeds bij 
iemand terecht. Doe mee en volg het voorbeeld van meter 
Danni Heylen en peter Wannes Capelle!

Mail naar mechelen@buddywerking.be of bel 015 28 74 70. 
Meer info op www.buddywerking.be > Mechelen

een lekker dessertje 
voor eindejaar! 

Mechelen zkt.

Roeland Janssen bedacht deze invulling voor de tekst-
ballon, en kreeg daarmee de redactie het hardst aan 
het lachen!
Hij wint Mechelenbons ter waarde van € 60. Proficiat! 
Een speciale vermelding gaat naar Veerle de Grave die 
in gedichtvorm een ode schreef aan de kip. Zij krijgt een 
mand met leuke Cavalcadesouvenirs cadeau.



De mooiste fietslus tussen Mechelen 
en Leuven én de allereerste 
knooppuntenlus tussen twee 
Vlaamse kunststeden, zo zou je de 
Dijlevalleiroute kunnen omschrijven. 
De fietslus voert je langs jaagpaden 
voorbij waterrijke natuurgebieden 
als het Mechels Broek en het 
Wijgmaalbroek. In kunststeden 
Leuven en Mechelen valt er heel 
wat cultuur op te snuiven, maar 
zelfs onderweg wachten nog enkele 
verrassende haltes zoals het museum 
van Pater Damiaan in Tremelo of de 
heerlijk ouderwetse snoepwinkel van 
Heemmuseum ’t Smiske in Rijmenam. 

Ook in de recreatiedomeinen 
De Nekker en Kessel-Lo is het 
fijn verpozen.

De Dijlevalleiroute vertrekt 
aan provinciaal sport- 
en recreatiedomein De 
Nekker in Mechelen en aan 
provinciedomein Kessel-Lo 
in Leuven. Ze doorkruist 
Mechelen, Bonheiden, 
Keerbergen, Tremelo, Rotselaar, 
Leuven, Haacht, Kampenhout en 
Boortmeerbeek en is 57 km lang. 
Je kan op diverse plaatsen je trip 
inkorten. Ongeveer 37 km is autovrij. 

Onderweg volg je de rechthoekige 
groen-witte borden. 
Haal de gratis flyer bij UiT in 
Mechelen of download hem op 
www.toerismeprovincieantwerpen.be.

Geef met eindejaar Mechelen cadeau met de Mechelenbon! Je kan 
deze besteden in meer dan 150 Mechelse zaken. Kijk snel op 
www.uitinmechelen.be/mechelenbon voor meer info.

tip:
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Komaan 
De Dijlevalleiroute
cultuur, natuur én verrassende haltes

Wil je reageren op een artikel? Heb je een vraag? 
Suggesties of ideeën? Stuur je lezersbrief naar 
nieuwemaan@mechelen.be of Nieuwe Maan,
Grote Markt 21, 2800 Mechelen.

Beste Nieuwe Maan,

Naar aanleiding van het artikel in het zomernummer 
ben ik een dagje gaan meedraaien als vrijwilliger 
bij de dienst Archeologie. Het was heel leuk om het 
reilen en zeilen daar beter te leren kennen. Ik heb er 
ook effectief een middeleeuwse Mechelaar gewas-
sen. Tof om mee te maken! 

Zo zie je maar dat het werkt hé :-) 

Beste groeten,
Bart Wils uit Boortmeerbeek

Geachte redactie,

Wanneer ergens het onderwerp ‘energiebesparende 

infrastructuur’ aan bod komt, richt de redactie zich 

haast steeds tot de bezitters van een eigen woning. 

Graag ook eens uitleg voor huurders. Hoe wordt een 

huurder beschermd wanneer hij investeringen wil 

doen om zijn energiefactuur te drukken? Welke fisca-

le tegemoetkomingen en subsidies bestaan er? Kun-

nen huurders voor dergelijke initiatieven een lening 

krijgen? Wat als de huisbaas de meerwaarde van zijn 

eigendom achteraf zelf op zak tracht te steken? En 

mag de verhuurder de huurprijs opdrijven wanneer hij 

zelf investeert in energiezuinige maatregelen?

Vriendelijke groeten,

J.D.P.

@MeCHeleN

'De redactie vindt dit leuk'

Beste J.D.P., de stedelijke dienst wonen en 
energiepunt Mechelen antwoorden graag op al je 
vragen. omdat het antwoord nogal uitgebreid en 
genuanceerd is, hebben we op 
www.mechelen.be/vragenwonen de belangrijkste 
informatie en contactgegevens verzameld. Zo kunnen 
ook andere huurders die met gelijkaardige vragen 
zitten daar antwoorden vinden.
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Je kent Gijs ongetwijfeld van zijn 
monsterachtige wezens die op tal van 
muren in onze stad kronkelen. Maar 
Gijs heeft nog veel meer in zijn mars, 
dat hij de komende twee jaar met 
Mechelen wil delen.

“Mensen kennen me vooral van mijn 
muurschilderingen. Die ‘monsters’ 
weerspiegelen een soort alternatieve 
evolutietheorie. Het zijn mutanten die 
op muren wonen in de stad en samen 
een familie vormen.” De link met de oce-
aan is voor Gijs logisch. “Voor mij zijn 
oceanen een inspiratiebron. Ze zijn de 
bron van alle leven en erg fascinerend. 
De zee is voor mij ook een plaats van 
herbronning. Als ik even nood heb aan 
rust, dan ga ik er uitwaaien of surfen.”

Gijs maakt ook veel illustraties en teke-
ningen. Thuis voor zichzelf, of freelance 
in opdracht. “Ik werk bijvoorbeeld al 
zes jaar nauw samen met Mobile 
School. Dat is een soort schooltje op 
wielen dat actief is in arme buurten 
over de hele wereld. Veel straatkinde-
ren kunnen niet lezen en schrijven, of 
spreken allemaal een andere taal. De 
organisatie tracht hen kennis en zelf-
vertrouwen bij te brengen met beeld-
taal. Dat educatief materiaal maak ik 
mee aan. Beelden zijn universeel en 
heel goed te begrijpen. Dat maakt het 
zo boeiend.”

Er waait een nieuwe 
wind door artistiek 
Mechelen: die van de 
grafische straatkunst. 
Gijs Vanhee, de nieuwe 
stadsartiest, is in 
Mechelen het boegbeeld 
van deze kunsttak.

"Ik voel me een ambassadeur 
voor artiesten die iets 
gelijkaardigs doen als ik."

“ik hou gewoon heel  erg van tekenen”

Altijd aan het tekenen
“Dat tekenen heb ik mezelf grotendeels aangeleerd. Tijdens de lessen op de 
middelbare school tekende ik overal op. Gelukkig had ik vrienden die hun no-
ta’s voor mij kopieerden. In ruil tekende ik hun kaften vol. Wat veel mensen niet 
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Maneblussers 

"Street art is mijn 
vrijheid. Daar wil 
ik volledig mijn 
goesting mee doen."

"Ik voel me een ambassadeur 
voor artiesten die iets 
gelijkaardigs doen als ik."

“ik hou gewoon heel  erg van tekenen”
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begrijpen, is dat ik kan tekenen en luisteren tegelijk. Ooit heb ik tijdens een 
afspraakje mijn schetsboekje vol getekend, tot dat meisje vroeg: ‘Ben ik niet in-
teressant genoeg misschien?’. Maar ik had alles gehoord wat ze had verteld! Bij 
Mobile School hebben ze er intussen al mee leren leven dat ik soms ellenlange 
vergaderingen tekeningen maak. Pas toen ik een volledig verslag in beelden 
had omgezet, hadden ze het begrepen.”

Fascinatie voor de watertoren
“Mocht ik een gebouw uitkiezen om iets 
mee te doen, dan zou dat de immense 
watertoren in Mechelen zijn. Ik heb een 
jaar aan zijn voet gewoond. Telkens ik 
in mijn tuin kwam, leek het alsof er een 
ufo op mijn dak neerstreek. Wist je trou-
wens dat het de hoogste watertoren ter 
wereld is en bijna 50 meter hoger dan 
de Sint-Romboutstoren?”

Bruggen leggen
Gijs heeft een duidelijke visie van 
wat hij als gloednieuw stadsartiest de 
komende twee jaar wil verwezenlij-
ken. “Ik wil deze kunsttak tot bij een 
breder publiek brengen. Beeldende 
kunst blijft nog te vaak een elitair ge-
beuren. Tegelijk wil ik samenwerken 
met andere artiesten, zodat we elkaar 
kunnen aanvullen en versterken. De 
muurtekening aan de Olivetenvest bij-
voorbeeld heb ik samen met Maarten 
Leenknecht gemaakt. Ik wil artiesten 
met elkaar in contact brengen, want ik 
denk dat ik daar zelf heel veel uit zal 
leren. Ik hoop dat onze kunsttak zicht-
baarder gaat worden.”

Coole stad
“Mechelen is een coole stad waar 
heel wat te ontdekken valt. Dat wil 
ik ook aan andere artiesten tonen. Ik 
vind het top dat Mechelen nu heeft 
aangegeven klaar te zijn voor dit 
soort kunst. Net zoals Frank Vaganée 
(vorige stadsartiest) er mee voor heeft 
gezorgd dat Mechelen nu met jazz 
wordt geassocieerd, wil ik Mechelen 
als illustratiestad op de kaart zetten.”
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Onder de naam ‘Mechelen Boulevard leeft!’ wordt de volledige as van 
de Grote Markt tot aan het station omgevormd tot een heuse winkel-
wandelboulevard met tussenliggende pleintjes waar het aangenaam verpozen 
is. In een eerste fase ondergaat de Bruul een metamorfose.

De langste winkelstraat van Mechelen wordt nog 
langer. Gegarandeerd nog meer winkelplezier! Deze 
vernieuwde as wordt een visitekaartje en toegangspoort 
voor Mechelen, waar geleefd, gependeld, gewinkeld en 
geflaneerd wordt. 

De heraanleg van deze as gebeurt natuurlijk niet in een 
keer. Het is een groot project dat om een aanpak in 
verschillende fasen vraagt. In een eerste fase legt de stad 
het deel Botermarkt – Bruul – vijfhoek aan. Nieuwe Maan 
neemt je mee op wandel door de Bruul van de toekomst.

Jouw Bruul van 
morgen

timing heraanleg

De werken starten in het voorjaar van 2014. In latere fasen volgt de heraanleg van de Graaf van Egmontstraat, 
het Kardinaal Mercierplein, de H. Consciencestraat en de aansluiting op het stationsproject. Wellicht zullen alle 
werken in het najaar van 2015 klaar zijn. 
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Mechelen Morgen 

Botermarkt
Op de Botermarkt wordt vanaf Het 
Clarenhof de vliet opengelegd. 
Ingebouwde ledverlichting kan het 
water een andere kleur geven. In het 
verlengde ervan komt een grondvlak 
waar fonteintjes voor een waterspel 
zorgen. Er komt veel ruimte voor 
fietsenstallingen en rustpunten. Eén 
ding is zeker: de Botermarkt zal door 
zijn ruime inrichting een plein worden 
met veel mogelijkheden, van terrasjes 
en markten tot evenementen.

Bruul
De wandelruimte voor voetgangers 
wordt zo ruim en comfortabel 
mogelijk. Zitbanken en 
fietsenstallingen worden gegroepeerd 
zodat deze ontmoetingsplekken 
worden. Groene elementen 
en straatmeubilair krijgen een 
doordachte plaats zodat gevels en 
etalages zichtbaar blijven. Ten slotte 
wordt er voldoende ruimte voorzien 
zodat het laden en lossen van 
leveringen vlot kan verlopen.

vijfhoek 
De Vijfhoek wordt meer dan ooit een 
centraal rustpunt in het hart van de 
stad, dat meteen duidelijk de start van 
het autoluwe gebied aangeeft, met 
ruimte voor groen en terrasjes. Deze 
komen op een verhoogd platform met 
plaats om te spelen. Aan de pleinrand 
komt ledverlichting in verschillende 
kleuren.
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Mechelen Bru(u)lde mee
De vernieuwde Bruul is niet alleen een ontwerp van de bu-
reaus, maar ook van de Mechelaars. Het is het resultaat van 
een breed participatietraject dat al begon vóór de ontwerp-
fase. Heel wat Mechelaars en bezoekers gaven hun 

suggesties en kijk op de plannen voor de Bruul, Botermarkt 
en Vijfhoek. Niet alleen de individuele burger, maar even-
eens heel wat belangengroepen werden gehoord. Door al 
deze bemerkingen en ideeën is dit definitieve ontwerp zo 
goed mogelijk afgestemd op ieders noden en wensen.

Bemerking

Wordt er voldoende plaats voorzien 
om je fiets te stallen?

Is het nog veilig met de verschillende 
verkeersstromen?

Hoe diep is het water in de vliet op de 
Botermarkt?

Zijn de kasseien vriendelijk voor mijn 
schoenen en fietsbanden? En wat 
met het slipgevaar bij gladheid?

Voor mij mag er nog meer groen 
komen in het straatbeeld.

Antwoord van de ontwerpers

Er komen meer fietsparkeerplaatsen dan nu het geval is. Op de Botermarkt 
komen er zelfs vier parkeerplaatsen voor bakfietsen.

Er komt een duidelijk verschil tussen de voetgangerszone en het rijgedeelte. 
Ondermeer een donkere steen en markering door middel van lijngoten moeten 
daarvoor zorgen. Dat zal ook gebeuren op de Vijfhoek, om de start van het 
autoluwe gebied duidelijk te markeren.

Aan de randen van het waterbassin wordt gewerkt met een duidelijke rand- 
markering en een getrapt diepteverschil. Daardoor is het water aan de rand 
slechts 40 cm diep.

Er komen geen kasseien maar gezaagde tegels met een beperkte voeg. Deze 
zorgen voor een egaal wandeloppervlak. De stenen voldoen aan strenge 
eisen rond slipvastheid, waardoor het risico op uitglijden klein is. 

Er komt een mix van twee types bomen met een opeenvolgende bloeitijd en 
die lang groen blijven. Daarnaast komen er extra plantenbakken.

Minder hinder
De heraanleg van de as gebeurt in overleg met bewoners en handelaars. 
Zij worden systematisch en nauwgezet op de hoogte gehouden over de 
werken. De hinder wordt zo veel mogelijk beperkt en winkels en woningen 
blijven bereikbaar.

"De nieuwe Bruul is niet 
alleen het ontwerp van 
studiebureaus, maar ook 
van de Mechelaars."

 

Bart Somers,
burgermeester

"De Bruul moet een 
extra trekpleister worden 
voor onze stad, zoals de 
Ramblas voor Barcelona 
en de Kalverstraat voor 
Amsterdam." 

Bart De Nijn, schepen van
Openbare Werken

Wil je meer beelden zien 
van jouw Bruul van morgen? 
w www.mechelen.be/mbl
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Mechelen houdt je warm 

Kuieren over de Kerstmarkt  
13-15.12 & 20-22.12

In het tweede en derde weekend van december vind je 
naar aloude traditie een kerstmarkt in de stad. Vanaf de 
Veemarkt volg je een parcours aan kraampjes dat je over 
de Befferstraat naar de binnenkoer van het stadhuis leidt. 
Op zaterdag kan je je tocht verder zetten vanaf de grote 
stadhuispoort naar de wekelijkse markt. 

Naast kraampjes geniet je op de kersmarkt ook van sfeer-
volle kerstmuziek. De Christmas Carol Singers maken het 
lekker knus met hun kerstliederen. De zangers zingen live 
en ‘a capella’ (zonder muziek). Het onvervalste orgeltje van 
Cyriel brengt de gezelligheid uit grootmoeders tijd terug. 
Met zijn glimlach en 19de-eeuwse kledij vervolledigt hij de 
kerstmarkt met een sprookjesachtig tintje. 

ontspannen winkelen op de koopzondagen  
15.12, 22.12 & 29.12, 14-18u

Je hoeft je geen zorgen te maken over je eindejaarsoutfit 
of -cadeautjes! Wie zijn of haar ding immers niet vindt op 
de kerstmarkt, kan in de winkels terecht. Geen tijd door-
heen de week? De handelaars in het stadscentrum openen 
hun deuren op zondag tijdens de laatste drie weekends 
van december. Zo vind je 
vast en zeker nieuw waar 
voor oudjaar.

Klinken op de 
champagnedagen  
13-15.12 & 20-22.12

Geen winter zonder bub-
bels: om te klinken op de 
feesten en het nieuwe jaar. 
Daarom bieden de horeca-
zaken en wijnhandelaars je 
de beste champagne tegen 
nog betere prijzen. Kijk op 
de www.mechelenhoudtje-
warm.be en vind een heerlijk 
en aangepast aanbod of 
menu. Proost!

Laat ons dit jaar de eindejaarsdagen 
terug lekker warm maken. 
Nieuwe Maan licht alvast enkele 
decembertoppers toe. Noteer ze zeker 
in je agenda.

Klaar voor 
eindejaar! 

Op 13-15.12 & 20-22.12 
december vind je al wat je nodig 

hebt voor de feesten
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Dans mee naar 2014
23u-03u, grote Markt

Vier samen met De Corsaris en je stadsgenoten 
oudejaarsavond! Op de Grote Markt brengt deze zwierige 
coverband de beste muziek uit de jaren ’50 en ’60. Ze 
toveren de stad om in een heerlijke retrodisco. Waar zijn 
die dansoutfits? 

Om middernacht is het aan de hemel te doen, met een 
spetterend vuurwerk. Om 00.20u feesten de Corsaris nog 
ruim een uur door. Daarna geven ze de fakkel door aan het 
Mechelse supertalent DJ Sam ostyn. Hij knalt van 01.30 
tot 03 uur de vetste technobeats. En dat alles helemaal 
gratis!

Je hoeft trouwens niet bang te zijn om dorst te lijden. De 
chalets op de Grote Markt laten de drankjes vloeien. Ook 
de cafés in het centrum feesten het nieuwe jaar in. 

Uiteraard is er in januari 2014 ook een Nieuwjaarsreceptie. 
Meer daarover lees je in volgende Nieuwe Maan.

Donkere dagen? vergeet het maar

Enkele ideetjes om je winteravonden leuk door te brengen:

•	 De kerstverlichting in de Mechelse binnenstad bant 
alle duisternis uit de stad. In de binnenstad vind je 
mooie straatverlichting, in de dorpen glittert een 
versierde boom met lichtjes. Maak in december zeker 
eens een stadswandeling om dit met eigen ogen 
te bewonderen. Of hul je eigen gevel in sfeervolle 
verlichting of versiering!

•	 Doe op 21 december de gouden Carolus 
Christmaswandeling Mechelen in de kerstsfeer en 
in den doenker van wandelvereniging ’t Opsinjoorke. 
Je brengt een bezoekje aan de kerstmarkt rond 
het stadhuis en aan haar kleine zusje in het Klein-
Begijnhof. Je sluit af in brouwerij Het Anker, waar 
animatie en een Gouden Carolus op je wachten. 

info: Facebook > Gouden Carolus Christmaswandeling, 
5 of 10 km, € 1,5 (€ 1,1 leden wandelclub)

•	 Op 21 december is ook de Sint-Romboutstoren  
’s avonds geopend. Het is dé manier om een verlichte 
stad van boven te bewonderen! Nieuwe Maan 
verzekert je een unieke ervaring voor het oog. Wie 
in hogere sferen wil verkeren hoeft bovendien geen 
topatleet te zijn: zes pauzes in evenveel zalen brengen 
je terug op adem en doen je kennismaken met o.a. de 
imposante klokken van de beiaarden.

w sintromboutstoren.mechelen.be

•	 Overnacht in een van de Mechelse hotels. 
Verschillende hoteliers bieden je een kerstdiner en 
gezellige overnachting in kerstgevoel aan.

w toerisme.mechelen.be > bezoeken > overnachten

Oudjaar 31.12

Neem zeker een kijkje op 
www.mechelenhoudtjewarm.be
Je vindt er nog meer ideeën en updates over de 

eindejaarsactiviteiten in Mechelen.
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Dossier M 

Mechelen luistert naar jou!
De Mechelaar is vandaag mondiger dan enkele decennia geleden. 
Dat ziet de stad als een kans om hem of haar te betrekken bij het 
beleid. Zo kunnen de Maneblussers samen met het bestuur de 
toekomst uittekenen van Mechelen. De stad Mechelen hecht immers 
belang aan jouw mening en die van je stadsgenoten, en betrekt 
jullie daarom graag bij participatieprojecten en in adviesraden.



De participatie van de stad gebeurt via twee stromen. 
Naast de gekende adviesraden is er een steeds belang-
rijker aandeel voor de projectgebonden participatie. Dat 
wil zeggen dat de stad jouw raad vraagt bij verschillende 
projecten. 

Dat kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld door mensen 
rond de tafel te brengen in een focusgroep, door bevra-
gingen, een ideeënbus of een babbelbox waar je al je sug-
gesties tegen kan vertellen, met behulp van een infostand 
in de stad enz. Enkele voorbeelden van projecten die 
onlangs plaatsvonden:

•	 Stadsbevraging 'laat je stem horen!'. Afgelopen 
maanden liep er een enquête, waarvan je in november 
de resultaten krijgt. Daarin vroeg de stad aan de 
Mechelaars om prioriteiten aan te geven voor 
geplande stadsprojecten en vijf beleidsthema’s van de 
stad te beoordelen. Bovendien mocht je suggesties 
geven voor de verbetering van de stad en vooral … 
de verbetering van jouw buurt.

•	 Staten generaal Cultuur. Vanuit de Cultuurraad
(p. 17) en de stad rees het initiatief om met alle cultu-
rele partners samen te zitten. Dat gebeurde via een 
heuse Staten Generaal: maar liefst 80 mensen en 
organisaties die actief bezig zijn met cultuur, ook  

niet-professionelen, konden er met elkaar in bespre-
king gaan. De raad besefte immers dat iedereen 
gehoord moest worden om het cultuurbeleid beter af 
te stemmen op de behoeftes van de culturele wereld 
en efficiënter samen te werken.

•	 tinelsite. In de buurt langs de Tinellaan staan er 
grote veranderingen op til. Denk maar aan het project 
rond het Predikherenklooster. De buurtbewoners 
voelen het beste aan welke de knelpunten en 
kansen zijn. De stad heeft hen samengebracht in 
een Bewonersbegeleidingsgroep (BBG) Tinel. Naast 
voelsprieten te zijn voor de stad, verspreiden ze info 
bij andere buren over de veranderingen in de buurt. 

Naast de BBG kwamen de buurtbewoners samen in 
een focusgroep. Daar bespraken ze de herinrichting 
van het openbaar domein in de buurt. Denk bijvoor-
beeld aan het Tinelpark dat er komt, nabij Kazerne 
Dossin. Een studiebureau luisterde naar de visie van 
de bewoners. Bijgevolg nodigde het hen uit voor een 
wandeling door de buurt. Daarin lichtte het bureau 
toe hoe de bewonersvisie in werkelijkheid zal worden 
omgezet.

Uiteraard kan de stad je niet overal even sterk bij 
betrekken. Sommige projecten zijn nu eenmaal zeer 
technisch (bv. heraanleg rioleringen …) of complex. Dat 
komt doordat er allerlei voorwaarden zijn opgelegd door 
onder meer de brandweer of hogere overheden. Elk 
project is trouwens anders, dus elke vorm van participatie 
ook. Verder kunnen niet alle ideeën realiteit worden, want 
iedereen heeft zijn of haar eigen beeld van een droomstad.

Ook voor de heraanleg van de Bruul vroeg de stad 
de mening van de Mechelaars. Naast infomomenten 
en -standen betrok het bestuur de inwoners met 
focusgroepen. Lees meer op p. 10.
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een project? 
De stad luistert 

naar je stem!



Buurt denkt mee

Evenzeer in de Mahatma Gandhiwijk staan er grootse 
veranderingen op til. Niet alleen de woningen, maar ook de 
buurt zal er in de toekomst helemaal anders uitzien.  

Met het participatieproject ‘Jouw kijk op de gandhiwijk!’ 
nodigt Mechelen de bewoners uit om hun ideeën te laten 
horen rond de herinrichting van het openbaar domein. Een 
omgeving met veel zitbanken? Een petanqueveld? Speel-
tuintjes? Of eerder een plek om eigen groenten te kweken? 
Iedereen kan zijn idee of ei kwijt. Jan Van Gils werkt als 
buurtbewoner actief mee aan het participatieproject. Jan: 
“We polsen bij iedereen: mensen uit etnisch-culturele min-
derheden, kleuters, bejaarden … Dat doen we aan de hand 
van projecten op maat. Jongeren konden tijdens een work-

shop hun wensen bijvoorbeeld met graffiti op een muur 
spuiten. Zo spreken we hen op een leuke manier aan. Al 
deze opmerkingen moeten de architecten en projectont-
wikkelaars in de mate van het mogelijke in het achterhoofd 
houden, want zij dienen alles met ons af te toetsen. En zo 
vernieuwen we samen met de bewoners een wijk waar ze 
zich allemaal thuis voelen." Let wel: natuurlijk kan niet alles 
wat de buurtbewoners vragen werkelijkheid worden. Som-
mige ideeën zijn niet altijd realistisch.

Info: dienst Wijk- en dorpszaken, t 015 29 83 52, 
e an.moons@mechelen.be

Dossier M 

“Met alle opmerkingen moe-
ten de projectontwikkelaars 
rekening houden.” Jan
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 “Alle buurtbewoners mogen 
meedenken over de 

toekomst van hun buurt.”
Jan



plannen en ik zorg er mee voor dat de stad naar de  
kinderen luistert!”

w www.mechelenkinderstad.be

Je bent jong en je wil wat
Jeugdraad 
De jeugd is de toekomst. Dankzij de Jeugdraad blijft dit 
geen holle slogan. Sander is een van de trouwste leden. 
Sander: “Wij werken op veel domeinen die jongeren aan-
gaan. Zo hebben we er mee voor gezorgd dat jeugdhui-
zen subsidies krijgen van de stad voor de aankoop van 
decibelmeters. Die meten of er niet te veel lawaai wordt 
gemaakt, maar ze zijn erg duur voor de jeugdhuizen. Ook 
voor de nieuwe affichezuilen hebben we gepleit, want 
jeugdverenigingen bereiken zo beter hun publiek.”

Kortom, de Jeugdraad houdt zich bezig met het dagelijk-
se leven van jongeren. Sander: “Ik vind het belangrijk dat 
ik de stad hierbij kan helpen. Als jongere weet ik tenslotte 
erg goed wat er leeft bij de jeugd. Om hen nog beter te 
bereiken, doen we acties zoals een bevraging rond gas-
boetes. Daar kwamen erg veel reacties op. Maar liefst 100 
jongeren zakten af naar onze Algemene Vergadering.”

En wat staat er nog op het programma? “Samen werk 
maken van de problematiek rond intimidatie. Nog te veel 
tieners en twintigers worden lastiggevallen na fuiven. We 
zullen trachten enkele oplossingen voor te stellen aan de 
stad.” En zo is de stem van de jeugd stevig 
vertegenwoordigd in Mechelen. 

w facebook.com/jeugdraadmechelen

Kinderen aan het woord
Kinderraad
Kinderen bruisen van de ideeën. Daarom is er de Kinder-
raad, met zijn eigen kinderburgemeester. Sinds vorig jaar 
draagt Salma de sjerp. Salma: “Ik stelde me kandidaat 
door een tof idee in te sturen. Van alle ideeën die de 
kinderen opstuurden naar de stad, kwamen de tien beste 
in een Kindercharter. 
We willen bijvoorbeeld meer culturele evenementen 
en muziek voor kinderen. We plannen ook acties tegen 
pesten en een echt kinderkrantje deze zomer. Ik vind 
het keileuk om kinderburgemeester te zijn. Ik maak veel 
nieuwe vrienden, kan leeftijdsgenootjes helpen bij hun 
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een andere vorm van participatie zijn de stedelijke 
adviesraden. Deze raden richten zich minder tot één 
groter project, maar veeleer tot een tak van het beleid en 
van de maatschappij. in deze raden zitten meestal leden 
die vanuit hun beroep of hobby erg betrokken zijn bij 
de materie. Zo zijn er adviesraden voor sport, de lokale 
economie (loFe), het milieu, de landbouw, ruimtelijke or-
dening (gecoro), ontwikkelingssamenwerking (gRo..M), 
personen met een handicap (SARPH), ouderen, monu-
mentenzorg en cultuur. Daarbovenop zijn er niet minder 
dan 12 wijk- en dorpsraden: een voor elke wijk of dorp.

Nieuwe Maan stak haar licht op bij enkele leden van 
adviesraden …

“van fuiven tot 
intimidatie … alle thema’s 
die jongeren aangaan, 
daar werken we aan.”
Sander

“Kinderen hebben 
de tofste ideeën.”

Salma
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Raden vol 
advies



Laat van je horen en word lid van een adviesraad! Het kost geen cent en 
toch werk je actief mee aan de opbouw van jouw stad! Surf naar www.

mechelen.be > Bestuur > ‘Neem deel aan het beleid’ en ontdek bij welke 
adviesraad jij je kan inzetten.

leve de ouderen
Ouderenraad (SARS)
Sinds vele jaren zijn Nicole en Rob een tandem die zich inzet 
voor de Ouderenraad van Mechelen. Rob: “Het is een groot 
maatschappelijk probleem dat ouderen vaak vereenzamen 
in hun huisjes. Daarom zetten we acties en activiteiten 
op poten die de mensen ‘uit hun kot lokken’. Zo zijn we 
organisator van de Week van de Senior (lees p. 22). Telkens 
weer is dat een week met een programma op maat van de 
oudere Mechelaar.” “Maar we doen meer dan ontspannings-
activiteiten op poten zetten”, weet Nicole: “We organiseren 
bijvoorbeeld computerlessen op maat van ouderen. Daaren-
boven adviseren we bij de bouw van openbare gebouwen 
of stratenaanleg, waar we belang hechten aan toegankelijk-
heid. Hoe toegankelijker de stad, hoe langer ouderen voor 
zichzelf kunnen blijven zorgen en buiten kunnen komen. 

Enkele jaren geleden stelde de SARS zelfs een Zilverplan op. 
Daarin stippelden we de sociale noden voor ouderen uit voor 
de komende jaren. Dit plan helpt de stad bij haar ouderen-
beleid.”
En wat staat er nog op het programma van de SARS? Nicole: 
“Ervoor zorgen dat ouderen gemakkelijker gebruik kunnen 
maken van de Lijnbus. Zo blijven ze beter mobiel”. “Kortom: 
wij willen er mee voor zorgen dat je, ondanks je leeftijd, van 
Mechelen kan blijven genieten”, aldus Rob.

Rein De Witte, consulent Senioren & Personen met een 
beperking, OCMW-Sociaal Huis, Lange Schipstraat 27, 
t 015 45 33 26, e rein.dewitte@ocmwmechelen.be

Dossier M 
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elk uur 
voor cultuur
Cultuurraad
Sinds de vroege jaren 1970 is de Cultuurraad het advies-
orgaan dat stad en cultuurverenigingen samenbrengt. 
De Mechelse gids Frans is voorzitter van de raad. “We 
geven bijvoorbeeld adviezen bij de bouw van de nieuwe 
bibliotheek of de renovatie van de kerken en we helpen 
het beleid bij haar cultuurplannen. Zo hebben we ons 
culturele toekomstbeeld in een pamflet gegoten, ‘12 voor 
13’. Daaropvolgend organiseerden we met alle culturele 
spelers een Staten Generaal (p. 14). Uit '12 voor 13' heeft 
het stadsbestuur verschillende doelstellingen overge-
nomen in haar beleid. Dat doet ons plezier.”

Maar de Cultuurraad is geen culturele vereniging op zich. 
“We organiseren geen optredens of tentoonstellingen, 
maar bijvoorbeeld wel vormingen. Bovendien doen we 
kennis op bij andere steden. Zo zijn we onlangs naar een 
nieuwe bibliotheek gaan kijken in Amsterdam. En elke 
twee jaar zetten we Mechelse verdienstelijke cultuur-
verenigingen in de bloemetjes met onze cultuurprijs: de 
Mechelse Iemer. Dat is hét moment om de cultuurwereld 
samen te brengen om ervaringen uit te wisselen”, zo zegt 
Frans.

De Cultuurraad blijft ervoor gaan. “We willen bepaalde 
etnische minderheden bereiken, zoals Congolezen of As-
syriërs. Gelukkig kunnen we rekenen op een dynamische 
en meewerkende stad.” 

w cultuurraadmechelen.be

 “ons motto is: kom uit je 
kot, ondanks je leeftijd.” 
Rob

Doe Mee! 
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In de Mechelse binnenstad vind je vier gotische en vier barokke kerken:

gotische kerken
1. Sint-Romboutskathedraal
2. Sint-Janskerk
3. Sint-Katelijnekerk
4. Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk

Barokkerken
5. Sint-Pieter-en-Pauluskerk
6. Onze-Lieve-Vrouw-van-Hanswijkbasiliek
7. Begijnhofkerk
8. Onze-Lieve-Vrouw-van-Leliëndaalkerk

Deze historische kerken worden onder de naam ‘Torens aan de Dijle’ als 
één samenspel gepromoot. Ze staan dagelijks open voor Mechelaars en 
toeristen. Jaarlijks krijgen de kerken tot 200 000 bezoekers over de vloer. 

Onze binnenstad telt acht historische kerken. Daarmee hebben we de grootste 
concentratie in Vlaanderen. Onze kerken spelen een grote rol in de aantrek-
kingskracht van de stad. Een aantal van hen zijn echter aan restauratie toe. Zo 
kunnen ook volgende generaties van dit waardevolle patrimonium genieten.

Historische kerken 
in de steigers

Sofie, Marc & Maarten, dienst Monumentenzorg

1
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tijd voor een inhaalbeweging
Sinds de jaren 1980 maakt de stad werk van de restauratie 
van de daken en de gevels van de kerken. Recent nog 
werden de buitenrestauraties van de Onze-Lieve-Vrouw-
over-de-Dijlekerk (2010) en van de Sint-Janskerk (2012) 
afgerond. Dit maakt dat de stad nu de binnenkanten onder 
handen zal nemen. 

“De schitterende kerkinterieurs zijn soms al meer dan 
100 jaar niet meer geschilderd. Ze ogen grauw door 
afbladderende verflagen en afbrokkelend pleisterwerk. 
Vaak heeft dit te maken met vocht dat vroeger via 
kapotte goten en glasramen kon binnensijpelen. 
Ook de elektriciteit, de verwarmingsinstallaties en de 
beveiligingssystemen zijn in de meeste gevallen hopeloos 
verouderd. Moderne systemen zorgen voor een beter 

binnenklimaat, waardoor de binnenwanden en het 
kerkmeubilair langer mooi blijven”, vertelt Sofie van de 
dienst Monumentenzorg.

“Alleen van de begijnhofkerk is ook de buitenkant er 
bijzonder slecht aan toe. Rond de kerk staan sinds de jaren 
1980 stellingen om vallende brokstukken natuursteen op te 
vangen”, vult collega Marc aan.

De totale kost van de restauraties is geschat op ruim 
€ 18 miljoen. De stad kon met Vlaams minister voor 
Monumentenzorg Geert Bourgeois en de provincie een 
overeenkomst sluiten die het mogelijk maakt om over 
een periode van een kleine tien jaar de resterende grote 
restauraties af te ronden. De Vlaamse overheid draagt daarbij 
60% van de kosten, de provincie en de stad beiden 20%.

een overzicht van de kerken in volgorde van de geplande werken:

(M)aanblik 

SINT-PIETER- EN -PAULUSKERK
•	 bouwperiode: 17de eeuw 
•	 laatste restauratie: 2007 aan de buiten-

kant; laatste grote schilderwerken binnen dateren van midden 20ste eeuw
•	 vanaf 2013 restauraties aan de binnen-

wanden en de glasramen
•	 kostprijs: € 1,65 miljoen

ONZE-LIEVE-VROUW-VAN-HANSWIJKBASILIEK
•	 bouwperiode: 17de eeuw
•	 laatste restauratie: gevelrestauratie in de 

late jaren 1970; dakbedekking in 2002
•	 vanaf 2013 restauraties aan de muren, de 

koepel, de glasramen en de voorgevel
•	 kostprijs: € 2,15 miljoen

BEGIJNHOFKERK
•	 bouwperiode: 17de eeuw
•	 laatste restauratie: het dak in de jaren 

1990; een stuk van de voorgevel in 1998; laatste schilderwerken dateren van 1910•	 vanaf 2014 restauraties aan de buiten-
kant, aan de glasramen en vanaf 2016 
aan de binnenwanden

•	 kostprijs: € 8 miljoen



wat met de andere drie kerken?
De Sint-Romboutskathedraal en de Onze-Lieve-Vrouw-
van-Leliëndaalkerk vallen respectievelijk onder het beheer 
van de provincie en de jezuïeten. De Onze-Lieve-Vrouw-
over-de-Dijlekerk werd de voorbije 50 jaar onder handen 
genomen.

Bezoek de kerken tijdens de werken!
Waar mogelijk houdt Mechelen de kerken deels toeganke-
lijk. Je kan ze nu en dan bezoeken tijdens de restauraties. 
“Infoborden vertellen je meer over de kerk en de werken. 
Op regelmatige basis organiseert de stad rondleidingen 

op de werf. Dit is een unieke gelegenheid om de werken 
van dichtbij te volgen en meer te ontdekken over het kerk-
interieur en de restauratietechnieken. We zullen hierover 
communiceren via de communicatiekanalen van de stad 
Mechelen”, aldus Maarten.

ontsluitingsplan
Nadat een kerk gerestaureerd is, gaat ze opnieuw open voor 
het brede publiek. Door de toenemende ontkerkelijking gaat 
de stad op zoek naar een andere invulling voor sommige 
kerken. De Sint-Pieter en -Pauluskerk wordt misschien een 
concertkerk, de Sint-Janskerk mogelijk een museumkerk.

SINT-JANSKERK
•	 bouwperiode: 14de-15de eeuw
•	 laatste restauratie: het dak in de jaren 

1990; gevels en glasramen in 2011
•	 vanaf 2014 restauraties aan de binnen-

wanden, de gewelven en het dakgebinte•	 kostprijs: € 2,7 miljoen

SINT-KATELIJNEKERK•	 bouwperiode: 14de-15de eeuw•	 laatste restauratie: de buitenrestauratie 
werd afgerond in de jaren 1990

•	 vanaf 2015 restauraties aan de binnen-
wanden 

•	 kostprijs: € 2,4 miljoen

"De acht historische kerken 
in de binnenstad maken 
deel uit van ons historisch 
erfgoed en spelen een 
bijzonder belangrijke 
rol in de toeristische 
aantrekkingskracht van de 
stad." 

Greet Geypen,
schepen van Monumentenzorg
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november - december 2013

Heihoek viert Sinte Mette
10.11, Lantaarntjestocht, 19-20u 
Breng een lichtje mee! (start: 
Ganzendries)

11.11, Sinte Mette zingen in de wijk, 
13.30-14.30u
Kom verkleed en breng een 
instrumentje mee! (start: Den 
Deigem)

Battel
10.11, Sinte-Mettestoet, 17.30-20u
•	 17.30u, bijeenkomst aan het 

wijkhuis. 
•	 17.45u, verkiezing van de 

best verklede Sinte Mette. Er 
is een verrassingspakket en 
pannenkoek of drankje voor 
alle deelnemers. 

•	 18u, vertrek van de stoet.

Hombeek
10.11, Sinte Mette in Hombeek, 11u
•	 11u, Sint-Maartensmis in de St. 

Martinuskerk.
•	 11.45u, 32ste editie van 

de dierenzegening en 
paardenommegang (vertrek: 
Sint-Maartensplein)

•	 17.45u, 29ste Sinte-
Mettelichtstoet door de 
verlichte straten van het 
dorp met begeleiding van 
het trommelkorps van de 

Chirojongens (vertrek: 
Cultuurhuis Leliëndaal)

•	 19.15u, vuurshow van De 
Sven en de verbranding 
van "Sinte Mette den aave". 
(locatie: KWB-velden, 
Hombekerkouter)

gebr. Romboutsstraat
11.11, Zingen en smullen, 10-12u 
Alle kinderen die zingen, mogen 
lekkere pannenkoeken smullen. 

11.11, Sinte-Mettezingen 
Pannenkoeken voor de 
Sinte-Mettezangertjes in de 
Esdoornschool (14-17u). Er is een 
Sinte-Metteomgang door de 
muziekmaatschappij Simacon 
Band op een wagen door de 
gemeente.

walem
11.11, Sinte Mette zingen, 11-13u
Zangertjes krijgen in het dorpshuis 
warme chocolademelk, ouders en 
begeleiders een jenevertje.

wijkhuis Arsenaal
16.11, Sinte-Mettequiz 
Test je kennis over Sinte Mette 
tijdens een spannende quiz!
(inschrijven: M 0476 94 19 38 of  
e wijkhuis.arsenaal@mechelen.be)

Sinte Mette

op 11 november is het weer zover: 
het groot kinderfeest van Sinte 
Mette! een aloud Mechels gebruik: 
kinderen gaan van deur tot deur 
Sinte-Metteliedjes zingen aan de 
Mechelse huizen, verkleed als Sint-
Maarten of als bedelaar. 

In ruil belonen de bewoners de zanger-
tjes met een snoepje of wat kleingeld 
en vooral een enthousiast onthaal. 
Kom samen het echte Sinte-Mettelied 
zingen in het Cultuurcentrum. Er is 
snoep en drank in overvloed. Er zijn 
ook mooie prijzen te winnen en er is 
animatie voor jong en oud. Gegaran-
deerd een plezante namiddag! Ken jij 
het Sinte-Mettelied nog niet? Dat en 
nog veel meer ontdek je op 
www.mechelen.be/sintemette. 

11.11, groot-Sinte-Mette-kinderfeest, 
14-17u, Cultuurcentrum, 
Minderbroedergang 5

Activiteiten 
wijken en dorpen

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

Nieuwe openingsuren uitbalie!
1 november tot 31 maart: 
ma-vr 10-16u, za 10-16u, zo 12.30-16u
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De Sint op bezoek in 
Mechelen Kinderstad, 23-24.11 & 30.11-1.12

ons prachtige stadhuis wordt opnieuw omgetoverd tot een échte Sintstad. Kom zeker op ontdekking! 
op 30 november zetten we de Sint extra in de bloemetjes en gebeuren er allerlei leuke dingen in de Sintstad. 

Wil je die dag ontbijten met Sinterklaas en ook een 
persoonlijke rondleiding krijgen? Doe dan mee aan de 
ontbijtwedstrijd! Ga aan de slag met kaas, choco of confituur 
en knutsel het beeld van de Sint en/of Piet op een boterham 
of op een gebakken ei. Maak een foto van je eigen creatie en 
mail hem naar kinderstad@mechelen.be vóór 27 november 
of steek hem in de Sintbus aan het stadhuis. Noteer zeker 
je mailadres en telefoonnummer. De winnaars worden 
persoonlijk verwittigd op 28 november.

Vanaf 23 november tot 1 december kunnen alle kinderen hun 
brieven en tekeningen voor de Sint posten in de bus aan de 
grote ingang van het Stadhuis (10-17u).
Vergeet zeker je post- en mailadres niet te vermelden, zodat 
de Sint je een briefje kan terugsturen.

Check alle info op www.uitinmechelen.be/sintstad, of in 
de folder die je zal krijgen via de scholen, de wijk- en 
dorpshuizen en de stadsdiensten.

ook dit jaar gaat in Mechelen de 
week van de senior door: steeds de 
derde week van november. 

Vroeger was de seniorenweek enkel 
gericht op amusement, maar de laatste 
jaren heeft het programma ook een 
vormend en cultureel tintje gekregen. 
Ontdek hier het aanbod en schrijf je in!

onstpanningsnamiddagen:
18.11, Patrick Riguelle & Compagnons 
(Frans chanson)
19.11, Willem Vermandere (kleinkunst)
20.11, Gery’s Bigband & Hannelore 
Candries (concert)

Stadsschouwburg Mechelen, 
Keizerstraat 3, telkens om 14u,  deuren: 
13.15u, kaarten (genummerd): €5, te 
verkrijgen bij UiT in Mechelen

vormende/culturele activiteiten:
21.11, De Grote Generatieshow (een 
confrontatie tussen de leefwereld van 
ouderen en jongeren), DC den Abeel, 
14u, gratis, inschrijven verplicht 
22.11, Theaterstuk Oblivium (een 
bijzonder, maar herkenbaar verhaal 
rond dementie), WZC Hof Van Egmont, 
19u, gratis

Info: Rein De Witte, Sociaal Huis 
Mechelen, Lange Schipstraat 27, 
t 015 45 33 26 

week van de senior:
Ontspanningnamiddagen en meer
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De UiTkalender zelfstandig! 

Sinds september publiceert UiT in Mechelen maandelijks 
een vrijetijdskalender. Deze verspreidt UiT op meer dan 70 
locaties in de stad: bij de handelaars, in koffiehuizen en 
hotels, in de gebouwen van de stad en uiteraard ook bij 
UiT in Mechelen. 

Wil je als organisator zelf in de Uitkalender verschijnen? 
Voer je activiteit dan vóór de eerste van de vorige maand 
in op www.uitdatabank.be. Voor januari voer je in vóór 1 
december. Cursussen, workshops, kampen en permanente 
activiteiten worden niet opgenomen.
Het volledige aanbod vind je steeds op 
www.uitinmechelen.be.

Wist je dat de week van de 
Smaak (14-24 november) dit 
jaar helemaal draait rond Water 
en Vuur? Roken, stoken en 
stomen, rivieren, kanalen, de 
zee en wat erin rondzwemt, 
tegenstellingen en wedstrijden 
staan dit jaar centraal. De Week 
van de Smaak is een tiendaags 
evenement rond smaak- en 
eetcultuur, waarbij de nadruk 
ligt op participatie, ontmoeting 
en beleving. De Week van 
de Smaak vindt over heel 
Vlaanderen en Brussel plaats. 
Centraal staat de Smaakboot die 
op 21 en 23 november aanmeert 
in Mechelen (aanmeerplaats 
Coloma). 

Meer weten en het programma? 
w www.weekvandesmaak.be & 
www.smaakboot.be

De Sint op bezoek in 
Mechelen Kinderstad, 23-24.11 & 30.11-1.12

Lancering whisky 
Brouwerij 
Het Anker
De Mechelse brouwerij is nu ook 
stokerij. Dit jaar kan je er de eerste 
Mechelse whisky proeven.

oktober 2010. De brouwerij slaagt 
de eerste vaten van whiskystokerij 
de Molenberg in Blaasveld op in haar 
voormalige mouterij. De Gouden 
Carolus Single Malt destilleert ze uit het 
moutbeslag van Gouden Carolus Tripel. 
Dit destillaat zal nu drie jaar en één dag 
op de eiken vaten rusten om als whisky 
vrij te komen.

November 2013. Net tijdens de 
Week van de Smaak pakt Brouwerij 
Het Anker uit met een primeur: op 
23 november proef je voor het eerst 
de Gouden Carolus Single Malt. De 
lancering van de whisky viert Het 

Anker met een whiskywandeling, 
livemuziek en proevertjes. Ben je een 
whiskyfan? Aarzel niet en wees er bij 
om alles van op de eerste 
(proeve)rij te ontdekken! Vanaf 
december 2013 ligt de whisky voor 
verkoop in de winkelrekken.

Brouwerij Het Anker, Guido Gezellelaan 
49, 16u-23u, doorlopend: gratis 
toegang, betalende proevertjes, 
whiskywandeling door brouwerij en 
rijpingsmagazijnen, t 015 28 71 41, 
e info@hetanker.be, 
w www.stokerijdemolenberg.be & 
www.hetanker.be

Rondje toneel is een initiatief van 
zeven Mechelse liefhebbersvereni-
gingen van het Koninklijk Mechels 
toneelverbond. Het is een abonne-
mentsformule die zes voorstellingen 
bevat voor slechts € 32. 

Je kiest een voorstelling bij zes 
van de zeven deelnemende 
toneelverenigingen. De deelnemende 
gezelschappen zijn: ’t Echt Mechels 
Theater, De Peoene, Ik Dien, De 
Moedertaal, Mechels Volkstoneel, Voor 
Taal en Kunst en Rust Roest.

Een Rondje Toneel kan je uitsluitend 
aankopen via het Cultuurcentrum. Je 
ontvangt bij aankoop een brochure 
met een korte beschrijving van de 
voorstellingen waaruit je kan kiezen. 
Reserveren doe je bij het gezelschap 
zelf.

Abonnement Rondje Toneel 
Cultuurcentrum Mechelen 
Minderbroedersgang 5 
t 015 29 40 00 
e cultuurcentrum@mechelen.be 
w www.cultuurcentrummechelen.be

Rondje toneel, seizoen 2013-2014
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Nieuwe naam voor 
brandweerkorps
De brandweerdiensten treden met nieuwe hulpverleningszones buiten de 
gemeentegrenzen. Verschillende korpsen zijn gezamenlijk verantwoordelijk 
voor de organisatie van reddingsposten binnen de zone, wat de veiligheid 
van de burgers verhoogt. Ze kunnen nu beter beroep doen op elkaar bij grote 
interventies.

Het Mechelse brandweerkorps behoort tot ‘zone 2’ in de provincie Antwerpen. 
Maar omdat ‘zone 2’ niet sexy klinkt, gaat deze vanaf nu door het leven als 
‘Brandweerzone Rivierenland’. Sinds een aantal maanden zie je deze nieuwe 
naam op de uniformen, voertuigen, communicatie … van de Mechelse brand-
weer verschijnen. 

Meer info over de zone én aparte links naar de verschillende korpsen en ge-
meenten: www.brandweerzonerivierenland.be

Bijna twee jaar na de uitbreiding van de autoluwe 
binnenstad werden enkele aanpassingen doorgevoerd. 
Eén van de wijzigingen houdt in dat je nu meer tijd krijgt 
voor regularisatie-aanvragen. Wie door onverwachte of 
dringende omstandigheden (bijvoorbeeld een spoed-
geval) de vergunning geen drie werkdagen op voorhand 
kon aanvragen, kan een boete achteraf vermijden door 
een regularisatie aan te vragen voor 23u de werkdag 
erop. Vroeger moest dat voor 11u. De termijn werd dus 
met twaalf uur verlengd.

Verder is de regelgeving voor houders van privépar-
keerplaatsen, minder mobiele personen, aannemers en 
trouwers flexibeler gemaakt. 
Surf naar www.mechelen.be/autoluw voor meer info.

! update je gps-systeem !
De kaartenbouwers voor de 
gps-systemen zijn sinds de 
uitbreiding van het autoluwe 
gebied geïnformeerd. Werk je 
kaarten op je gps-toestel dus bij, 
zodat je de laatste versie hebt.

Mechelen for life
Van 17 tot 24 december is het de 
Warmste Week van het jaar. Studio 
Brussel organiseert opnieuw Music 
for life. Dat is een actie om geld in te 
zamelen voor het goede doel. Dit jaar 
kies je zelf welk doel je steunt (een 
Vlaamse vzw).

Met ‘Mechelen for Life’ verzamelen 
we alle acties die in Mechelen worden 
georganiseerd tijdens de Warmste 
Week. Ben jij van plan iets op poten 
te zetten? Registreer je actie dan op 
www.musicforlife.be. Laat ons weten 
dat je zelf een actie organiseert op 

www.mechelenforlife.be. 
wat levert het op?
•	 Jouw actie en/of goed doel 

wordt mee gepromoot onder 
‘Mechelen for Life’. 

•	 Je krijgt logistieke 
ondersteuning (regelen van 
toelatingen, vergunningen, …)

Denk er nu al over na, registreer 
je activiteit en profiteer van 
de promotionele en logistieke 
ondersteuning die de stad je biedt! 

Kijk tijdens de Warmste Week 
voor het volledige programma in 
Mechelen op www.mechelenforlife.be

Aangepaste regelgeving autoluwe binnenstad
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Goed om weten 

eerste Hulp Bij Huiswerk
Eerste Hulp Bij Huiswerk (EHBH) zoekt vrijwilligers. Je krijgt 
er een fijne ervaring, onkostenvergoeding, verzekering en 
veel voldoening en dankbaarheid voor in de plaats. 

Wanneer huiswerk te moeilijk lijkt, te veel is of een kind 
niet meer weet waar te beginnen, biedt EHBH ondersteu-
ning. Nu het schooljaar volop bezig is, hebben de vrijwil-
ligers hun handen vol. Daarom zoekt EHBH enthousiaste 
vrijwilligers die graag met kinderen werken, het Nederlands 
vlot beheersen en houden van diversiteit. Als vrijwilliger 
begeleid je een uurtje per week een kind, individueel of in 
groep, op een basisschool in en om Mechelen (aansluitend 
op de schooluren). 

interesse? 
Contacteer de dienst Onderwijsondersteuning
t 015 29 83 22, e onderwijsondersteuning@mechelen.be
w www.mechelen.be > zoek op ‘EHBH’

vereenvoudigde 
procedure inname
openbaar domein
Bij werken wordt een straat of voetpad vaak ingenomen 
door een stelling, container, bouwmaterialen of werktuigen: 
de zogenaamde ‘inname openbaar domein’. Hiervoor moet 
je een vergunning aanvragen. Goed nieuws, want vanaf 
1 november is de procedure hiervoor vereenvoudigd. Je 
moet nu enkel bij de dienst Verkeerssignalisatie de vergun-
ning inname openbaar domein en de verkeersborden aan-
vragen. De termijn daarvoor varieert van 3 tot 30 werkda-
gen, afhankelijk van de aard van de aanvraag en van het 
type weg. Zowel de bouwheer als de aannemer kunnen de 
vergunning aanvragen. Maak hierover dus afspraken met je 
bouwheer en vraag op tijd het nodige aan.

info? Team Verkeerssignalisatie, t 015 56 99 09

Huisnummer getoond, 
dat loont!
1, 3, 5, ?, 9… Ben jij het ontbrekende huisnummer? 
De komende maanden worden alle adressen in 
Mechelen op het terrein gecontroleerd. Zorg dus dat 
je huisnummer goed zichtbaar is. Hang het op een 
goed zichtbare plaats op je brievenbus, voorgevel of 
voordeur van je woning.

Je huisnummer duidelijk tonen heeft veel voordelen:
•	 bij noodgevallen vinden politie, brandweer en 

ambulanciers jouw huis snel terug.
•	 het werk voor de postbode is makkelijker en je 

post komt goed terecht.

Bovendien neemt het adres een centrale plaats in 
bij het gegevensbeheer van de overheid. Om je van 
dienst te zijn, is het belangrijk dat de overheid over 
de juiste gegevens beschikt, dus ook het correcte 
huisnummer. 

info voor opvoeders
Als ouder word je nu en dan geconfronteerd met 
invloeden van buitenaf voor je kinderen. De dienst 
Preventie & Veiligheid organiseert binnenkort twee 
infoavonden voor ouders met vragen.

•	 onze kinderen veilig online! 
Zijn jouw kinderen moeilijk weg te slaan van ach-
ter hun computerscherm? Wat steken ze uit op 
dat wereldwijde web? En vooral: is dat allemaal 
wel veilig? Deze vormingsavond informeert je 
over de gevaren die kinderen tussen 6 en 15 jaar 
op internet kunnen tegenkomen. Wat kan je er 
als ouder tegen doen? En hoe ga je ermee om?
07.11, 20u, technopolis

•	 workshop ‘Heel wat in Huis!’
Heb je tieners en vragen over hoe om te gaan 
met uitgaan, tabak, alcohol en drugs? We geven 
je aan de hand van concrete voorbeelden tips 
over hoe je deze dingen kan bespreken met je 
zoon of dochter. 
14.11, 19.30u, opvoedingswinkel, 
M. Sabbestraat 119

Schrijf in voor beide avonden via 
opvoedingswinkel@mechelen.be of via 015 29 83 27.
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Tim Coninx @timconinx
In @StadMechelen belonen ze fietsers in plaats van 
ze te bestraffen. Take notice, @stadleuven !

Tom Uytterhoeven @TomUytt
Is echt knap hoe de diversiteit van een gemeenschap 
zichtbaar omarmd wordt rond een christelijk verhaal! 
#pluralisme #theologie #cavalcade



1 Tijdens de 9de editie van 
Jazzathome vond er ook een 
optreden plaats in de Mechelse 
gevangenis voor de 
gedetineerden.

2 Ben je nieuw in Mechelen? 
Het stadsbestuur heet je welkom 
op het stadhuis bij een glaasje 
cava of fruitsap. 

3 Ter gelegenheid van de week 
van de Fair trade kwam tv-kok 
Jeroen De Pauw naar KTA Wol-
lemarkt en basisschool De Ark. Hij 
bereidde er met de leerlingen een 
(h)eerlijke lunch.

4 De Belgische Kamerfilharmo-
nie (Mechelen) kreeg de opdracht 
om de sountrack van de film ‘third 
Person’ in te spelen. De film, met 
o.a. acteur Liam Neeson, verschijnt 
begin 2014 in onze zalen. 

5 Wij genieten nog altijd na van 
de Hanswijkcavalcade. Heb jij de 
dvd al besteld?

6 Passeerde je onlangs de stati-
onsomgeving met je tweewieler, 
dan was de kans groot dat je een 
applaus kreeg of gratis fietslamp-
jes. Deze initiatieven kwamen van 
vzw Klimaatstad, de Fietsersbond 
en van Mechelen in Beweging.

 Jouw foto hier? 
Maak foto’s van Mechelen waarin 
je mensen in beeld brengt, zet ze 
op Flickr en misschien belanden 
ze in Nieuwe Maan. Let op: 
maak je foto beschikbaar voor 
download. Of mail je foto's naar 
nieuwemaan@mechelen.be.
 
Meer uitleg? Alle foto’s bekijken?  
w www.mechelen.be/nieuwemaan
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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), Karen Van Eynde, 
Kenneth Faes, Lieve Jaspaert, Corinne Lavaerts, Nathalie Bekx, Koen Vermeiren
Fotografie: Joost Joossen, Jasper Jacobs, Ninah Van Aelst
Concept, vormgeving en eindredactie: Trendhuis
Algemeen oproepnummer van de stadsdiensten: t 015 28 00 00
e-mail: stadsbestuur@mechelen.be
Stedelijke website: www.mechelen.be
wettelijk Depot: D/2013/0797/051

wiJ wAReN  eRBiJ

wim Jorissen, walter Schroons, Bart Somers, greet geypen, Marc Hendrickx,
Bart De Nijn, Koen Anciaux, Marina De Bie, Katleen Den Roover, Frank Nobels
www.mechelen.be/stadsbestuur
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