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 In de kijker

rOJM vErHUiSt
In het najaar van 2015 verhuist het Regionaal Open 
Jeugdcentrum Mechelen (ROJM) naar een nieuwe 
locatie aan de Battelsesteenweg. ROJM-medewerker 
Mohamed Ouamari reageert opgetogen: “Deze nieuwe 
plaats is moderner en groter, met een ruime gym, een 
ingebouwd voetbalterrein en een groen terras.” Het 
centrum helpt honderden kansarme jongeren met de 
ontwikkeling van hun talenten. “Zo nemen ze hun leven 
zelf in handen en krijgen ze meer zelfvertrouwen. 

Ons jeugdcentrum begeleidt jongeren niet alleen 
bij hun studies en op de arbeidsmarkt. We helpen 
hen bijvoorbeeld om zich sportief of muzikaal te 
ontwikkelen. Zo staan onze beste hiphoppers op het 
zomers stadsfestival 'Vishop' en komen ze in contact 
met de juiste mensen. Verschillende van onze jongeren 
maken nu ook professionele videoclips.”

T 015 33 94 55 | E rojm@rojm.be | W www.rojm.be
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Eddy: “Ik ben geboren en 
opgegroeid in Mechelen. Natuurlijk 
ging ik dus Sinte-Mettezingen. Ik 
herinner me nog dat mijn broer en 
ik bij Café Jeanneke amper 1 frank 
kregen, die we nog moesten delen 
ook (lacht). Ik ken ook de legende: de 
Romein, de bedelaar en de mantel. 
Vandaag woon ik in Rijmenam. Daar 
leeft die traditie niet. Wel jammer, 
want ik had graag mijn kinderen zien 
Sinte-Mettezingen.” 

Nataliya: “Ik ben Oekraïense van 
geboorte, maar woon al 20 jaar in 
Mechelen. Ik kende de traditie dus 
eigenlijk niet. Mijn kinderen deden 
wel mee aan Sint-Maarten. Je moet 
als immigrant integreren en meedoen 
aan toffe tradities. Daar sta ik op! Elk 
jaar deel ik snoepjes uit aan zangers. 
Er komen er wel niet zoveel langs, 
want ik woon op een flat. Dat maakt 
het moeilijker voor de kinderen. Meer 
zangertjes zijn altijd welkom!”

JENNifEr: “Het verhaal van Sint-
Maarten ken ik niet zo goed. Het heeft 
iets te maken met bedelen zeker? Als 
kleuter ging ik wel Sinte-Mettezingen. 
Verkleed met een mijtertje gingen we 
langs de huizen, en zongen we Sinte-
Mette van de ruggenuchte. Toen ik 
ouder werd, liet ik de verkleedkleren 
voor bekeken (lacht). Och ja, ik deed 
het vooral graag. Dat het maar blijft 
bestaan.”

Vorige maand hebben we de 5000ste gebruiker van de 
Shopping shuttle in de bloemetjes gezet. Het project is een 
schot in de roos. Elke zaterdag nemen 500 kooplustigen 
gratis de bus naar de binnenstad. Dat komt overeen met 
de bezetting van een goed draaiende parking. Intussen 
zijn we gestart met de aanleg van een extra verdieping op 
de parking Zandpoortvest 2, goed voor nog eens 200 extra 
parkeerplaatsen in 2015.

Stuk voor stuk creatieve oplossingen voor een autoluw, maar 
bereikbaar centrum. Ook met eindejaar in het achterhoofd is dat 
een goede zaak. Veel mensen zullen immers de weg vinden naar 
ons stadcentrum: activiteiten omtrent ‘Mechelen houdt je warm’, 
de nieuwjaarsreceptie, de koopjes … Het wordt gegarandeerd 
over de koppen lopen. Welkom in de stad!

Bart Somers,
burgemeester

Mechelen  
houdt je warm

Ken jij de traditie van Sinte-Mette?MaaNdvraag

Wil je meer weten over Sinte-Mette en de activiteiten hierrond? Kijk snel op p. 21.
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Bob Elsen: 
"reizen is ontmoeten"
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Nieuwe Maan reikt in elk nummer de Medaille uit 
aan een verdienstelijke Mechelaar. dit keer hangen 
we ze rond de hals van duurzaam ondernemer en 
wereldreiziger Bob Elsen. in oktober kreeg hij een 
lifetime achievement award van de KU leuven.

Ruim 30 jaar lang organiseert Joker Toerisme, met hoofd-
zetel in Mechelen, avontuurlijke reizen voor zo’n 60 000 
klanten per jaar. Bob Elsen: "Daarbij leggen we de klem-
toon op de mens. Meer kennis en contact leiden tot meer 
begrip en waardering voor elkaar. Vanuit dat idee ben ik 
vertrokken voor mijn avontuurlijke wereldreizen. Ze zijn 
bestemd voor kleine groepen van actieve mensen, zijn 
gericht op contact en er is de garantie dat een deel van het 
reisbudget rechtstreeks wordt afgerekend met de lokale 
gids, hotel, restaurant, transporteur …  Voor Joker is winst 
zoals gezondheid: je hebt het nodig, maar daarvoor alleen 
leef je niet." 

Bob kent ook de betekenis van een gezellig café als lokaal 
trefpunt in Vlaanderen: "Ik besloot dit typisch concept van 
bij ons, te combineren met onze reisfilosofie en het vervol-
gens wereldwijd te verspreiden". 

Vandaag zijn er 16 ViaVia Reiscafés of ontmoetingsplaatsen 
waar reizigers en bevolking elkaar ontmoeten, terwijl ze 
genieten van een lekkere wereldkeuken. De cafés zijn 
verspreid over vier continenten: van Buenos Aires, over 
Dakar, tot Jogjakarta. Je vindt er ook één in Mechelen: 
aan de ingang van de Kruidtuin (Zandpoortvest).

Bob Elsen is nog steeds CEO binnen het Joker ViaVia 
netwerk en blijft graag verder creatief ondernemen. Zo is 
hij de iniatiefnemer van o.m. ‘Café Herman’, een integratie-
project voor multiculturele ondernemers in Mechelen. 

Joker/ViaVia werd wereldwijd vele malen bekroond als 
duurzame touroperator. Ook van de stad Mechelen kreeg 
Joker vorig jaar nog de Havelaar award. Over zijn leven 
als reiziger en ondernemer schreef Bob Elsen zelf een 
inspirerend boek: ‘Joker Grensverleggend Ondernemen’.

Rudy Moens, onderhoudsmedeweker bij het Stedelijk 
Conservatorium, ontwierp de cover voor deze Nieuwe 
Maan. Weet jij hoeveel dieren er op de cover staan 
(voor- en achterkant)? Dan maak je kans op Mechelen-
bons ter waarde van € 60. Stuur je antwoord voor 
1 december 2014 naar Marketing & Communicatie, 
Nieuwe Maan, Grote Markt 21, 2800 Mechelen, 

of stuur een mailtje naar nieuwemaan@mechelen.be. 
Waag je kans! 

leo van damme wist dat de foto in vorige Nieuwe Maan 
was genomen in de Standonckstraat. Hij werd geloot uit 
de juiste inzendingen en mag zichzelf verwennen met 
€ 60 aan Mechelenbons. Veel plezier ermee!

dE MEdaillE

Hoeveel dieren 
tel je op de cover?

WEdStriJd
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Sint-romboutstoren 
blijft zoals hij is
Op 5 oktober mochten alle Mechelaars vanaf 16 
jaar zich tijdens een unieke volksraadpleging uit-
spreken over de vraag 'Moet er een reconstructie 
van het torenuurwerk worden teruggeplaatst op 
de Sint-romboutstoren?' 

De opkomst was massaal. Bijna 6000 Maneblussers 
brachten hun stem uit. Het verschil tussen voor- en 
tegenkamp was klein: 44,64 % vond het een goed idee, 
maar een meerderheid van 54,06 % stemde neen. 

Het stadsbestuur had zich vooraf geëngageerd om 
het resultaat van de volksraadpleging ook daadwer-
kelijk uit te voeren, ongeacht het aantal stemmers. 
Dat betekent dat de eeuwenoude Sint-Rombouts-
toren, 100 jaar na de vernieling door Duitse troepen, 
niet opnieuw een wijzerklok krijgt, maar aan de 
horizon blijft pronken in zijn huidige staat. 

Het stadsbestuur bedankt iedereen die zijn stem 
uitbracht en beide actiecomités die hard hebben 
gewerkt om de burger van hun gelijk te overtuigen. 
Voor of tegen de wijzerplaat, uit de volksraadpleging 
onthouden we vooral dat heel veel Mechelaars onze 
toren in hun hart dragen. 

Sint-romboutstoren 
blijft zoals hij is

de Urban trail 
Mechelen: de stad als 
speelterrein bij nacht
Na het grote succes in Antwerpen en Brugge komt de 
Urban Trail dit jaar naar Mechelen. En wel met een speciale 
editie: een nocturne! Je loopt 10 km door een prachtig 
verlichte stad en komt op plaatsen waar je nooit eerder 
kwam. Het parcours leidt je onder meer door de histori-
sche zalen van het stadhuis, langs brouwerij Het Anker, het 
Hof van Busleyden en de Kruidtuin. Hou de website in het 
oog, want aan dat rijtje worden binnenkort nog enkele top-
locaties toegevoegd. De Urban Trail is een must voor alle 
sportievelingen die van het magische Mechelen houden 
en de binnenstad op een totaal andere manier wil leren 
kennen. Begin alvast te trainen!

Wist je dat ...
•  iedereen afgelopen maanden zelf plaatsjes of 

gebouwen kon voorstellen? Zo hebben de deel-
nemers mee het parcours bepaald.

•  brouwerij Het Anker elke deelnemer bij aankomst 
aan de eindstreep op een frisse Maneblusser 
trakteert?

Urban trail, 06.12, 10 km, € 25 (t-shirt inbegrepen)
Meer info: www.mechelenurbantrail.be
Opgelet: maximum 4000 deelnemers kunnen meedoen. 
Snel zijn is de boodschap! 

loop je niet mee? Kom dan supporteren!
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Nieuw is dat de stad en de GRO..M (Gemeentelijke Raad 
voor Ontwikkelingssamenwerking) voortaan tweejaarlijks 
één groot Zuidthema kiezen. Ze schenken een betekenis-
volle toelage aan een beperkt aantal projecten die hier-
rond werken. Zo geven ze meer zichtbaarheid aan wat er 
met het Mechelse budget gebeurt. Als het geld versnip-
perd geraakt over meerdere projecten, is dit moeilijker.

Voor 2014-2015 kiezen Mechelen en de GRO..M voor 
twee projecten: een van Plan België en een van vzw Togo 
Debout, toevallig allebei in het Afrikaanse Togo. De orga-
nisaties krijgen samen € 42 000 subsidies om te investe-
ren in hun project rond kinderrechten.

Kindermisbruik, gebrek aan onderwijs, armoede … Niet enkel internationale 
leiders zijn verantwoordelijk voor het vinden van oplossingen. Ook jouw 
inzet is waardevol. Kleine projecten kunnen een voelbaar verschil betekenen 
voor velen. Daarom steunt de stad ontwikkelingsprojecten in het Zuiden. 
De komende twee jaar wordt volop ingezet op één thema: kinderrechten. 

Mechelen M   ndiaal
zet kinderrechten op de agenda

Onderwijs in strijd tegen kinderhandel
Mechelaar Bert Devogeleer (lokale afdeling Plan België): 
“Wij investeren het geld in de strijd tegen kinderhandel. 
Bijna de helft van de Togolezen is jonger dan 18 jaar. De 
meeste kinderen leven in armoede. Velen worden het 
slachtoffer van kinderhandel. Vooral meisjes zijn kwets-
baar. Daarom investeert Plan België in onderwijs voor hen, 
een basisrecht voor ieder kind. Als meisjes kwaliteitsvol 
onderwijs krijgen, gaan ze langer naar school. Zo pres-
teren ze beter en hebben ze een hogere kans op een 
degelijk inkomen. Er zijn nog veel ouders in Togo die het 
belang van onderwijs voor meisjes niet inzien. We willen 
de ouders dus goed informeren over onze aanpak.” 

Mechelen M   ndiaal



“Hier is leerplicht, maar op nog 
te veel plaatsen hebben kinderen 
niet eens het recht op leren. 
Onze solidariteit bepaalt mee 
hun toekomst.” (Marcel en 
Jackie van vzw Togo Debout)

Mechelen

Togo

20.11
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Wereldstad 
“Ik ben ambassadeur van 

Plan België en al 22 jaar Plan 
Ouder. Zo help ik kinderen 

mee aan een kans op een 
betere toekomst. Ik vind het 

dan ook fantastisch dan mijn 
thuisstad dit project steunt.” 

(Koen Wauters, Mechelaar 
en peter van Plan België) 

Opvangcentrum voor straat- en 
gevangeniskinderen
Togo Debout is een Mechelse vzw. Ze wil straatkinderen 
in de hoofdstad Lomé een betere toekomst bieden. 
Marcel Hofkens: “Door de moeilijke leefomstandigheden 
in Togo wordt er in gezinnen vaak geweld gebruikt tegen 
de kinderen. Velen lopen weg van huis en leggen te voet 
honderden kilometers af tot in de hoofdstad. Daar komen 
ze al snel terecht in de criminaliteit. Ze belanden daarna 
in de kindergevangenis, waar ze in mensonwaardige 
omstandigheden worden opgesloten. Met het project 
‘Mon refuge’ willen we ronddolende kinderen opsporen. 
We willen hun vertrouwen winnen en hen zo snel mogelijk 
tijdelijk onderdak en basisverzorging geven. Daar hoort 
ook psychologische bijstand bij. De kinderen moeten naar 
school en/of een beroep leren. Op die manier ontwikkelen 
ze opnieuw een positief zelfbeeld. Zo kunnen ze in de 
reguliere samenleving functioneren als zelfstandige en 
verantwoordelijke burgers.”

Meer info: www.mechelen.be/mondiaal

 Kinderrechtendag
Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties het 
'Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind' aan. 
Daarom is 20 november de internationale kinderrechten-
dag. Omdat het verdrag dit jaar zijn 25ste verjaardag viert, 
bieden de stad en de GRO..M gratis workshops over 
kinderrechten. Ruim 430 leerlingen uit de derde leerjaren 
van Mechelen zullen een uitgewerkt programma op maat 
doorlopen. Ze krijgen zo inzicht over de rechten van kinde-
ren in landen als India, Senegal, Togo, Guatemala, Congo, 
Cambodja, Ivoorkust …  De leerlingen sluiten de dag af met 
een heuse kinderrechtenstoet door de Kruidtuin!



Samen
Eigenlijk draait buurtopbouwwerk 
vooral rond één woord: ‘samen’. Els: 
“Samen met de stad en de bewoners 
probeer je een buurt meer leefbaar  
te maken. Je luistert naar elkaar, maar 
je komt ook samen met concrete 
oplossingen.” Benny: “De samen- 
horigheid in een buurt verhogen, 
is ons doel. We willen dat mensen 
tezamen dingen doen voor elkaar en 
de buurt. Dat is beter dan wanneer 
iedereen enkel aan zijn eigen voor-
tuintje denkt.”

Dat zoiets niet altijd vanzelf loopt, 
weten de buurtopbouwwerkers. Het is 
net om die reden dat ze zo belangrijk 
zijn. Nizar: “Zeker sociaal zwakkeren 
komen nog niet vaak genoeg met hun 
problemen naar buiten. Zij weten niet 
hoe ze hun stem moeten laten horen, 
hoe ze hun belangen kunnen verdedi-
gen … Daarom moeten we dicht bij de 
bewoners staan.”

de straat op
Benny: “Het is niet gemakkelijk om 
mensen buiten te krijgen. Eerst 
moet je ze beter leren kennen.” Els: 
“Eigenlijk ga je in het begin letterlijk 
de straat op. Je bezoekt activiteiten, 
spreekt bewoners aan … Je moet leren 
ontdekken wat er leeft in de buurt.”  

Sinds deze zomer kent 
Mechelen drie nieuwe 
buurtopbouwwerkers. 
Els, Nizar en Benny 
maken - samen met 
de buurtbewoners - 
de gebieden Noord, 
Centrum en Zuid tot een 
betere plek om te leven.  

Samen gaan  voor samenleven

Nizar: “Daarna zet je zelf activiteiten op poten of ondersteun je bestaande 
initiatieven. Denk aan heel concrete dingen, zoals buurtfeesten, speelstraten, 
taallessen, een pannenkoekenbak. Elke buurt is anders, en je moet laag-
drempelige manieren vinden op maat van de buurt.” Bijvoorbeeld ontbijten in  
de buurt. Benny: “Een groot succes. Bij de koffie kunnen de mensen zo hun ei 
kwijt bij mij.” Els: "Naast laagdrempelige activiteiten zoek je als buurtopbouw-
werker ook naar creatieve oplossingen om specifieke problematieken aan 
te pakken. Volkstuinen bijvoorbeeld. Ze kunnen een middel zijn om rond 
eenzaamheid of integratie te werken."

Benny
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Samen gaan  voor samenleven
van elkaar leren
De buurtopbouwwerkers werken 
ook samen. Ongeveer tweewekelijks 
ontmoeten ze elkaar. Els: “We zijn alle 
drie erg verschillend. Benny kent de 
stad en alle Mechelse diensten erg 
goed, Nizar is een jonge kerel met 
een migratieachtergrond met veel 
ervaring als buurtopbouwwerker in 
Mechelen. Zelf ben ik wat ouder met 
ervaring als opbouwwerker in onder 
meer Aalst. Samen kunnen we veel 
van elkaar leren, zogenaamde ‘kruis-
bestuiving’.”

Zich overbodig maken
Nizar: “Ik doe dit erg graag. Ik voel 
dat ik iets beteken voor de Mechelse 
samenleving.” “We geloven echt in 
wat we doen”, vult Els aan. “Maar het 
is een werk van lange adem. Werken 
met mensen en werken in buurten 
vraagt de nodige tijd.” “Eigenlijk is 
onze missie pas geslaagd wanneer 
we onze eigen job overbodig hebben 
gemaakt”, lacht Benny. 

Maneblussers 

“Met buurtbewoners 
zoeken we samen 
naar oplossingen 

voor de buurt. Die 
geven we door aan 
het stadsbestuur.” 

Benny

“Zwakkeren komen 
niet vaak genoeg 
met hun problemen 
naar buiten.” Nizar

Buurtopbouwwerk is niet nieuw in Mechelen. Sinds kort neemt de stad de 
regie echter zelf in handen, met eigen buurtopbouwwerkers. Zo kan ze 
sneller en efficiënter inspelen op de noden van elke buurt. En zo kan elke 
Mechelaar meebouwen aan een stad waar het goed samenleven is.

Contact:  
Benny (Zuid) benny.bos@mechelen.be, Els (Noord) els.vanlangenhove@
mechelen.be, Nizar (Centrum) nizar.amraoui@mechelen.be

Els

Nizar
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Deze expositie maakt deel uit van een groot onderzoek 
naar het nieuwe Mechelse stadsmuseum. Want niet 
alleen het Hof van Busleyden staat in de stellingen (zie 
kader). Ook wat het museum toont en hoe het dat doet, 
wordt onderzocht. Tijdens ‘Uw toren is niet af’ kan je de 
ambitieuze plannen voor het nieuwe stadsmuseum leren 
kennen én eraan meebouwen.

Sinds 2012 onderzoeken Erfgoedcel en Stedelijke 
Musea Mechelen hoe ze het stadsmuseum een nieuwe 
invulling kunnen geven. Eerst organiseerden ze een 
bevraging bij experts, opinievormers, verenigingen en 
politici in en rond de stad. De meningen en ideeën van 
al deze mensen vormen de basis voor de tentoonstelling 
‘Uw toren is niet af’. De tentoonstelling zelf is ook een 
experiment. “Welke activiteiten waren een succes? 
Bouwen de Mechelaars graag actief mee aan de 
tentoonstelling of net niet? Kortom, wat werkt er en 

wat niet? Dat evalueren we en nemen we mee voor 
de toekomst”, zegt Sigrid Bosmans van Erfgoedcel 
Mechelen. 

geschiedenistijdslijn aanvullen
De tentoonstelling gaat over vier thema’s die sterk met 
Mechelen verbonden zijn: ambachten, religieus erfgoed, 
diversiteit en geschiedenis. Verschillende Mechelse 
verenigingen werken mee en organiseren workshops, 
demonstraties, lezingen en voorstellingen. 

Ook het publiek kan tijdens de tentoonstelling zijn sporen 
achterlaten in het museum. Zo kan je bijvoorbeeld de 
geschiedenistijdslijn aanvullen en stemmen op jouw 
favoriete thema. Want de tentoonstelling wil in de eerste 
plaats weten wat jouw mening is. Een stadsmuseum gaat 
vooral over wat de mensen in de stad vandaag bezighoudt 
en wil zo bruggen slaan tussen verleden en heden.
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Bouw mee aan  
het nieuwe stadsmuseum
Hoe ziet jouw ideale stadsmuseum eruit? Wat verdient volgens jou een  
plek in de Mechelse geschiedenis? En hoe past jouw eigen verhaal daarin? 
Vanaf 2 december kan je komen kijken, maar vooral ook mee bouwen aan 
de tentoonstelling ‘Uw toren is niet af’ in het museum Hof van Busleyden.



Foto: v.l.n.r. Anouk Stulens, Herman Van Ingelgem, 
Sigrid Bosmans, Marijke Wienen en Bart Stroobants  

van Erfgoedcel en Stedelijke Musea Mechelen.

"Dit stadsmuseum 
wordt voor en door 
Mechelaars gemaakt. 
Uw inbreng is 
belangrijk! Samen 
maken we er een 
uniek museum van 
met wereldklasse."

Frank Nobels,  
schepen van Cultuur
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Mechelen Morgen 
Uniek in vlaanderen
Het onderzoeksproject naar het toekomstig stadsmuseum 
is uniek in Vlaanderen. “Mechelen betrekt verenigingen 
én het publiek bij alle stappen van het ‘museummaken’: 
gaande van de keuze van de inhoud tot de communicatie. 
Tijdens UiT zonder uitlaat kon je bijvoorbeeld creatief aan 
de slag met de affiche van de tentoonstelling”, aldus Sigrid. 
“Zonder de input van Mechelaars bestaat deze tentoon-
stelling dus niet. Wil je graag meewerken? Laat het ons 
dan zeker weten! Ook wie gewoon een kijkje wil komen 
nemen, is zeer welkom!”

Hof van Busleyden  
opent in 2018
In 2010 startte de eerste fase van de werken aan het 
museum Hof van Busleyden. Er kwam een onder-
grondse exporuimte bij. In de zomer van 2015 start 
fase twee met de restauratie van het historische ge-
bouw. In het voorjaar van 2018 opent het vernieuwde 
museumgebouw. `Uw toren is niet af' is een belang-
rijke mijlpaal voor de invulling van het stadsmuseum. 
De volgende stap is de creatie van een museum 
dat zowel de Mechelaar als bezoeker aantrekt. Het 
museum wil het authentieke Mechelen tonen in al 
zijn diversiteit.

Wat betekent de titel  
‘Uw toren is niet af’?
‘Uw toren is niet af’ was een uitspraak van Paus Johannes 
Paulus II, bij zijn bezoek aan Mechelen in 1985. Net zoals 
de top van de Sint-Romboutstoren nooit werd afgemaakt, 
is een stad nooit af en ook haar museum niet. Ook deze 
tentoonstelling blijft in beweging. Doordat verenigingen en 
Mechelaars voortdurend meebouwen aan de tentoonstel-
ling, zal die er altijd anders uitzien. 

Wie één keer naar de tentoonstelling komt, krijgt met zijn 
of haar ticket daarom toegang tot het museum zolang de 
tentoonstelling loopt, tot 8 maart 2015. 

Uw toren is niet af, 02.12.14 - 08.03.15, ma, di,  
do & za-zo, 10-17u, vr, 13-21u, wo gesloten, € 8,  
€ 5 (kortingstarief), € 2 (UiTpas), Museum Hof van  
Busleyden, Frederik de Merodestraat 65,  
W www.uwtorenisnietaf.be

© dmva- architecten
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Tradities zijn fantastisch. Zeker wanneer
ze de winter heerlijk verwarmen. Met veel 
leuks gaat onze stad 2015 knusjes tegemoet!

door Mechelen

Laat je deze winter

inpakken
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Dossier M 
de winter kleurt Mechels
Er is zoals elke jaar rond Kerstmis en Nieuwjaar weer veel te doen in onze dijle-
stad, met als hart van het feestgedruis de grote Markt. Zo wordt Mechelen zelfs bij 
vrieskou de warmste en gezelligste stad van het land. vanaf 5 december steken we 
de gezelligheid en de prachtige (led)kerstverlichting aan.

Er zal in december en januari veel te doen zijn in de Dijlestad. Blijf dus niet binnen 
zitten! Spreek met enkele Mechelaars af om de stad in te trekken en neem deel 
aan de activiteiten van Mechelen Houdt je Warm. 

Vanaf woensdag 10 december tot en met dinsdag 23 december geniet je bijvoor-
beeld op en rond de Grote Markt van de gemoedelijke kerstmarkt. Er komt ook 
een tijdelijke bar, die dé plek wordt waar Mechelaars genieten van een hapje, een 
drankje, een toffe activiteit én elkaars gezelschap. 

Check alle informatie en de meest complete activiteitenlijst op 
mechelenhoudtjewarm.be. Je vindt er vast en zeker een leuke 
activiteit in je eigen buurt of wijk.

Aarzel niet om je Mechelse winterervaringen te delen met de wereld 
via Facebook, Twitter, Instagram of andere sociale media. Gebruik 
hiervoor de hashtag #mhjw.

Al decennialang is het een Mechelse traditie: de levende 
kerststal in het Groot-Begijnhof. Inez (buurtbewoner & 
medeorganisator): “Levensechte figuranten wandelen naar 
een zelfgebouwde stal op het binnenplein van brouwerij 
Het Anker.  Daar komen ook de engelen en koningen erbij. 
Dat is niet het enige: er zal ook heel wat animatie zijn, met 
livemuziek van onder meer een brassband, een zangeresje 
dat a capella zingt, en nog een bewoner speelt doedelzak. 
Verder ook verse soep, hapjes, een Mechels biertje en een 
hartverwarmende jenever … dat maakt het erg gezellig.”

De levende kerststal heeft dit jaar een thema. “Wereldoorlog I
is actueel, ook op onze kerststal. De kledij, decoratie en 
muziek worden aangepast. We leggen helemaal de link tus-
sen de vluchtende Mechelaars in 1914 en Maria & Jozef, die 
evengoed naar onderdak zochten op hun tocht. Hoe je dit zal 
horen en zien, blijft voorlopig nog een verrassing.” 

Hoe de buurtbewoners dit event jaarlijks voor elkaar krijgen, 
is haast een kerstwonder. “Alles gebeurt dankzij de gedreven 
inzet van vrijwilligers uit de buurt Groot Begijnhof. We maken 
zelf de kledij, stalletjes, zorgen voor de aankleding en doen 
de communicatie”, aldus Inez. Wees erbij!

tal van verrassingen
de kerstmarkt is natuurlijk een jaarlijkse afspraak. Maar deze markt is niet de enige eindejaarstopper. 
Er zijn verschillende andere gezellige en vooral leuke dingen die je deze winter verwarmen.

20 & 21.12  

levende kerststal op de vlucht, 20.12, 18-21u & 21.12, 16-19u, buurt Groot-Begijnhof en brouwerij Het Anker, gratis

Herbeleef het verhaal van Maria, Jozef en … de vluchtende Mechelaar
©
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Kom je tijd tekort om de perfecte nieuwjaarsoutfit, een 
gezellige wintertrui of het ideale kerstcadeau te vinden? 
Dan heb je geluk: in december openen de Mechelse 
winkelstraten (Bruul, IJzerenleen, O-L-V-straat, Hoogstraat 
en Graaf van Egmontstraat) hun deuren op twee zon-
dagen. Op 14 en 21 december kan je van 14 tot 18 uur 
kerstshoppen dat het een lieve lust is.

Zware winkeltassen? Je hoeft niet ver te zeulen. Maak 
zeker gebruik van de Shopping shuttle. Die rijdt elke za-
terdag van 10 tot 19 uur over en weer tussen de parkings 
en het winkelcentrum. Door de inzet van vijf minibusjes 
bedraagt de wachttijd niet meer dan 5 minuten. Zelfs op 
koopzondagen (14.12, 21.12, 04.01) staan de busjes klaar 
van 14 tot 19 uur. 

amuseer je in stijl op de vismarkt en  
de Haverwerf
Op deze pleinen zorgt de horeca voor extra einde-
jaarsgezelligheid, zowel binnen als buiten. En dat daar 
traditiegetrouw bubbels bij horen, staat buiten kijf.

Hou je van kerstliederen? Zak dan op 13 december af 
naar de Sint-Romboutskathedraal. Geniet er van een 
sfeervol kerstconcert, gebracht door Rimboband en  
mannenkoor Lambardi. Inschrijven is niet nodig.

Mechelen Kinderstad 
pakt al je cadeautjes in!

Tijdens het weekend van 20 en 21 december leren 
kinderen in de Keldermanszaal (stadhuis) kerstballen 
versieren, cadeautjes inpakken en alles wat er bij 
een mooi cadeautje hoort!  Zo kan je kleine spruit 
de kerstsfeer helemaal in je woonkamer brengen. 

Meer informatie (prijs, inschrijven enz.) vind je vanaf  
half november op mechelenkinderstad.be.

13.12  

 14 & 21.12

gratis concert in onze kathedraal

Winkel op zondag

Hou zeker ook 
uitinmechelen.be 
in het oog, want 
er komen nog 
heel wat leuke 
extraatjes aan 
voor wie dit na-
jaar in Mechelen 
komt winkelen!
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Dossier M 

Het oude jaar sluit je het best af waar je het nieuwe 
begint. Wederom is de Grote Markt de ideale plek om dat 
te doen! Niet alleen kom je er menig feestend Mechelaar 
tegen. Je start er het nieuwe jaar met een knal, een 
handje geholpen door prachtig vuurwerk en muziek 
waarop je niet kan stilstaan!

Kortom: de winter draait in Mechelen rond lekker eten &  
drinken, kuieren, gezellig shoppen, feest en vooral samenzijn!

Leuke tradities zijn er om te behouden. Een daarvan is de 
nieuwjaarsreceptie, vier dagen na de start van het jaar. Zo 
heb je tijd gehad om even te bekomen. Het stadsbestuur 
nodigt je uit om samen met de andere Maneblussers te 
klinken op het nieuwe jaar. Wees erbij, wens iedereen het 
beste voor 2015 en wissel goede voornemens uit. Hapjes 
en toffe muziek maken de namiddag helemaal top!

31.12

04.01

Begin 2015 groots  
op de grote Markt

Cadeautip: de Mechelenbon
Hét ideale eindejaarsgeschenk is niet ver te zoeken: met de Mechelen-
bon heb je een cadeaubon in handen die voor iedereen wat wils schenkt! 
Modeboetieks, hobbywinkels, restaurants, brasseries en musea nemen de bon 
met plezier aan. Je kunt hem zelfs gebruiken voor culturele activiteiten of een 
torenbestijging. Met de Mechelenbon geef je altijd het juiste cadeau! 

Ga snel langs bij UiT in Mechelen voor je ideale Mechelse cadeau!
UiT in Mechelen, Hallestraat 2-4-6, 2800 Mechelen, t 070 22 28 00,  
E uit@mechelen.be

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

Oudjaar vier je buiten! 

Klink enkele dagen later nog eens
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rozeke raymaekers (79) baat bijna 35 jaar café den tilt 
in de vrijgeweidestraat uit. Ze woont vlakbij het café, 
staat ermee op en gaat ermee slapen. En ze denkt nog 
lang niet aan stoppen.

“Ik ben vergroeid met mijn café. Behalve woensdag werk 
ik er elke dag van 10 uur tot middernacht of zelfs later. In 
35 jaar tijd ben ik nooit op vakantie gegaan. Waarom zou 
ik? In het café heb ik alles wat ik wil: mijn klanten! Ik ben 
nooit alleen en dat is veel beter dan zitten kniezen. Ik ben 
een sociale: als ik niets zou doen, zou ik een wrak zijn.”

Vijf jaar geleden overleed haar vriend Klement, die mee in 
het café werkte. “Hij kon niet anders dan mee in de zaak 
stappen. Als hij bij mij wilde wonen, moest hij mij helpen 
in het café (lacht)!” Of het niet te zwaar is om weer alleen 
te werken? “Integendeel, het is heel ontspannen om te 
werken in zo’n klein cafeetje. Doordat ik alleen werk, doe 

ik alles op mijn eigen tempo. Mijn eten moet niet op een 
bepaald moment klaar zijn; ik eet wanneer ik honger heb.”

De trouwe stamgasten van Den Tilt zijn gek op Rozeke. 
Voor haar 30-jarige bestaan als cafébazin organiseerden 
ze een feestje. “Ik heb veel vaste klanten die wel drie of 
vier keer per dag langskomen. In januari werk ik 35 jaar in 
Den Tilt en ik vermoed dat ze weer iets gaan organiseren. 
35 jaar is niet niks, hè! Als klanten horen hoe oud ik ben, 
zeggen ze ‘dat kan toch niet’ of ‘blijf nog lang, want we 
willen nog lang komen’.” 

Stoppen staat niet in het woordenboek van Rozeke. 
“Zolang mijn gezondheid het toelaat, blijf ik in het café 
werken. Ik heb net een nieuw contract ondertekend voor 
negen jaar!” Rozeke raadt leeftijdsgenoten aan om even 
actief te zijn als zij. “Als je geen zin hebt om te werken, ga 
dan wandelen. Stilzitten is voor niets goed!”

“in mijn café heb ik alles wat ik wil”

Straffe senioren
Mechelen is er uiteraard voor jong én oud. Rozeke, Willy en Bob zijn 
drie actieve 65-plussers. Zij weten het: op amuseren staat geen leeftijd.

“Stilzitten is voor 
niets goed!”
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(M)aanblik 

Hollywood 
aan de dijle
Wie dacht dat ouderen niet mee 
zijn met de digitalisering, heeft het 
mis. 60-plussers maken in Mechelen 
zelfs langspeelfilms. vraag maar 
eens aan regisseur en filmmaker 
Willy (68) uit Heffen.

“Meer dan veertig jaar geleden 
namen een vriend en ik een camera 
mee op vakantie … het resultaat 
leek nergens op (lacht). Toch was 
de goesting er en werd ik lid van 
een filmclub. Nu zit ik nog steeds 
bij M.A.F.I.A. en een andere club 
in Vilvoorde. In Mechelen zijn er 
trouwens nog drie filmclubs, maar 
het is een uitstervend ras.”

Deze winter gaat Willy’s eigen film, 
'Lisa', in première. “Het is niet mijn 
eerste filmproject, maar wel mijn 
grootste. Hij speelt zich af in de 
nadagen van de Tweede Wereld-
oorlog. Meer dan twee jaar was ik 
ermee bezig. Het begon allemaal toen 
ik in contact kwam met mensen die 
reënsceneringen doen van WO II. Met 
kostuums, tanks en dergelijke bren-
gen ze historische gebeurtenissen 
terug ‘tot leven’. Vredevol natuurlijk. 
Wel, dat bracht me op ideeën … een 
bierkaartje, een pen en ik was vertrok-
ken. Binnenkort kunnen Mechelse 
verenigingen de film gratis vertonen. 
Hopelijk gaan veel Mechelaars een 
kijkje nemen.”

“Een film maken, het is niet niks. Zeker als je met vrijwil-
ligers werkt. Enkel al eten voorzien voor een bende van 
over de 50 mensen, en dat drie keer per dag ... Gelukkig 
neemt mijn vrouw die taak op zich. Maar als de film klaar 
is, en je kan hem aan duizenden mensen laten zien, voelt 
dat onbeschrijfelijk!”

“Film is meer dan een passie voor mij! Ik ben alweer aan 
een nieuw project bezig: ‘Het spook van het Zennegat’. 
Ik blijf er nog zo lang mee doorgaan als ik kan. En of het 
me jong houdt!”

Hoera voor Mecina!
Wist je dat Mechelen nog verschillende filmclubs kent, 
waaronder KFKM Film en videoclub Mechelen en Mecina? 
Deze laatste viert dit jaar trouwens haar 65ste verjaardag. 
Voorzitter Guido De Coninck: “Veel van de films die we ge-
maakt hebben zijn intussen heus Mechels beelderfgoed.” 
En de club wil er nog vele jaren aan toevoegen. “We kijken 
nu naar de toekomst en richten ons ook op jonge mensen 
die zijn opgegroeid met de nieuwste media.” 
interesse? W facebook.com/mecina.mechelen, 
E mecina@telenet.be

“Mijn film tonen 
aan honderden 
Mechelaars. 

Onbeschrijfelijk!”
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“Ik kan het niet aanzien dat mensen op concerten blijven 
zitten, enkel met hun schouders bewegen en voor zich 
uit staren alsof ze naar tv kijken. Ik ben zo niet. Ik behoor 
tot een generatie die altijd en overal danste: op café, de 
kermis, familiefeesten … Mijn grootmoeder leerde het mij. 
Ik mocht mee naar haar stamcafé, waar ik een limonade 
kreeg en met haar danste.”

Ondertussen zijn de tijden én de dansgewoontes veran-
derd, tot grote spijt van Bob. “De jeugd danst niet meer. Ze 
hebben een pint in hun ene hand en steken één vinger in 
de lucht. Meer niet. Daarom heb ik mijn 18-jarige kleinzoon 
leren koppeldansen en ik dans met zijn vriendinnen op 
de feestjes van Radio Modern. Jongeren noemen mij Bob 
de danser en ze geven mij high fives. In mijn jeugd was ik 
geen buitengewone danser, maar nu ben ik de uitzonde-
ring. In het land der blinden is eenoog koning.” 

Wie al eens een dansje met Bob heeft geplaceerd, weet 
dat gevoel belangrijker is dan regels. “Ik noem dat ‘creatief 
dansen’. Je moet goed luisteren naar de muziek en het 
ritme volgen. Ik heb zelf van vrouwen geleerd om mijn 
romp meer te gebruiken en mijn schouders in het spiegel-
beeld van die van hen te bewegen. Het is wel vermoei-
ender geworden: vroeger dansten we altijd twee trage 
dansen, gevolgd door twee snelle. Nu is het uren aan een 
stuk hetzelfde.”

Wil jij zelf ook een leuke vrijetijdsbesteding? 
Kijk in de Hop Senior, een vrijetijdsgids voor 
Mechelse senioren. Je vindt de gids in het Huis van 
de Mechelaar, de bibliotheek, de dienst Diversiteit, 
je wijk- of dorpshuis, de infobalie van het stadhuis, …

vergezel Bob op de dansvloer van Balcazar!
Elke eerste donderdag van de maand tussen 14 en 
17 uur is er een muzieknamiddag met taart en 
koffie of thee in het Cultuurcentrum van Mechelen. 
Koop een maand op voorhand je kaarten van € 5 
ter plaatse. info: t 015 29 79 01

Al aan salsa gedacht? Vanaf 19 november kan je voor 
€ 30 (10 lessen) leren salsadansen in Den Deigem, 
helemaal op maat van senioren. Inschrijven in Den 
Deigem, Karmelietenstraat 13. info: t 015 27 33 43.

“Ze noemen mij Bob de danser”
Waar muziek is, is Bob Engels (75). Of er nu salsa, tango of swing opstaat, Bob slaat een danspartner 
aan de haak en verovert de dansvloer. Op feestjes als radio Modern leert hij de jeugd weer dansen.

Bob is wel tevreden met de evolutie in het aanbod aan cul-
tuur in Mechelen. “De laatste jaren geraak ik niet meer weg 
uit Mechelen, omdat er zoveel te doen is. Het dansaanbod 
mag wat mij betreft wel uitgebreid worden. Maar op Radio 
Modern of Balcazar kon ik mijn dansbenen toch nog eens 
uitlaten.”

“Ik ben bijna 
de enige danser 
tegenwoordig!”



"Mechelen zet hard 
in op het activeren 
van senioren. En 
ik hoop dat deze 
straffe senioren 
menig Mechelaar 
mogen inspireren."

Koen Anciaux, schepen 
van Senioren en voorzitter 
Sociaal Huis
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Oor voor ouderen
via de Stedelijke adviesraad voor Senioren (SarS) 
hoort het stadsbestuur wat ouderen wensen. de SarS 
richtte bovendien de werkgroep intergenerationele  
solidariteit op en ze organiseert mee de sfeervolle  
ouderenweek.

In de raad zetelen leden uit wel 20 Mechelse verenigin-
gen, aangevuld met onafhankelijke ouderen. De advies-
raad komt zes keer per jaar samen. Men bespreekt dan 
onderwerpen als mobiliteit & veiligheid, dienstverlening 
& participatie, cultuur & vrije tijd, wonen, samenleven in 
diversiteit ... Op basis van de vergaderingen adviseert de 
SARS het college over het lokale seniorenbeleid. Enkele 
jaren geleden stelde de SARS mee het Zilverplan op, om 
sociale noden van ouderen te vervullen. Bovendien ijvert 
de SARS voor toegankelijkheid van nieuwe openbare 
gebouwen of straten.

Solidariteit tussen de generaties
De SARS richtte in 2012 een werkgroep intergenerationele 
solidariteit op. De werkgroep heeft al verschillende keren 
kinderen uitgenodigd om in woonzorgcentrum Hof van  

Week van de Senior
De SARS, het Sociaal Huis en de stad Mechelen 
organiseren weer een toffe ouderenweek van 19 tot 
en met 23 november. Het thema van dit jaar is com-
municatie en informatie . Geniet van het gevarieerde 
programma en mis deze swingende optredens niet!
 
17.11, Axl Peleman & Band: “Volksliekes”
18.11, The Retroos: muziek uit ’50, ’60 en ‘70
19.11, Katastroof

Waar? Stadsschouwburg, 14u, € 5, kaarten te koop 
bij UiT in Mechelen, t 070 22 28 00

tip: maak gebruik van je UiTpas of begeleiderspas 
en geniet van fikse kortingen. Meer info over de 
UiTpas vind je bij UiT in Mechelen.

Kom genieten van toffe optredens  
en een gezellig babbel!

Egmont samen met de ouderen te ontbijten. “De reacties 
van de kinderen waren telkens heel positief!”, zegt voor-
zitster Nicole Neutjens. Momenteel bevraagt een werk-
groep van de SARS Mechelse scholieren over de verhou-
ding tussen jongeren en ouderen. Ze maken de resultaten 
bekend tijdens de ouderenweek. 

Wil je je kandidaat stellen om in de SarS te zetelen  
of wil je meer informatie? Rein De Witte, Sociaal Huis  
Mechelen, Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen,  
t 015 45 33 26, E rein.dewitte@sociaalhuismechelen.be

rob en Nicole van de SarS



Je kan ook investeren in een duurzame woning. 
Dat loont op lange termijn, zeker als je deze adviezen opvolgt:

 laat je huis scannen! Een energiedeskundige van IGEMO komt bij je 
langs en kijkt waar je te veel energie verliest. Zo’n onderzoek kost 
€ 270 tot € 430, afhankelijk van je woning.

 Ga te rade bij Energiepunt Mechelen voor een goedkope FRGE- of 
renovatielening voor energiebesparende maatregelen. (max. € 10 000, 
interest 2 % JKP*). Samen met IGEMO en zeven buurgemeenten organi-
seert de stad een samenaankoop van muurisolatie. Vorig jaar kon zo de 
prijs met 25 % gedrukt worden! Een goede investering, want 20 % van de 
warmte in je woning gaat verloren via slecht geïsoleerde buitenmuren.

 Wist je dat je bij Energiepunt gratis een energiemeter kan ontlenen? 
Dat is een toestel dat nagaat hoeveel elk toestel in huis verbruikt, en of 
het beter kan.

Meer info:

IGEMO, Schoutetstraat 2, 
t 015 28 77 50, E info@igemo.be

Energiepunt Mechelen, 
Grote Markt 21, t 015 29 78 92, 
E energiepunt@mechelen.be 
W www.mechelen.be/energiepunt

*JKP = Jaarlijks kostenpercentage. 
Opgelet: geld lenen kost ook geld.

 Doof de lichten wanneer je een 
ruimte verlaat.

 Beperk het aantal lampen in een 
ruimte. Gebruik enkel die lichten 
die je nodig hebt tijdens het 
koken, lezen, schoonmaken … 

 Gebruik spaarlampen. Ze zijn 
zuiniger én hebben een hogere 
lichtsterkte. 

 Gebruik geen “energievreters” 
zoals halogeenlampen.

 Vermijd decoratieve verlichting.

 Zorg ervoor dat er zoveel moge-
lijk natuurlijk licht binnenkomt.

 Verwarm de leefruimten tot 
max. 19 à 20 °C.

 Niet thuis of lig je in bed? 
Verwarm dan tot max. 15 à 16°C.

 Sluit ’s avonds (rol)luiken en 
gordijnen. 

 Ben je lange tijd niet thuis? 
Kies dan voor max. 12° C.

 Gebruik je wasmachine en vaat-
wasser tussen 21u en 6u. Was 
zoveel mogelijk op temperaturen 
tussen 30° en 60° C.

 Gebruik een laptop in plaats van 
een vaste computer.

 Schakel al je apparaten volledig 
uit. Zet ze niet in waakstand.

 Trek de lader van je GSM of lap-
top uit het stopcontact wanneer 
die opgeladen is.

 Steek de apparaten zonder 
schakelaar in een contactdoos 
met schakelaar. Zet die schake-
laar uit wanneer de apparaten 
niet gebruikt worden.

Spring jij zuinig om met energie?
Zoals je misschien wel via de media hebt vernomen, zou het elektriciteits-
verbruik deze winter mogelijk hoger liggen dan het aanbod. Daar kunnen 
we samen iets aan doen, door slim met elektriciteit en andere energie om te 
gaan. Enkele tips!

Verlichting

Elektrische verwarming

Elektrische apparaten

 Duurzaam Mechelen
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Sinte-Mette
Smeer je stembanden en zet je ‘kabaskes’ klaar. Zoek 
ook je leukste bedelaars- of Sint-Maartenkostuum 
al maar bij mekaar. Op 11 november mag je namelijk 
opnieuw beginnen met Sinte-Mettezingen!

In ruil voor een lied krijg je die dag lekkers of wat kleingeld. 
Weet je niet meer precies hoe dat lied van Sinte-Mette 
klinkt? Je vindt het lied op www.mechelen.be/sintemette. 
Na wat oefenen, kan je dan samen met andere kinderen 
komen zingen in het Cultuurcentrum. Ook daar krijg je 
snoep, drank en animatie in ruil.

11.11, 13.30 – 17u, gratis, Cultuurcentrum, Minderbroeder-
gang 5, W www.mechelen.be/sintemette

In wijken en dorpen
Hombeek
09.11, Sinte-Mette in Hombeek
• 11u, Sint-Maartenmis in de St. Martinuskerk
• 11.45u, 33ste editie van de dierenzegening en 

paardenommegang. Vertrek: Sint-Maartensplein
• 17.45u, 30ste Sinte-Mettelichtstoet door de ver-

lichte straten van het dorp. Vertrek: Cultuurhuis 
Leliëndaal

• 19.15u, Vuurshow met 'Peter Gusta' en verbranding 
van 'Sinte-Mette den aave'. Locatie: KWB-velden, 
Hombekerkouter

11.11, dinsdag 11 november – Sinte-Mettezingen
Pannenkoeken voor de Sinte-Mettezangertjes in de 
Esdoornschool. Sinte-Mette-omgang door muziek-
maatschappij ‘Simacon Band’. Om hun kas te spijzen, 
trekken ook de chirojongens en –meisjes al zingend 
en verkleed van deur tot deur.

Battel
10.11, Sinte-Mettestoet 
• 17.30u, Bijeenkomst aan het wijkhuis
• 17.45u, Verkiezing best verklede Sinte-Mette. 

Er zijn mooie prijzen te winnen. Alle deelnemers 
krijgen een pannenkoek en een drankje. 

• 18u, Vertrek van de stoet.

Heihoek
10.11, lantaarntjestocht
19u, Start van de lantaarntjestocht op Ganzendries.
11.11, Sinte-Mettefeest
13.30u, Verkleed en met eigen gemaakte instrumen-
ten trekken kinderen door de wijk.

gebr. romboutsstraat
11.11, Sinte-Mettezingen en smullen
10u, Alle kinderen die zingen mogen lekkere 
pannenkoeken smullen. 

Walem
11.11, Sinte-Mettezingen
11 tot 13u, In het dorpshuis van Walem zijn alle zanger-
tjes welkom. De jongsten krijgen er wafellollies met 
chocolademelk, de ouderen een jenevertje.



22

Het stadhuis wordt vanaf 22 november terug Sintstad. 
Kom zeker een kijkje nemen waar Sinterklaas woont als 
hij in Mechelen is. Zwarte Piet en Pieta leiden je graag 
veertig minuten lang rond. dan kan je ook meteen zelf 
zien welke speciale verrassing zij dit jaar hebben!

Piet en Pieta nemen je mee door de Snoepdreef en langs 
de Mandarijntjesstraat. Ze tonen je ook de Sinterette en 
de stal van Slecht-Weer-Vandaag. Ondertussen hoor je 
boeiende vertelsels en krijg je maffe opdrachtjes. Als je 
wil, gaat Sinterklaas graag met jou op de foto!

Brood, kaas & Sinterklaas
De Sint heeft nog een heleboel vragen over Meche-
len, maar heeft het zo druk met pakjes maken dat 
hij geen tijd heeft om de antwoorden zelf te zoeken. 
Wil jij daarom voor hem de stad doorkruisen? Mis-
schien mag jij op 29 november dan wel samen met 
de Sint ontbijten!

De vragenlijst en meer informatie vind je op  
www.mechelen.be/sintstad. De antwoorden mag je 
tot 26 november mailen naar kinderstad@mechelen.be 
of opsturen naar Villa 32, Hanswijkstraat 32. De win-
naars worden persoonlijk verwittigd op 27 november 
en alle helpers krijgen een geschenkje!

Mechels Kamerorkest  
blaast 10 kaarsjes uit

Het Mechels Kamerorkest 
weet hoe te feesten. dat het 
dit jaar 10 jaar bestaat, viert 
het orkest dan ook een heel 
concertseizoen lang. Het 
verjaardagseizoen wordt op 
gang getrapt op 11 november, 
met een ‘Opera gala Concert’  
in het Cultuurcentrum.

Voor dat concert werkt het Mechels Kamerorkest samen 
met enkele internationaal gerenommeerde solisten en 
het Gentse koor Vivente Voce. Samen met onder andere 
colorasopraan Ann De Renais brengt het orkest de hoogte-
punten uit het operarepertoire.

de Sint logeert in Mechelen

Opera gala Concert, 11.11, 16u, Cultuurcentrum,  
Minderbroedersgang 5, t 070 22 28 00,  
E info@mechelskamerorkest.be  
W www.mechelskamerorkest.be

Schepenhuis: laatste 
maanden expo Rik Wouters
Nog tot 30 december 2014 kan je de uitzonderlijke collec-
tie Rik Wouters van het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten Antwerpen bewonderen in het Schepenhuis. 
Rik Wouters (1882- 1916) is één van de meest geliefde 
kunstenaars uit de Belgische kunst. De collectie van Rik 
Wouters was meer dan drie jaar in Mechelen te zien. In 
2015 verhuist ze naar het Gemeentemuseum in Den Haag 
voor een prestigieuze tentoonstelling.

Mechelen Sintstad loopt van 22 november tot 30 novem-
ber in het stadhuis, Grote Markt 21. Er zijn rondleidingen 
op 22.11, 23.11, 29.11 en 30.11, telkens tussen 10 en 16u.  
Op 26.11 zijn er rondleidingen tussen 13 en 16u. 

info en tickets via www.uitinmechelen.be of 070 222 800.
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Colossus  
een eindejaarsspektakel
Barok is the new black! Onder dat motto brengen  
toneelgezelschap abattoir fermé, kunstencentrum 
NONa en Cultuurcentrum Mechelen een eindejaars-
spektakel: ‘Colossus’.

Het belooft een waanzinnig en avondvullend (4u!) spektakel 
te worden. Eentje dat de donkere decembermaanden bont 
en barok inkleurt. In deze 'Colossus' nodigt de topcast uit 
het vorige eindejaarsspektakel 'Apocalypso' je uit in een 
ondergronds ministerie in de verre toekomst. Daar wil o.a. 
actrice Tine Van den Wyngaert samen met jou aan een 
nieuwe wereld bouwen. Er is maar een voorwaarde: niets 
mag lijken op hoe het was op aarde.

De productie is uitsluitend in Mechelen te zien, dus snel 
reserveren is aangeraden. 'Colossus' loopt van 3 tot en 
met 6 december, van 10 tot en met 13 december en van  
17 tot en met 20 december, telkens om 20u.

info en tickets: NONA, Begijnenstraat 19-21,  
t 015 20 37 80, E info@nona.be, W www.nona.be

gratis nocturne  
in Kazerne dossin

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,  
www.facebook.com/uitinmechelen, Twitter: @uitinmechelen

automatisch op de hoogte blijven?  
Schrijf je dan op de website in op de nieuwsbrief.

NiEUWE openingsuren UiTbalie!
1 november tot 31 maart: ma-vr 10-16u, za 10-16u,  
zo 12.30-16u

Met zijn foto van een protesterende engel maakte 
fotograaf daniel Hernández Salazar het icoonbeeld van 
de volkerenmoord in guatemala. toch zijn de moorden 
die de regeringstroepen er in de jaren tachtig pleegden 
nog altijd nauwelijks bekend. daar wil Kazerne dossin 
verandering in brengen met de tentoonstelling  
‘genocide dismissed’.

Het museum organiseert op 5 november een nocturne 
die gratis is voor Mechelaars. De Maneblussers kunnen  
er kennismaken met het werk van Hernández Salazar.  
Hij werkte tijdens de burgeroorlog in Guatemala als 
fotojournalist voor internationale agentschappen zoals 
Agence France Presse, Reuters en Associated Press. 
De afgelopen 30 jaar was hij als kunstenaar en activist 
één van de luidste stemmen van de protestbeweging in 
Guatemala.

‘Genocide Dismissed’ loopt nog tot 22 maart 2015. gratis 
nocturne op 5 november, tussen 19 en 22u. Reserveren is 
niet nodig.

Kazerne dossin, Goswin de Stassartstraat 153,  
t 015 29 06 60, E info@kazernedossin.eu  
W www.kazernedossin.eu©
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Extra verdieping voor 
parking Zandpoortvest 2: 
200 extra plaatsen
Parking Zandpoortvest 2 op de ring krijgt er een extra 
verdieping bij. Die zal plaats bieden aan 200 extra voer-
tuigen, bovenop de 422 bestaande parkeerplaatsen. In 
samenwerking met VINCI wordt de capaciteit verhoogd, 
want de parking zit bijna dagelijks vol. Parkeerders we-
ten waarom: het centrum is maar vijf minuten stappen. 
Even door de Kruidtuin wandelen en je komt meteen 
op de Bruul uit. Bovendien kan je er extra voordelig 
parkeren: tijdens de week betaal je maximum € 3 per 
dag, tijdens het weekend parkeer je gratis.

Omwille van de werken is de parking tijdelijk afge-
sloten. Vanaf midden december wordt een maximum 
aantal beschikbare plaatsen weer vrijgegeven. Eind 
februari is de vernieuwde parking opnieuw volledig 
beschikbaar.

Parkeeralternatieven
In afwachting van de vernieuwde parking kan je je 
wagen gratis kwijt op parking Douane en op overloop-
parking Nekker. Beide zijn op een kwartiertje wandelen 
van het centrum. Op zaterdag en op koopzondagen kan 
je gratis gebruikmaken van de Shopping shuttle. Die 
rijdt tussen 10 en 19 uur continu over en weer tussen de 
overloopparking Nekker en het stadscentrum. Je hoeft 
nooit langer dan 5 minuten te wachten. Opgelet: tijdens 
de werken zal de Shopping shuttle uitzonderlijk geen 
halt houden aan parking Zandpoortvest 2. 

Een overzicht van alle parkings vind je op 
www.mechelen.be/parkings. 

van grijs naar 
groen kerkhof
Dit najaar start de stad met de aanleg van groen-
paden op de stedelijke begraafplaats. Dat betekent 
dat de huidige zandpaden tussen de grafrijen worden 
vervangen door frisse graspaden. Dat oogt mooier, 
is toegankelijker voor rolstoelpatiënten en is veel 
onderhoudsvriendelijker. Net zoals in de tuin wordt het 
gras gewoon kort gemaaid. Sneller, eenvoudig en beter 
voor de rug van de onderhoudsmedewerkers. Tot nu 
toe moesten zij immers het onkruid tussen de paden 
manueel verwijderen. Met de groenpaden kiest de stad 
voor een ecologisch beheer van de begraafplaats, in 
een meer gezonde en pesticidevrije omgeving.

De aanleg gebeurt in fasen: eerst worden de perken 
tegen de spoorweg aangepakt. Om de werken goed 
te kunnen uitvoeren, worden de eigenaars van graf-
zerken op het oude gedeelte van het kerkhof ge-
vraagd om ornamenten, bloempotten, vaste planten 
enz. die voor de grafzerk staan, te verwijderen. Dit 
moet gebeuren vóór 17 november. Alle constructies of 
beplanting die zich daarna nog buiten de vastgelegde 
afmetingen van de concessie (2 m x 1 m) bevinden, 
worden permanent verwijderd.

Meer info of vragen?
Team Begraafplaatsen, Ziekebeemdenstraat 4, 
t 015 20 13 60, E begraafplaatsen@mechelen.be 
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"Het vernieuwde 
wijk- en diensten-
centrum is een 
ontmoetingsruimte 
voor de buurt en 
een uitvalsbasis 
voor vrijwilligers."

Katleen Den Roover, 
schepen van Wijk- en 
Dorpszaken

Goed om weten 
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Stedelijke Prijs Stadsver-
fraaiing 2014 | restauratie
Heb je tussen 3 november 2010 en 10 november 2014 een mooi 
restauratieproject in Mechelen afgerond? Schrijf je dan nu in voor 
de Stedelijke Prijs Stadsverfraaiing 2014 – thema restauratie! 

De tweejaarlijkse wedstrijd bekroont afwisse-
lend restauratie-, renovatie- of nieuwbouw-
projecten. Zo wil de stad kwaliteitsvolle archi-
tectuur stimuleren. Mechelen verdeelt telkens 
€ 4000 aan prijzengeld over de meest toon-
aangevende realisaties. Dit jaar is de stad op 
zoek naar parels van restauraties. Ben jij trots 
op je geleverde werk? Schrijf je dan zeker in! 
Het wedstrijdreglement en het inschrijvings-
formulier vind je op www.mechelen.be. 

Deelnemen kan t.e.m. 10 november.

Op 18 oktober werd het spiksplinternieuwe wijk- en diensten-
centrum Den Abeel geopend. Je kan er terecht voor tal 
van sociaal-culturele, vormings- en bewegingsactiviteiten 
of gewoonweg om elkaar te ontmoeten. Iedereen is er 
welkom en kan gebruikmaken van de diensten. Denk aan 
warme middagmalen, een boodschappen- en klusjesdienst, 
administratieve hulp, het sociaal infopunt … Het nieuwe 
centrum in Mechelen Zuid is tevens de thuisbasis van de 
gebiedsregisseur Zuid, zorgcoaches van het Sociaal Huis en 
buurtopbouwwerker Benny (p. 8).

feestmaand
Nadat de opening al stevig werd gevierd tijdens het 
openingsweekend, gaat het feest gewoon door tot en met 
14 november. Elke dag valt er wel iets te beleven in Den 
Abeel: van darts, wandelingen, pingpong tot computer-
games maken, bloemschikken, bowling en nog veel meer. 
Zaterdag 14 november is de afsluiter met de tombola-
trekking en overheerlijke pannenkoeken met koffie en thee.

Meer info, volledig programma en inschrijven: Wijk- en 
dienstencentrum Den Abeel, Jozef Verbertstraat 61, 
Mechelen, t 015 44 65 90, W www.sociaalhuismechelen.be, 
E denabeel@osociaalhuismechelen.be

formulier vind je op www.mechelen.be. 

Deelnemen kan t.e.m. 10 november.

 WiNNaar 2010 

Nieuw wijk- en dienstencentrum den abeel 
viert maand lang feest
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WiJ WarEN  ErBiJ
1 4500 sportievelingen liepen 
een zonovergoten Dwars door 
Mechelen. Volwassenen konden 
kiezen tussen 5 en 10 km, voor de 
kindjes was er de Chiquita Kids Run 
van 1 km. De vele supporters aan de 
zijlijn gaven hen dat extra duwtje in 
de rug richting finish. 

2 Tijdens het tweede Bierfestival 
kon je proeven van maar liefst 127 
verschillende biersoorten!

3 UiT zonder Uitlaat lokte heel wat 
volk naar het centrum. Bezoekers 
werden in de autovrije binnenstad 
ondergedompeld in thema’s als 
duurzame mobiliteit, vrije tijd en 
diversiteit.

4 Frank Van Vaerenbergh uit 
Heffen (bakkerij Harlekijn in Heffen, 
3de van links) en zijn pupil Jens De 
Jonghe uit Duffel (bakkerij Mario 
Sint-Katelijne-Waver, 1ste links) 
zijn de beste bakkers van Europa. 
Ze wonnen het EK voor aspirant-
bakkers. Ze schrijven geschiedenis, 
want het is de eerste keer in bijna 
500 jaar dat België dit EK wint.

5 Een klim op de stellingen van de 
Sint-Romboutskathedraal, Sint-Petrus 
en -Pauluskerk of Hanswijkbasiliek? 
Op Open Monumentendag kreeg je 
de kans om monumenten een keer 
van een heel andere invalshoek te 
bezichtigen.

 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

NUttigE NUMMErS
vragen aan de politie? t 015 46 44 64, E politie@mechelen.be,  
W www.politiemechelen.be
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,  
E brandweer@brandweer.mechelen.be
Milieuhinder? Dienst Milieu en Landbouw, t 015 29 75 48, 
E milieudienst@mechelen.be. Dringende milieuproblemen?  
Neem contact op met de politie, ook buiten de kantooruren.
Huwelijk of geboorte melden? Burgerlijke stand, voor aangifte geboorte, nationaliteits-
keuze, naturalisatie, uittreksels, t 015 29 76 13; voor huwelijken, t 015 29 76 22
Wachtdienst huisartsen regio Mechelen: t 070 25 40 40, W www.mediwacht.be
info over huisvuil? Containerpark? Ophaling grof huisvuil?  
W www.ivarem.be, t 0800 90 441
Melding over toestand openbaar domein? t 0800 20 800,  
E OnderhoudOpenbaarDomein@mechelen.be
gasgeur? t 0800 650 65
Probleem met de watervoorziening? PIDPA, t 0800 903 00, E info@pidpa.be
Straatlamp defect? t 0800 635 35, W 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),  
Sjoukje Smedts, Laurie Gadeyne, Lieve Jaspaert, Nathalie Bekx, Koen Vermeiren, 
Line Geeraerts
fotografie: Joris Casaer
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/2014/0797/037

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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www.mechelen.be
Tijdens de koude winterdagen 
pakt onze stad je helemaal in 
met gezelligheid. Zo houdt 
Mechelen je lekker warm.


