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 In de kijker

PIETER gEEfT DE SJERP AAN MEREL
In november gebeurt in het stadhuis 
een belangrijke machtswissel: kinder-
burgemeester Pieter en kindersecreta-
ris Merel wisselen van functie. Samen 
met 13 enthousiaste jongens en meisjes 
vormen zij de Kinderraad. De Kinder-
raad bedenkt ideeën om van Mechelen 
een nog betere Kinderstad te maken. 

Pieter: “Het was echt een leerrijk jaar. 
De Speeldag was voor mij het hoog-
tepunt, maar het was ook superleuk 

dat ik in de jury mocht zitten bij de 
verkiezing van de kinderstadsartiest 
en dat ik Vlaams minister Ben Weyts 
mocht rondleiden. Ik heb veel geleerd, 
bijvoorbeeld hoe je op een goede en 
rustige manier kan samenwerken, en 
hoe je een vaag idee kan uitwerken tot 
een haalbaar concept.”

Ook voor Merel belooft het als kersver-
se kinderburgemeester een spannend 
jaar te worden. “We hebben een hele 

toffe groep. Vorig jaar hebben we veel 
gebrainstormd rond de actiepunten 
uit ons Kindercharter, allemaal ideeën 
die we graag willen realiseren. Dit jaar 
schieten we in actie. We organiseren 
een rommelmarkt waar kinderen zelf 
hun speelgoed kunnen verkopen  
(zie p. 13), willen schoolomgevingen 
veiliger maken, gezonde voeding in de 
kijker zetten, … Ik kijk ernaar uit!”

W www.mechelenkinderstad.be 
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Wie herdenk jij op Allerheiligen?

ERNA: “Mijn moeder is twee jaar 
geleden gestorven. Op Allerheiligen 
gaan we naar haar graf en eten we 
samen met de hele familie. We halen 
dan herinneringen op en maken 
grapjes, bijvoorbeeld over haar 
bijgelovigheid.”

NOËL: “Ik vind het goed dat Allerhei-
ligen bestaat, want we mogen onze 
doden niet vergeten. Als Assyrische 
christen ga ik die dag naar de kerk en 
leg ik bloemen op de graven. Maar ik 
ga daarnaast ook minstens twee keer 
per maand naar het kerkhof.”

WOUTER: “Ik doe niet mee met 
Allerheiligen, want ik vind dat je niet 
op één specifieke dag moet laten 
zien dat je aan de overledenen denkt. 
Net zoals je vriendin niet enkel op 
valentijn een bloemetje verdient. 
Bovendien moet ik werken.”

Na drie jaar verbouwen hebben we in oktober het vernieuwde 
figurentheater DE MAAN geopend. Voor mij een emotioneel 
moment. Niet alleen omwille van het knappe resultaat, maar 
ook omdat DE MAAN me doet denken aan mijn kinderjaren. 
Mechelaars van mijn generatie herinneren zich vast ook nog 
de avonturen van Tijl en Nele, iconen van het toenmalige 
stadspoppentheater. Sindsdien heeft DE MAAN een speciaal 
plekje in mijn hart.

DE MAAN bracht vele generaties kinderen voor het eerst in contact 
met theater, liet bij duizenden kinderen de oogjes blinken van 
verwondering en heeft hun talent voor verbeelding ontgonnen. Dat 
is een grote verdienste. DE MAAN bleef altijd inspelen op nieuwe 
tendensen. Zo ontpopte het zich van een poppentheater voor 
kinderen tot een beeldsmederij voor kinderen en jongeren (lees 
meer op p. 18). We hebben nooit getwijfeld aan het belang van  
DE MAAN voor Mechelen en kozen met een grondige verbouwing 
voor de vlucht vooruit. Ga nog maar eens kijken, want geef toe, het 
is ook voor jou weer veel te lang geleden.

Bart Somers,
burgemeester

Van poppentheater  
tot beeldsmederij

Op 1 en 2 november herdenken we, meer nog dan anders, dierbaren die overleden zijn. Voor 
sommigen betekent dat een bloemetje leggen aan het graf. Voor anderen is het vooral een 
christelijke traditie. Iedereen houdt op zijn manier de herinnering levend. 

W www.mechelen.be |  facebook.com/StadMechelen |  twitter.com/StadMechelen & @StadMechelen |  
 @StadMechelen

MAANdVRAAg

3

Komaan 

VOLg MECHELEN ONLINE!



            Stuur ons jouw Rode Neuzen-foto! 
Een op de vijf Vlaamse jongeren 
kampt met psychische problemen, 
dikwijls met zware gevolgen. 
Daarom organiseren VTM, Qmusic 
en Belfius op zaterdag 5 december 
de eerste Rode Neuzen Dag. Op 
die dag willen ze samen met jou en 
heel Vlaanderen op de meest gekke 
manieren geld inzamelen voor een 
betere opvang van jongeren met 
psychische problemen. De opbrengst 
gaat naar het Rode Neuzen Fonds, 

dat wordt beheerd door een 
onafhankelijk bestuurscomité bij de 
Koning Boudewijnstichting. Door 
samen te lachen en gek te doen, 
wil Rode Neuzen Dag bovendien 
taboes doorbreken en via humor de 
problematiek bespreekbaar maken. 

Jij kan je steentje bijdragen door zelf 
een actie te organiseren, een gift te 
storten of een Rode Neus te kopen. Je 
vindt de neuzen in een Belfius-kantoor 

in je buurt. Heb je er eentje gekocht? 
Laat het Nieuwe Maan weten door een 
foto met je Rode Neus voor 1 december 
2015 door te sturen via nieuwemaan@
mechelen.be. Je maakt kans op 
Mechelenbons ter waarde van € 60. 
Deze kan je spenderen bij zo’n 180 
adresjes in onze stad.

Meer info en een overzicht  
van de verkooppunten:  
W www.rodeneuzendag.be

WEDSTRIJD

freek Mariën
Het was een spannend jaar voor de 
27-jarige theatermaker freek Mariën 
van de vroegere Nietjesfabriek. Hij 
richtte samen met zijn zus het gezel-
schap Het Kwartier op. Bovendien 
won hij in september de gerenom-
meerde Taalunie Toneelschrijfprijs 
met zijn theatertekst ‘Wachten en 
andere heldendaden’. 

Freek: “Ik was enorm verrast en blij 
toen ik hoorde dat ik gewonnen had. 
De ochtend van de uitreiking gaf ik 
mezelf maar weinig kans, omdat ik 
de andere teksten heel sterk vond. 
Bovendien was ik het ‘jonkie’ van de 
hoop.”
 
De jury noemt de tekst ‘anarchistisch 
en provocatief’. “De tekst heeft veel 
maatschappijkritische kanten”, legt 
Freek uit. “Oorspronkelijk is hij ge-

schreven als jeugdvoorstelling, maar 
volwassenen krijgen verschillende 
andere lagen mee. De tekst gaat over 
vier wachters die een muur bewa-
ken waarachter een staatsgeheim 
schuilt. Opeens verdwijnt een van 
de wachters, waarna een hele hoop 
verklaringen volgen. Zo raak ik zijde-
lings allerlei relevante thema’s aan. 
Theater speelt zich in het nu af, dus 
het verhoudt zich steeds tot onze hui-
dige maatschappij. Ik wil niet gewoon 
verhaaltjes maken; de fantasie moet 
mensen doen nadenken. Daarnaast 
zijn mijn theaterteksten poëtisch, wat 
de verbeelding extra prikkelt.”

Op 17 april 2016 kan je het winnende 
stuk zien in het Cultuurcentrum van  
Mechelen.

Meer weten? W www.hetkwartier.be
“Ik wil niet gewoon 
verhaaltjes maken.”

DE MEDAILLE

© Jerome Demeyere
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Mechelen op zijn 
Eddy’s 
In zijn vrije tijd stampte hij zomaar een goed 
gevulde website over Mechelen uit de grond met 
bijhorende facebookaccount, gedoopt ‘Mechelen 
op zijn Best’. We hebben hier duidelijk te maken 
met een rasechte Mechelenliefhebber. Wie is de 
man achter ‘Mechelen op zijn Best’?

“Ik ben Eddy Verschueren, 58 jaar, en een geboren 
en getogen Mechelaar. Het idee om een website te 
maken over mijn prachtige geboortestad groeide pas 
enkele jaren geleden, toen ik een uitstap in Mechelen 
organiseerde voor mijn collega’s. Ik heb hen toen 
rondgeleid langs allerlei mooie plekjes. Sinds die dag 
weet ik pas echt wat Mechelen te bieden heeft. En 
dat wil ik met zoveel mogelijk mensen delen, zodat 
ook zij betoverd raken. Terwijl ik aan de website 
bouw, merk ik dat er zodanig veel over Mechelen te 
vertellen valt dat de website nooit compleet zal zijn."

W www.mechelen.traveltopper.eu
f facebook.com/mechelenopzijnbest 

Bezorg Mechelen de 
'Belfius Smart City 
Award 2015'
Mechelen is een van de tien genomineerde steden voor de 
'Belfius Smart City Award 2015'. Dat hebben we te danken 
aan de invoering van de energiezuinige led-verlichting 
‘LunaVision’ in de binnenstad.

In 2011 was Mechelen de eerste Vlaamse stad die 
overschakelde op energiezuinige led-technologie. In 
samenwerking met Eandis en Philips werd een performant 
en slim verlichtingssysteem ontwikkeld, gedoopt ‘LunaVision’. 
In een 90-tal straten in woonwijken en in de voornaamste 
winkelstraat werden de led-lampen al ingevoerd. 

 Ze zijn energiezuiniger. Door een 700-tal armaturen en 
alle feestverlichting te vervangen door led-verlichting, 
wordt jaarlijks 8,5 ton CO2 minder uitgestoten en 8000 
euro bespaard. Daarvoor moeten 425 bomen een jaar 
lang groeien.

 Ze zijn goedkoper in onderhoud en gaan drie keer  
langer mee. 

 Ze kunnen gekoppeld worden aan slimme toepassingen, 
zoals het dimmen van verlichting ‘s nachts en 
bewegingsdetectie. 

 Tussen 23 en 5u worden de lampen gedimd, waardoor de 
lichthinder ’s nachts wordt beperkt en de stad nog eens 
7000 euro bespaart op haar energiefactuur. 

 Met de nieuwe verlichting kan je beter kleuren 
onderscheiden en gezichten herkennen. 

De nieuwe led-verlichting zorgt kortom voor een flinke verbe-
tering van de uitstraling, de sfeer, het veiligheidsgevoel en het 
milieu in de binnenstad. 

Stem voor Mechelen!
Stem voor 12 november voor Mechelen via  
knack.be/smartcity. Op 2 december weten we  
welke stad of gemeente de prijs wint. 

“Over Mechelen raak 
ik nooit uitverteld.”

Komaan 
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Kazerne Dossin

Predikherenklooster
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Archeologische 
opgravingen
In september startte een archeo-
logisch onderzoek op de plek 
waar de ondergrondse parking 
komt. De opgravingen hebben 
al heel wat bijzondere vondsten 
opgeleverd, waaronder resten 
van een visvijver, een Romeinse 
munt uit de eerste eeuw na 
Christus en een aantal middel- en 
16de-eeuwse lakenloodjes. Deze 
laatsten houden verband met 
de roemrijke lakennijverheid in 
onze Dijlestad vroeger. Volg het 
onderzoek via facebook.com/
archeologie.mechelen.

Vooruit(zicht) 
Waar vind je de Tinelsite?
De Tinelsite is het stadsdeel 
omgeven door de Tinellaan, de Van 
Busleydenstraat, de Jodenstraat en de 
Goswin de Stassartstraat. De komende 
jaren zal er heel wat bewegen. De 
stad werkt hiervoor samen met heel 
wat private partners. Kazerne Dossin 
is er al sinds 2012 een gevestigde 
waarde, en sinds kort zijn de werken 
aan het Predikherenklooster gestart. 

Wonen
In totaal komen er een 70-tal 
nieuwe woningen bij, een vierde 
daarvan komt in de gebouwen van 
de vroegere rijkswachtkazerne. 
Drie commerciële ruimtes vullen 
de mix van woningtypes aan. 
De drie bestaande gebouwen 
krijgen klinkende namen van oude 
politierangen zoals Adjudant, 
Brigadier en Sjampetterke. De vier 
nieuwe woongebouwen worden 
vernoemd naar vermaarde detectives: 
Maigret, Poirot, Holmes en Baskerville.

groen
De Tinelsite krijgt een combinatie 
van publieke, private en collectieve 
buitenruimtes. Het Tinelpark zal 
bestaan uit de Predikherentuin en 
het Gendarmenhof, met de grote 
esdoorns. De klemtoon ligt op de 
open ruimte. De doorgaande fiets- 

De Tinelsite zal 
uitgroeien tot een van 
de boeiendste locaties 
van de stad, waar 
wonen, cultuur en vrije 
tijd hun plek krijgen 
en oud en nieuw elkaar 
afwisselen. Wat staat er 
allemaal te gebeuren?

Timing en fasering
•	 2015:	start	werken	

Predikherenklooster
•	 2015-2016:	archeologisch	

onderzoek
•	 2016:	start	bouw	ondergrondse	

parking
•	 2017:	opening	ondergrondse	

parking en start realisatie 
woningen

•	 2018-2019:	gefaseerde	
aanleg park en gefaseerde 
oplevering woningen en 
Predikherenklooster

en voetgangersroutes benadrukken 
de lengte van het park. Aansluitend 
op het Gendarmenhof komt een 
collectieve, private tuin voor de 
bewoners.

Ondergrondse parking
Onder woongebouwen Adjudant, 
Maigret en Poirot komt een 
ondergrondse parking met twee 
verdiepingen die plaats biedt aan 319 
wagens. Daarvan zijn er 124 publieke 
parkeerplaatsen en 88 plaatsen die 
buurtbewoners kunnen aankopen.
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Meer info:  
www.mechelen.be/tinel. 
Blijf op de hoogte over de 
stadsvernieuwing in Mechelen via 
www.mechelenmorgen.be.



In 2018 zwaaien de 
deuren van de nieuwe 
bibliotheek in het statige 
Predikherenklooster 
open. Het ontwerp heeft 
alles in zich om van 
de nieuwe bibliotheek 
een heel bijzondere 
plek te maken. Een 
inspirerende culturele 
oase en een plaats om 
letterlijk en figuurlijk  
op verhaal te komen.

Op de benedenverdieping vind je het onthaal, kan je grasduinen in de 
nieuwste aanwinsten, of kranten en tijdschriften lezen aan de leestafels. In 
het café kan je genieten van een lekker drankje. Bij mooi weer kan dit zelfs 
op het buitenterras! 

De voormalige kloosterbib op de eerste verdieping krijgt haar 
oorspronkelijke functie als stille studie- en werkzaal terug. Hier kan je dus in 
alle stilte studeren of lezen. De rest van deze verdieping wordt gebruikt voor 
les- en vergaderlokalen en werkruimtes voor het personeel. 

Op de monumentale zolder met zijn indrukwekkende houten dak komt het 
grootste deel van de bibliotheekcollectie. Grote dakkapellen zorgen voor 
een mooie lichtinval en laten je genieten van de stad en omgeving.  

Meer info:  
www.mechelen.be/predikheren. Daar 
kan je ook een filmpje bekijken dat 
je meeneemt door de verschillende 
ruimtes van het Predikherenklooster 
en toont hoe de nieuwe bib zal wor-
den ingevuld.

Predikherenklooster wordt 
literair wellnesscentrum

8

“Met de nieuwe biblio-
theek zet Mechelen zich 
op de kaart als boeken-
stad. Een literaire stad die 
verhalen maakt en deelt.”

Björn Siffer,  
schepen van Cultuur



(M)aanblik 

kaaswinkel Schockaert 

"Al 100 jaar baas in kaas"
In 1915 startte Louis Schockaert met een kaaswinkeltje. Na zijn zoon, stapte zijn kleinzoon Harry in de zaak. Hij ver-
kocht niet alleen kazen, maar liet ze ook zelf rijpen. Zijn dochters Sophie en Ann hebben nu ook de kaasbacterie beet.

Sophie: “Mijn vader heeft het nooit opgedrongen, maar hij 
was stiekem heel tevreden dat mijn zus en ik in de zaak 
stapten. Hij zal het nooit tegen mij zeggen, maar ik hoor 
het via anderen. Ik zou geen hele dag achter een bureau 
kunnen zitten, dus dit werk is zalig voor mij. Ik leg graag 
de smaak van kazen uit aan klanten en help hen om een 
goede keuze te maken. Daarnaast vind ik het fantastisch 
om de kaasboeren op te zoeken.”

“Wij rijpen zelf kazen. Ik heb veel geleerd uit ondervinding, 
want kazen rijpen niet allemaal op dezelfde manier. Een 
miniem vochtverschil maakt een wereld van verschil. Het 
voelt heel bijzonder dat een product waar je achterstaat in 
je handen terechtkomt. Je moet het goed verzorgen.”

“Mijn vader heeft ons vooral over het belang van 
rauwmelkse kazen geleerd. Die hebben meer smaak 
en zijn een eerlijker product, omdat je er niets aan 
toevoegt. Ze zijn ook veel fragieler doordat ze meer 
bacteriën bevatten. Er kruipt heel veel werk en kennis 
in het rijpingsproces. Bovendien heb je de juiste kelders 
nodig, zoals onze vier verschillende rijpingscellen. 
Daarom produceert de grotere industrie die gericht is op 
massaproductie ze niet. Met zulke kazen werken is enkel 
voor durvers.”

“Dat we 100 jaar bestaan, is heel speciaal als je erover 
nadenkt. Het laatste weekend van november is iedereen 
welkom om onze verjaardag te vieren. De winkel staat 
dan helemaal in het teken van Zwitserse kazen. Je kan 
leveranciers ontmoeten en smullen van fondue met bier.”

De gouden handen van ambachtslieden
Op de Dag van de Ambachten op zondag 22 november kan je een kijkje nemen in 
Mechelse ambachtelijke ateliers. Chocolatier Sjolaa, juwelier De Boeck en hoeden- 
en handtassenmakers A WARD/T doen alvast mee. Ook voor kaaswinkel Schockaert 
is dit een bijzondere maand, want zij vieren hun 100-jarige bestaan. Deze ambachts-
lieden vertelden Nieuwe Maan over de kneepjes van hun vak.

"Rauwmelkse kazen rijpen 
is voor durvers.”
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Johan: “Toen ik in de bakkerij van 
mijn ouders werkte, had ik al een 
voorkeur voor chocolade. Ik hou van 
de eindeloze mogelijkheden. Er zijn 
tientallen verschillende soorten die 
je in vloeibare vorm kan verstuiven, 
kneedbaar maken … onlangs ben ik 
zelfs begonnen met beeldhouwen! 
In mijn smaaklaboratorium probeer 
ik voortdurend dingen uit, terwijl de 
grote spelers op de markt minder 
vernieuwend zijn. Sommige creaties 
slaan snel aan en andere niet. Maar 
van mijn ouders heb ik geleerd om 
hard te werken en door te zetten. 
Ambachtslieden doen er jaren over 
om hun stiel te leren, waardoor ze 
echt vakmanschap leveren.”

Katrien: “Ik ben verzot op chocolade, 
dus ik vind het heel leuk om te hel-
pen. We zijn een sterk team: bij ons 
is één plus één drie. Omdat onze 
zaak zo klein is, kunnen we veel ex-
perimenteren. Zo maakt Johan voor 

eindejaar altijd aperitiefchocolade, 
bijvoorbeeld met gedroogde sjalot 
of curry. Zijn pralines met Mechelse 
bieren zijn mijn favorietjes. Johan 
heeft er jaren over gedaan om ze 
op punt te krijgen. Soms gaat het 
ook mis. Zijn witte chocolade met 
parmezaan zal niet snel in de winkel 
liggen (lacht)!”

“Nog een voordeel aan onze klein-
schaligheid is dat we met kwalitatief 
hoogstaande chocolade en noten 
werken en dat we onze producten 
vers verkopen. Grote bedrijven 
gieten hun sinterklaasfiguurtjes al 
voor de grote vakantie! Chocolade 
verbetert niet door te blijven liggen.”

Dag van de Ambachten: “Kom kijken 
hoe we sinterklaasfiguren gieten en 
inkleuren en proef van ons zwarte 
goud! De smaak te pakken? Bekijk 
dan de workshopformules op onze 
website.”

Rudy: "Van mijn vader, een uurwerk-
maker, kreeg ik de liefde voor het 
vak mee. Oog voor detail, geduld en 
concentratie zijn de eigenschappen van 
een ambachtsman. Ik volgde vanaf mijn 
16de een opleiding voor uurwerkma-
ker. Ondertussen heeft onze zoon de 
microbe beet en is hij gespecialiseerd 
in oude en antieke klokken herstellen 
en restaureren. We hebben het nooit 
opgedrongen, maar het voelt goed dat 
hij het ambacht verderzet en dat we de 
kennis doorgeven. Er zijn immers niet 
veel uurwerkmakers meer."

"Ik koos daarnaast voor het beroep van 
edelsmid, een stiel waar je je hart en 
ziel kan inleggen. Ik vind het 

fantastisch dat een ruwe grondstof door 
mijn handen groeit tot een afgewerkt ju-
weel. Het aanbod aan juwelen is groot. 
Met onze eigen creaties proberen we 
iets unieks te ontwerpen. Samen met 
mijn echtgenote werk ik de ontwerpen 
uit. We maken ze stuk voor stuk met de 
hand. Doordat we ze smeden in plaats 
van gieten, werken we tot in het detail. 
Ondanks alle moderne machines zijn 
er oude technieken die je enkel met de 
hand kan doen. Daarom moet ons vak 
blijven bestaan." 

Dag van de Ambachten: “Volg in ons 
open atelier alle fascinerende stappen 
van hoe een juweel met creativiteit en 
vakkennis tot stand komt.”

Chocolatier Sjolaa

"Ambachtslieden doen er jaren over om hun stiel te leren"

Juwelier De Boeck

"Sommige technieken
lukken enkel handmatig"
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Hoeden en tassen Awardt

"Met de hand maken we unieke stukken op maat"

Dag van de Ambachten, 22.11, W www.dagvandeambachten.be

Els: “Mijn moeder en ik zijn er ingerold. We volgden 
avondcursussen voor hoeden- en handtassenont-
werp en voor we het wisten, hadden we een winkel. 
Van een businessplan was geen sprake! Wij weten 
altijd wat de ander bedoelt. Als ik een ontwerp in mijn 
hoofd hebt, tekent zij het exact zoals ik het in gedach-
ten had.”

“Ik hou van elk aspect van het proces van een col-
lectie: een thema kiezen, zoeken naar het juiste leer ... 
Ik werk het liefst met vilt, omdat het zo zacht als boter 
wordt wanneer je het stoomt. Je kan er alle moge-
lijke vormen aan geven door eraan te trekken op een 
houten mal. Een hoed maken duurt twee dagen: eerst 
maken we een soort stijfsel dat moet drogen, vervol-
gens vormen we de hoed en tot slot werken we hem 
af en naaien we het binnenlint, wat op zich al een uur 
werk is.”

“Ik heb het gevoel dat meer en meer mensen kie-
zen voor handgemaakte waren. Veel dames vinden 
hun maat van hoed niet in de grootwarenhuizen. Wij 
maken daarentegen unieke stukken op maat. Dat is 
het mooie aan ambachtelijke producten: niet iedereen 
loopt er hetzelfde bij.”

Dag van de Ambachten: “Bezichtig ons uitgestalde mate-
riaal en bekijk een film over hoe we een tas en een hoed 
van het begin tot het einde maken. Kinderen kunnen in 
onze etalage hoeden en handtasjes uit deeg maken, die ze 
afbakken bij Broodnodig.”

“In Mechelen vind je 
nog tal van huizen van 
traditie. Wie er winkelt, 
kiest voor ambachtelijke 
kwaliteit en duurzaam 
vakmanschap.”

Katleen Den Roover,  
schepen van Economie

Wil je zelf een ambacht leren?
•	Het Instituut voor Kunst en Ambacht (IKA) maakt je een vak-

man in boekkunst, edelsmeedkunst, glaskunst en keramiek.
•	Aan	de	Mechelse	afdeling	van Syntra leer je onder andere 

smeden, sjaals knopen, meubels maken en houten speel-
goed vervaardigen.

•	Ontdek	ook	het	aanbod	van	CVO Crescendo en CVO TSM.
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Stadsartiest Circus Ronaldo houdt halt in het hartje van 
de stad. Met hun tenten en woonwagens bouwt het 
gezelschap een authentiek circusdorp op de Grote Markt. 
Speciaal voor eindejaar steekt de Mechelse circusfamilie 
zelfs een nieuwe voorstelling in mekaar. Danny Ronaldo: 
“We willen de Mechelaars opnieuw laten kennismaken 
met de essentie van kerst. Geen glitter of glamour. We 
gaan terug naar pure en oprechte emoties, naar het 
gezellig samenzijn. Want dat is waar Kerstmis om draait.”

De Grote Markt wordt meer dan ooit een sfeervol 
plein, met een gigantische kerstboom, vuurkorven en 
gloeilampjes. Je wordt ondergedompeld in een magische 
sfeer. Wandel zeker eens langs de levende kerststal of ga 
op de schoot bij de Kerstman. Circusschool Circolito zorgt 
voor spektakel met korte circusacts, terwijl figuren op 
stelten en een feeërieke stoet met fakkels voorbijkomen. 
Te koud? Smul jezelf warm met lekkere warme wafels, 
smoutebollen of een glühwein in de Mirage Winterbar.

Circus Ronaldo, Grote Markt, 
17 t.e.m. 27 december (niet op 25.12) 
Ticketverkoop vanaf 03.11 via UiT in Mechelen

Een wonderlijke kerst 
met Circus Ronaldo

www.mechelenhoudtjewarm.be

Een winter om naar uit te kijken
De winter klopt  

bijna aan de deur.  
Een heerlijke tijd van 

frisse neuzen en  
warme vuurtjes!  

Blijf niet binnen, maar 
geniet buiten van een 
winters programma 
vol warmte, licht en 

gezelligheid.
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Geen Kerstmis zonder kerstmarkt! Dit jaar verhuist die naar de Haverwerf. Je 
kan er op 18, 19 en 20 december snuisteren in betoverende kerstkraampjes 
van Mechelse verenigingen en originele, winterse of handgemaakte producten 
kopen. Een bijhorend bekertje soep, warme chocomelk of jenevertje mag 
natuurlijk niet ontbreken. 

Op zaterdag 19 december (11-18.30u) breidt het kerstgebeuren zich uit naar 
Lamot. Daar kan je je verwarmen op een wereldse kerstmarkt, vol leuke 
hebbedingetjes en geschenkjes uit zuiderse landen. Met elke aankoop steun 
je een ontwikkelingsproject rond kinderrechten in het Zuiden. De markt wordt 
extra gezellig door live wereldmuziek en verrassende proeverijen.

Heb je speelgoed waarmee niet meer wordt gespeeld? Gooi het niet weg, maar 
schenk het aan de Kinderraad. Die verzamelt oud speelgoed en verkoopt het 
aan een klein prijsje op de Speelgoedmarkt op zondag 20 december. Ook 
deze opbrengst gaat naar het goede doel. Je schenkt je oude speelgoed een 
nieuw speelkameraadje en draagt je steentje bij aan een betere wereld. Oud 
speelgoed kan je kwijt in Villa32 (Hanswijkstraat 32) t.e.m. 11 december. 

Naast de kerstmarkt vormt de  
Haverwerf het decor voor enkele  
concerten waaronder:

•	18.12:	Ves	Vlees	+	DNSFST	

•	19.12:	De	Laatste	Showband	
o.l.v. Patrick Riguelle  
met z’n Mechelse Maten

•	20.12:	Bandits	

Toon je hart voor goede doelen tijdens 
het Warmste Weekend

Soepverkoop: koude voeten 
voor een warm gebaar

Wandel tijdens de kerstmarkt zeker ook langs het standje van 
Mechelen Solidair. Mechelaars Kevin, Elke, Jan en Vera verko-
pen er soep voor het goede doel.

Jan (vrijwilliger): “Vorig jaar namen we met een viertal mensen de 
fakkel over van Mechelen Solidair, dat al sinds 2011 bestaat. Een 
hele hoop vrijwilligers helpt mee. Verschillende Mechelse horeca-
zaken geven ons gratis soep, die we verkopen op de kerstmarkt. 
Mensen geven een vrije bijdrage, maar we zien ze regelmatig 
briefjes in de pot stoppen. Sommigen zijn heel vrijgevig! We wa-
ren euforisch toen we vorig jaar het recordbedrag van 5000 euro 
zagen. Het doet deugd om te zien wat de armenorganisaties er 
allemaal mee kunnen doen.”

“Eindejaar moet niet alleen ‘glitter en glamour’ zijn.” 

“Onze opbrengst gaat altijd naar mensen die uit de boot val-
len. We willen zo een warme kerst aan álle Mechelaars geven. 
Mensen doen veel geld op aan eindejaarsfeesten. Maar Kerstmis 
en Nieuwjaar moeten niet alleen ‘glitter en glamour’ zijn; er moet 
ook een solidariteitsgedachte achter zitten. We hebben aan de 
soepverkoop koude voeten overgehouden, maar een warm hart!”

Het Warmste Weekend, 18, 19 & 20.12, 
in en rond Lamot, Congres- en Erfgoedcentrum
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Het ideale eindejaarsgeschenk is niet ver te zoeken: 
met de Mechelenbon heb je een cadeaubon in 
handen die voor iedereen wat wils schenkt. Je kan 
de bon uitgeven bij meer dan 180 adresjes in onze 
stad. Je koopt de bons (€ 5, € 10 of € 15) bij UiT in 
Mechelen (Hallestraat 2-6). Op www.uitinmechelen.be/
mechelenbon vind je een lijst met adressen waar de 
Mechelenbon met de glimlach wordt aanvaard. 

Meer info: T 070 22 28 00 | E uit@mechelen.be.

Kom je tijd tekort om de perfecte feestoutfit, een gezellige 
wintertrui of het ideale kerstcadeau te vinden? Dan heb je 
geluk: in december openen de Mechelse winkelstraten hun 
deuren op drie koopzondagen. Op 13.12, 20.12 en 27.12 
kan je van 11 tot 18u kerstshoppen dat het een lieve lust is.

Zware winkeltassen? Zeul er niet mee, 
maar maak gebruik van de Shopping 
Shuttle. Die rijdt elke zaterdag (10-19u) en 
koopzondag (11-19u) gratis over en weer 
tussen de gratis randparkings en het 
winkelcentrum. Je hoeft nooit langer dan 
5 minuten te wachten. Of laat je inkopen 
gratis naar je thuis of de randparking 
brengen door de ECOkoeriers (zie p. 28)!

W www.shoppeninmechelen.be 

Geef een stukje 
Mechelen cadeau

Toptip: laat je cadeautjes inpakken!
Sukkel jij ook altijd met het inpakken van cadeautjes? 
Laat ze dan gratis inpakken in de inpakbar! De 
Stikbitchen van H30 wikkelen je geschenken gratis 
en voor niets in een hip en volledig gerecycleerd 
papiertje. Hou www.mechelenhoudtjewarm.be in het 
oog voor de data en de locatie.

Winkel op zondag
Musea & Erfgoed Mechelen pakt uit met een reeks 
winterworkshops voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

•	Kerstkunstkado: jouw wens voor het nieuwe jaar in 
een videoboodschap én een origineel kunstig ca-
deau voor onder de kerstboom. Je slaat twee kerst-
vliegen in een klap op woensdag 23.12 (10-16u). 

•	Kalenders maken: bij ons is het nog 2015, in China 
het jaar van de geit en volgens de joodse kalender 
zijn we in het jaar 5776. Ontdek verschillende soor-
ten jaartellingen en kalenders van vroeger en nu en 
maak je eigenzinnige kalender voor het jaar 2016 
(workshop woe 30.12 (10-16u)).

Beide workshops vinden plaats in Lamot Mechelen  
(Van Beethovenstraat 8-10). 
Meer info: www.musemechelen.be.  
Schrijf je in via UiT in Mechelen: 
E uit@mechelen.be | T 070 22 28 00.

Winterworkshops
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Levende kerststal, 19.12 (18-21u) & 20.12 (16-19u),  
Groot Begijnhof, binnenplein Het Anker

Ook in het Vrijbroekpark belooft het een gezellige winter te worden. Op 13.11 
kunnen sterrenliefhebbers met de professionele sterrenkijkers van Urania 
ontdekken welke sterrenbeelden en planeten aan de hemel staan.

Op 11.12 is het Vrijbroekpark in Mechelen het decor van een Vurige 
Winteravond. Volg het spoor van lichtjes door het duistere park en laat je 
leiden naar een magische plek met hapjes en drankjes. Deelnemen is gratis. 

Schrijf je voor beide activiteiten in via 
vrijbroekpark@provincieantwerpen.be of bel 015 45 13 80.

Genieten van een wondermooi concert en tegelijk een 
goed doel steunen? Reserveer een zitje voor het kerst- 
en nieuwjaarsconcert van foundation Mechelen vzw 
op vrijdag 11 december in de Sint-Romboutskathedraal. 
Mechelaar günther Neefs en zijn 3-Band betreden 
het podium. Ook Jasmine Jaspers en Hannelore halen 
hun beste zangstem naar boven. De gereputeerde 
gery’s Big Band zorgt voor de muzikale omlijsting 
en Maneblusser Connie Neefs is je gastvrouw. Wie 
de avond net dat extraatje wil geven, kan zich een 
vip-ticket aanschaffen. Zo word je na het concert nog 
getrakteerd op een fijne receptie in kerkhotel Martin’s 
Patershof. Alle opbrengsten gaan integraal naar sociale 
projecten en goede doelen uit de Mechelse regio. 

Meer info en tickets: www.foundationmechelen.be.

December 1915. De IJzerenleen ligt in puin. De Duitsers 
hebben hun intrek genomen in de mooiste huizen, de 
Mechelaars proberen te overleven. Eten is schaars, 
redenen om te feesten zijn er nog minder. Maar zelfs in 
deze ellendige hongerwinter wordt de kersttraditie niet 
overgeslagen. 100 jaar later wordt in het Begijnhof die 
kerstperiode terug tot leven gewekt. Proef er een tasje 
soep gemaakt van aardappelschillen, het kerstmaal van 
100 jaar geleden voor de gewone Mechelaar. Naar goede 
traditie worden kerstfiguren tot leven gebracht door echte 
figuranten en levende dieren in een levende kerststal.

Hou www.mechelenhoudtjewarm.be in het oog voor meer info, 
het volledige programma en updates over de eindejaarsactiviteiten in Mechelen. 

Deel je Mechelse winterervaringen: #mhjw

Sterren kijken in het Vrijbroekpark

Kerst- en nieuwjaarsconcert Levende kerststal in  
het Begijnhof gaat  

100 jaar terug in de tijd
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“Wij zijn professionele  vrienden”
Je ontmoet ze in parken, cafés, op pleintjes of op 
straat en altijd zijn ze bereid om een babbeltje 
met je te slaan. Jan, Vincent en Peter zijn de 
Mechelse straathoekwerkers, een job waarin hun 
persoonlijkheid hun belangrijkste werkinstrument 
is. Ze bieden kwetsbare Maneblussers een 
luisterend oor en helpen waar mogelijk. 
Op zoek naar gasten
Vincent: “Wij zoeken actief naar mensen die geen aansluiting (meer) 
vinden in de wereld van hulpverlening, tewerkstelling, onderwijs, 
vrijetijdsvoorzieningen of huisvestingzorg. We spreken hen aan in 
hun vertrouwde omgeving. Dat begint vaak oppervlakkig, maar na 
verloop van tijd worden de gesprekken intenser en diepgaander. 
Pas wanneer mensen zich bij ons op hun gemak voelen, 
vertellen ze over problemen of zorgen die ze meedragen. 
Dan bieden wij een luisterend oor en denken we mee over 
mogelijke oplossingen.”

“We noemen deze mensen niet onze ‘klanten’ of ‘patiënten’, 
maar wel onze ‘gasten’, omdat wij te gast zijn in hun 
omgeving. We zijn voor hen een professionele vriend. Door 
hen geregeld te zien, bouwen we een band op en krijgen we 
veel inzicht in hun situatie.”

Kleine daden, grote impact
Jan: “We vervullen een brugfunctie. Waar mogelijk brengen 
we de gasten in contact met professionele hulpverlening. Er 
zijn heel wat welzijnsvoorzieningen waar je terechtkan met 
je problemen. Maar veel mensen weten niet hoe ze geholpen 
kunnen worden, of durven geen hulp te vragen. Wij vertellen wat 
mogelijk is en begeleiden hen.”

“Onze doelgroep is heel divers. Met werklozen bekijken we hoe we 
hen aan een job kunnen helpen, bijvoorbeeld door samen een cv op te 
stellen. Daklozen proberen we aan huisvesting te helpen en iemand die 
nood heeft aan psychische hulpverlening motiveren we om professionele 
hulp te zoeken. Soms gaan we zelfs mee naar de school, het ziekenhuis, het 
Sociaal Huis, de gevangenis, de voedselbank, …”

“We willen het verschil maken in zowel grote als kleine zaken. De ene keer trachten 
we de relatie van een gast met zijn vrienden, familie of buren te herstellen, de andere 
keer leren we iemand de bus nemen."

VINCENT

"We focussen op de kracht van de mens."
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Maneblussers 

“Wij zijn professionele  vrienden”
Positieve stimulans
Vincent: “Problemen of niet, we willen onze gasten altijd positief stimuleren. We 
focussen op de kracht van de mens, zodat onze gast ook de kracht vindt om het heft 
weer in eigen handen te nemen. Terwijl veel hulpverleningsinstanties zich specifiek 
op één soort probleem richten, kan er bij ons over alles gepraat worden. Taboes gaan 
we niet uit de weg. Tot slot werken we op het tempo van de gast. Die geeft zelf aan 

wanneer hij klaar is om verdere stappen te ondernemen of om meer inkijk te 
geven. De gast op z’n gemak stellen en vertrouwen winnen, is belangrijker dan 

snel het probleem willen oplossen.”

Voelsprieten
Vincent: “Na al die jaren als straathoekwerker hebben we een goed 

zicht op wat er in buurten leeft. Eigenlijk zijn wij de voelsprieten van 
de stad. Wij brengen de behoeften en noden van hulpbehoevende 

mensen in kaart en signaleren terugkerende problemen aan de 
welzijnsorganisaties en aan het bestuur. Zo kunnen er structureel 
veranderingen worden doorgevoerd, en zullen in de toekomst 
minder mensen in een moeilijke situatie belanden.” 

Jan: “Jaarlijks bereiken we een 300 à 400-tal gasten. En dat 
is denk ik nog maar het topje van de ijsberg. We proberen 
ook digitaal nabij te zijn, want voor sommige mensen is het 
makkelijker om vanachter hun computer over hun zorgen te 
praten. Daarom willen we benadrukken dat iedereen met zijn 
vraag of verhaal terecht kan bij ons.”

Samen sterk
Jan, Vincent en Peter worden bijgestaan door een 
coördinator, die helpt om hun input te vertalen naar het beleid. 

Ook als er conflicten zijn, of als ze met innerlijke dilemma's 
worstelen, staat de coördinator paraat. “Met ons vieren vormen 

we een hecht groepje. We overleggen regelmatig en kunnen 
steeds bij mekaar terecht als we even niet weten hoe we een 

situatie best aanpakken.”

Jan: “Toen ik begon als straathoekwerker, vond ik het moeilijk om 
afstand te nemen van sommige situaties. Ik nam m’n werk mee naar 

huis. Ondertussen leerde ik om te gaan met de beperkingen. Soms 
kunnen we mensen niet helpen of zit hun dossier muurvast. Dat zorgt voor 

frustraties. Zeker voor die mensen kan een babbeltje wonderen verrichten. 
Gewoon het feit dat je er voor hen bent, doet zoveel.”

Wil je in contact komen met Jan, Vincent of Peter?
E straathoekwerk@mechelen.be
T 015 29 83 88
f facebook.com/straathoekwerkmechelen 

PETER

JAN



Stef: “Het is moedig dat de stad er 
in deze economisch moeilijke tijden 
voor kiest om een theater een nieuw 
gebouw te geven. Het is absoluut de 
bedoeling dat die vernieuwing positief 
afstraalt op Mechelen.”

Een grootschalige vernieuwingsope-
ratie drong zich een paar jaar geleden 
op omdat de gebouwen van DE MAAN 
verouderd waren, niet meer beant-
woordden aan veiligheidsvoorschriften 
en te weinig mogelijkheden boden 
om hedendaags theater te kunnen 
brengen.

Dankzij de nieuwe indeling van het 
theatergebouw is er voor DE MAAN 

nu meer ruimte om samen te werken 
met Mechelse en andere partners. “In 
onze kleine zaal kunnen artiesten o.a. 
aan onderzoek en ontwikkeling doen. 
Onder de noemer Jong Goud kunnen 
jonge makers hun ei kwijt. Daarnaast 
is er meer ruimte om workshops te 
organiseren of om voorstellingen van 
andere gezelschappen te tonen.”

Drie architectenbureaus werkten mee 
aan de vernieuwing van DE MAAN: 
Karel Beeck, Oostpool en import.
export Architecture. Ook het Heilige 
Geesthuis, het oudste complete stads-
gebouw, werd gerestaureerd. De res-
tauratie van de aansluitende Heilige 
Geestkapel wordt later afgerond. 

DE MAAN is geland
Het nieuwe gebouw van Beeldsmederij DE MAAN is nu al een 

blikvanger. En dan moet het openingsfestival Goudkoorts nog komen. 
Artistiek leider en algemeen directeur van DE MAAN, 

Stef De Paepe, is alvast in de wolken.

© import.export Architecture
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ferrero Rocher
De medewerkers van DE MAAN noemen hun nieuwe 
gebouw al liefkozend Ferrero Rocher. Een goed teken, 
vindt Stef. “Een bijnaam geef je tenslotte enkel aan 
iets dat eruit springt. Bovendien linkt de naam naar 
een snoepje. Lekker, toch?"

Openingsfestival goudkoorts
Een maanlanding, daar hoort een feestje bij. Vier tijdens 
het vierdaagse festival Goudkoorts mee! Loop langs in de 
tentoonstelling rond 50 jaar DE MAAN, bekijk een of meer 
van de vele voorstellingen en schrijf je in voor de 

workshops. Of draai mee op de Bangelijke Kermismolen 
en dans mee op de Spacefuif. Geen fan van een draai-
molen? Krijg rode oortjes tijdens de Dark Night of sla de 
benen uit tijdens de Slotfuif.

goudkoorts, 31.10 > 03.11, DE MAAN, Minderbroedersgang 3, T 015 200 200, 
E contact@demaan.be, W www.demaan.be/nl/goudkoorts

figurentheater wordt 
Beeldsmederij
Niet alleen het gebouw van DE MAAN onderging 
de voorbije jaren heel wat veranderingen. Het 
figurentheater zelf vervelde tot een Beeldsmederij. 
“Het figurentheater blijft onze basis, maar we willen  
onze beeldtaal verruimen tot alles wat visuele 
performance is. Onze voorstellingen moeten dus niet 
per definitie met poppen worden opgevoerd.”

De doelgroep van DE MAAN breidt daardoor uit. Jonge 
kinderen zijn nog altijd heel welkom in het theater, en 
ook tieners en volwassenen worden in de toekomst 
regelmatig bediend. “Binnenkort brengen we een stuk 
van een Palestijnse schrijfster, danst een Hongaarse 
danseres mee in een van de voorstellingen en gaan we 
misschien tot in Libanon voor een samenwerking.”

Hoewel hij in zijn wildste dromen wel eens een 
voorstelling op de planeet Mars wil organiseren, weet 
Stef waar hij naartoe wil met DE MAAN. “‘Wat voor 
spannends gaan we nu weer krijgen bij DE MAAN?’ Het 
zou mooi zijn mocht die zin binnenkort op de lippen 
liggen van jong en oud."

© import.export Architecture

© import.export Architecture

Vooruit(zicht) 
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Tien jaar geleden verrees op de Haverwerf Congres- en 
Erfgoedcentrum Lamot. Al evenveel jaren staat manager 
Jan Simons aan het roer. Samen met zijn trouwe team 
katapulteerde hij Lamot naar de top vijf van beste 
eventcentra in Vlaanderen. 

Hoe ben je in deze job gerold?
Jan: “In een vorig leven was ik leraar lager onderwijs en 
daarna 20 jaar bankier. Maar stiekem droomde ik van 
eventmanagement. Toen de vorige manager van Lamot 
kort na de start vertrok, stelde ik me meteen kandidaat. 
Als fanatieke Mechelaar sprak deze job in het hart van de 
stad me enorm aan. Twee weken na mijn eerste werkdag 
was hier een groot congres met 5000 gasten. Ik was toen 
zo gestresseerd! Alles verliep hectisch, maar tegelijk was 
het ook plezant. Ik ben er direct in gesmeten, zo leer je het 
snelst.”

Weet je nog hoe de site erbij lag voor 2005?
“Tuurlijk, ik fietste hier dagelijks voorbij. Op dezelfde plaats 
stond bierbrouwerij Lamot, dat kon elke voorbijganger 
ruiken. De Haverwerf was toen een verloederde, marginale 
buurt. Tot de stad de site heeft aangepakt. De komst 
van het Congres- en Erfgoedcentrum, het Novotel en 
de nieuwe appartementsgebouwen hebben de site 
getransformeerd tot een van de hotspots van de stad.”

Waarvoor kan je in Lamot terecht?
“Dat gaat van bedrijfscongressen, -events en -feesten, 
tot trouwfeesten en zelfs erfgoedactiviteiten. Die laatsten 
worden georganiseerd door de stadsmedewerkers van de 
dienst Musea & Erfgoed. Per jaar hebben we zo’n 550 tot 
660 activiteiten en 25 000 à 30 000 bezoekers. Geregeld 
lokken expo’s in de vitrine langs de kant van het Dijlepad 
voorbijgangers naar binnen. Zo kan je nog tot eind 

november een foto-expo over de Mechelse festivalzomer 
bewonderen (lees meer op p. 27).”

Volgens een tevredenheidsonderzoek staat Lamot op  
de vijfde plaats van beste Vlaamse eventcentra.  
Hoe verklaar je dat?
“Het unieke gebouw, de accommodatie en capaciteit 
voor 300 personen en onze ligging zijn grote troeven. 
Lamot ligt pal in het centrum van een aantrekkelijke en 
behapbare stad, centraal in Vlaanderen. Ik zie het ook als 
een mooie erkenning voor ons team. We streven steeds 
naar een persoonlijke service. In de tien jaar dat ik hier 
ben, is ons kleine, gedreven team bijna niet veranderd. Een 
congrescentrum uitbaten is als een ploegsport. Na al die 
jaren zijn we erg goed op mekaar ingespeeld.”

Hoe zie jij de toekomst van Lamot voor de volgende  
tien jaar?
“Lamot staat op de kaart in binnen- en buitenland. Al zit er 
in de buitenlandse markt zeker nog groeipotentieel. Om 
nog meer residentiële congressen aan te trekken, werken 
we nauw samen met de Mechelse hotelsector en de 
stedelijke coördinator ‘Meet in Mechelen’. Wist je dat een 
zakentoerist die in Mechelen blijft slapen vijf keer meer 
opbrengt dan een gewone toerist? En als ze weer naar 
huis keren, vertellen ze misschien over Mechelen. Zij zijn 
ambassadeurs voor onze mooie stad.”

Lamot bestaat tien jaar

“Lamot staat symbool voor het 
Mechelen van vandaag: een 
historische en tegelijkertijd 
moderne en ambitieuze stad.”
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Sinds januari 2015 wordt de Nekkerhal in opdracht van 
Stad Mechelen uitgebaat door Artexis, eigenaar en 
beheerder van acht expohallen verspreid over Europa. 
Philippe Willegems, de operationele leider, licht de grote 
plannen van Artexis toe. 

Waarom viel jullie oog op de Nekkerhal?
“Mechelen is een zeer aantrekkelijke locatie voor bedrijven. 
Terwijl de Brusselse ring op termijn dichtslibt, blijft de Nekker-
hal vlot bereikbaar vanuit alle hoeken, zowel met de auto als 
per trein. Voorts kan je in het enorme gebouw allerlei soorten 
evenementen en beurzen huisvesten. En 2500 parkeerplaat-
sen kunnen aanbieden, dat is echt wel een luxe!”

Welke impact hebben de events in de Nekkerhal op 
Mechelen?
“Een zeer positieve! We dragen het imago van Mechelen 
uit. En zeker zo belangrijk: iedereen profiteert mee van 
onze beurzen met nationale en internationale standhou-
ders en bezoekers. Denk maar aan restaurants, musea, 
winkels, hotels, taximaatschappijen, de middenstand, en 
daarnaast de lokale leveranciers en dienstverleners die zo 
aan het werk worden gezet. 

“Samen met de dienst Toerisme willen we zoveel mogelijk 
bezoekers naar de stad aantrekken. Een beursbezoek in 
combinatie met een stadsbezoek biedt een leuk totaalpak-
ket. Zelfs als slechts een klein percentage van onze beursbe-
zoekers ook een stadsbezoek meepikt, nu of later, is dat erg 
gunstig voor Mechelen.”

Blijven de vertrouwde beurzen en events in  
de Nekkerhal doorgaan? 
“Ja hoor. We staan kort bij een akkoord om de Kerstjumping 
de komende jaren in Mechelen te houden. Er zijn langeter-
mijncontracten getekend voor de Woonbeurs, de Libelle 
Winterfair, het Hobby & Creatief Salon en de Eroticabeurs. 
Zelfs met de Bras Rommelmarkt is er een contract in de 
maak. De Meubelbeurs staat in 2016 opnieuw op het pro-
gramma. Daarnaast verwelkomen we al minstens vier nieuwe 
grote beurzen. Samen goed voor meer dan 40 000 nieuwe 
bezoekers.”

gaat er iets aan de Nekkerhal veranderen?
“We investeren de komende drie jaar meer dan twee miljoen 
euro in infrastructuur, technische installaties en dienstverle-
ning. We zorgen daarbij ook voor gratis wifi, netheid en een 
hernieuwde look & feel. Alles gebeurt in overleg met de Stad 
Mechelen, die eigenaar is van de Nekkerhal.”

Welkom in Mechelen 

Artexis zet Nekkerhal op de kaart

“Met de expertise 
van Artexis kan 
de Nekkerhal 
uitgroeien tot een 
van de belangrijkste 
feesthallen van 
Vlaanderen.”

Bart De Nijn, schepen van  
de Nekkerhal

"We vormen de groentehal van 
weleer om tot een hedendaagse 
multi-inzetbare eventhal die 
internationaal haar plaats  
zal opeisen." 
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 Welkom in Mechelen

Nieuwe Maneblussers
Almaar meer mensen vinden een thuis in Mechelen. Sinds begin 2010 telt onze 
stad zo’n 3700 nieuwkomers, wat het totaal aantal inwoners op 84 551 brengt. 
Vier keer per jaar worden nieuwbakken Mechelaars hartelijk verwelkomd met een drink op het stadhuis. Daar krijgen 
ze een rondleiding, een hapje en drankje en een welkomstpakket met info die hen de weg wijst in Mechelen. Nieuwe 
Maan ging langs om eens polsen naar deze nieuwe Mechelaars. Wie zijn ze, wat doen ze, en wat brengt hen hier?

Siano: “Sinds zes maanden woon ik met 
mijn man Dany en onze twee kindjes Lorain 
en Lhanz op de Hombeeksesteenweg. Het 
scholenaanbod, de propere straten en de 
rust zijn Mechelse troeven. Bovendien zijn 

Mechelaars fijne mensen!”

De liefde voor Catherine bracht 
geboren en getogen Antwerpenaar 

Benno naar Mechelen-Zuid. 
“Mechelen is groots in zijn 

kleinschaligheid. Alles wat je nodig 
hebt is binnen handbereik. Ook 
het alomtegenwoordige water is 
een grote meerwaarde. Ik ga dan 
ook regelmatig iets drinken op de 

Vismarkt, vlakbij het water.”

“We kennen elkaar al een tijdje en 
delen sinds kort een appartement in het 

centrum. Veel van onze vrienden zijn ook 
al naar Mechelen verhuisd. Er is altijd wat 
te doen en je ontmoet veel andere jonge 

mensen. Onze favoriete plekjes? De 
Vismarkt en het Vrijbroekpark!”

Craig: “Ik kom uit Amerika, maar heb 
net 25 jaar in Gent gewoond. Mijn 

werkgever is naar Mechelen verhuisd, 
dus ik ben gevolgd. Dat heb ik me 

nog geen moment beklaagd.” Samen 
met de Tsjechische Julia woont Craig 

in de buurt van de Veemarkt. Julia: 
“Ik vind het fijn dat de hele stad in de 
lente en zomer wordt aangekleed met 
mooie bloemen. Het fleurt de straten 

helemaal op.” 

Steven: “Ik woonde eerst in Leuven 
en Eva in Zaventem. In onze 

zoektocht naar een betaalbare 
woning vlakbij ons werk kwamen we 
al snel uit bij Mechelen. We genieten 

hier van de sfeer, de cultuur en de 
vele historische gebouwen. Ook de 

vlieten en het water maken Mechelen 
aantrekkelijk. Onze favoriete plekjes 

tot nu toe zijn het Dijlepad, het 
Vrijbroekpark, de vele terrasjes en 

gezellige winkelstraten.” Eva en Steven
Siano, Lorain 
en Lhanz

Catherine en Benno

An, Stephanie en Els

Julia en Craig



Vooruit(zicht) 
Veilig onderkomen voor 
erfgoedstukken in Depot Rato
De voormalige Rateaufabrieken in Muizen krijgen een nieuw leven als 
erfgoeddepot: ‘Depot Rato’. Tienduizenden erfgoedstukken krijgen er 
over enkele jaren een nieuw, veilig onderkomen. Vrijwilligers helpen de 
erfgoedstukken te verhuizen. 

De Rateaufabrieken aan de Leuvensesteenweg in Muizen worden de komende jaren omgevormd tot ‘Depot Rato’. Dit 
nieuwe erfgoeddepot wordt een opslagplaats voor de stedelijke collecties van Musea & Erfgoed (11 000 objecten), het 
Stadsarchief (2 km planklengte aan archiefstukken), de dienst Archeologie (3800 gevulde dozen, waaronder 4000 skelet-
ten opgegraven op het Sint-Romboutskerkhof) en de reserves van de Bibliotheek (6500 boeken en 2500 lp’s). Vandaag 
ligt dit materiaal verspreid over dertien locaties in de stad.
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Vrijwilligers verhuizen 11 000 collectiestukken
Een van die opslagplaatsen was tot voor kort het museum 
van het Hof van Busleyden. Omdat daar zopas nieuwe res-
tauratiewerken zijn gestart, was het nodig om al een groot 
deel kunststukken te verhuizen naar een tijdelijk onder-
komen. 11 000 kostbare erfgoedstukken werden door de 
medewerkers van de dienst Musea & Erfgoed en veertien 
enthousiaste vrijwilligers veilig ingepakt, geregistreerd en 
vervoerd. Een huzarenstukje dat bijna een jaar in beslag 
nam! 

De museumcollectie bevat een grote waaier aan kunst-
werken. Van schilderijen, textiel en beeldhouwwerken tot 
archeologische of ambachtelijke objecten. Stuk voor stuk 
hebben ze een link met Mechelen, omdat de kunstenaar 
hier woonde of z’n opleiding genoot of omdat het kunst-
werk de stad verbeeldt. Er zijn ook heel wat schenkingen 
uit privécollecties. De oudste stukken van de collectie zijn 
prehistorische vondsten. Vuurstenen bijvoorbeeld, maar 
ook – een beetje luguber en mysterieus – een afgezaagde 
menselijke schedelkap. 

Nieuw depot veilige haven voor erfgoed
In het nieuwe depot zullen vanaf eind 2016 alle erfgoed-
stukken in de meest optimale condities veilig worden 
bewaard voor de volgende generaties. Niets wordt aan 
het toeval overgelaten: de vochtigheid, licht, temperatuur, 
ongedierte, schimmel, … Het zijn allemaal risicofactoren die 
erfgoed kunnen aantasten. 

Ondanks die kwetsbaarheid, zal je het depot op gepaste 
tijden kunnen bezoeken, bijvoorbeeld tijdens kijkdagen, 
rondleidingen achter de schermen, of tijdens workshops. 
Een stukje van de collectie wordt nu en dan tentoonge-
steld tijdens expo’s. 

Het depot zal ook een regionale rol spelen voor niet-
commerciële collectiebeheerders die er stukken kunnen 
stockeren. Archeologische ensembles uit de regio zullen er 
permanent een plek krijgen. Daarnaast delen de diensten 
die het depot gebruiken hun kennis. Erfgoedverenigingen 
met vragen over collectiebeheer kunnen bijvoorbeeld 
terecht bij medewerkers van het depot. 

W www.musemechelen.be/depot-rato
14 vrijwilligers hielpen mee om 11 000 erfgoedstukken  
in te pakken en te verhuizen.



SINTE-METTEFEEST!
Woensdag 11 november, 13.30u tot 17u
Cultuurcentrum Mechelen
Alle kinderen met ouders of begeleiders
GRATIS
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Leer Rommy het  
Sinte-Mettelied zingen
Op 11 november is het opnieuw zover: 
Sinte-Mette! Overal in de stad duiken 
dan zangertjes op die huis-aan-huis 
zingen. Zin om mee te doen? Knutsel 
dan alvast je eigen Sinte-Mettekostuum 
en leer het aloude Sinte-Mettelied.

Dat lied kan je in het Cultuurcentrum 
ook leren aan Rommy, de mascotte van 
Mechelen Kinderstad. Het is namelijk 
de eerste keer dat Rommy mee Sinte-
Mette viert. Of schrijf jij je bij het bin-
nenkomen liever in voor de zangwed-
strijd? Wie weet ga je dan wel naar huis 
met mooie prijzen!

Sinte-Mette, 11.11, 13.30 > 17u, gratis, Cultuurcentrum, 
Minderbroedersgang 5, W www.mechelenkinderstad.be

Sinte-Mette in  
jouw wijk
Hombeek

Zondag 8 november
11u tot 19u: Sint-Maartenmis, paardenommegang, Sint-
Maartenstoet, Vuurspektakel. 
Woensdag 11 november
•	9u: Zing samen met Chiro en Dorpsjeugd Hombeek 

Sinte-Mette door heel de gemeente! Muziekkorps 
Simacon Hombeek en het Jeugdkorps van de 
Koninklijke Fanfare De Vrolijke Vrienden trekken al 
zingend door de straten.

•	14u: Pannenkoekenfestijn voor de zangertjes in School 
De Esdoorn (Bankstraat 29).

Zaterdag 15 t.e.m. zondag 16 november 
Sinte-Mettekermis op het Stationsplein

Alle info op www.mechelenkinderstad.be 

Heihoek

Dinsdag 10 november
18.30u tot 20u: Lantaarntjestocht 
Woensdag 11 november
13.30u tot 14.30u: Zing mee Sinte-Mette, verkleed en 
met zelfgemaakte instrumenten!

Battel

Dinsdag 10 november 
18u tot 19u: Sinte-Mettestoet 

Walem

Woensdag 11 november
11u tot 13u: In het dorpshuis kan je smullen van 
wafellollies met chocomelk, voor je mama en papa zijn 
er jenevertjes.

gebr. Romboutstraat

Woensdag 11 november
10u tot 12u: Zingen en smullen van lekkere 
pannenkoeken in de Gebr. Romboutsstraat.
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Slotconcert fascination 
Beethoven
Fascination Beethoven brengt een ode aan Ludwig van 
Beethoven en Amazing Haydn en aan de heroïsche 
invloeden in hun composities.

Het Mechels Kamerorkest voert onder leiding van Tom 
Van den Eynde het meest beroemde vijfde pianoconcerto 
van Beethoven uit. Het orkest wordt ondersteund door 
Stephanie Proot, die het nog niet zo lang geleden schop-
te tot de halve finale van de Koningin Elisabethwedstrijd.

Amazing Haydn - fascination 
Beethoven: Heroïek in de 
Napoleontische tijd, 22.11, 15 > 18u, 
Sint-Pieter-en-Paulkerk, € 25, 
T 070 22 28 00, 
E uit@mechelen.be,
W www.uitinmechelen.be

gratis mee naar het 
Speelgoedmuseum
Koopt een gezinslid voor eind december een abonnement 
voor het Speelgoedmuseum (30 euro)? Dan krijgt een ander 
gezinslid zijn of haar abonnement helemaal gratis*! De rest van 
het gezin kan dan bovendien een abonnement kopen voor 
amper tien euro per persoon.

Tussen 14 november en 6 december kan je op woensdag, za-
terdag en zondag ook in het Speelgoedmuseum terecht voor 
verschillende workshops in het thema van Sinterklaas. Vanaf 
12 december tot 27 december neemt de Kerstman het over en 
leer je bijvoorbeeld zelf kerstballen maken.

*Actie geldig tot eind december, op vertoon van dit artikel.

Speelgoedmuseum, open van dinsdag tot vrijdag, van 10u 
tot 17u. Tijdens de kerstvakantie ook uitzonderlijk open 
op maandag. Nekkerspoelstraat 21, T 015 55 70 75, 
E info@speelgoedmuseum.be, W www.speelgoedmuseum.be

Bezoek de speelgoedfabriek 
van Sinterklaas
De Sint stelt voor het eerst zijn speelgoedfabriek open voor de kleine Maneblussers 
onder ons! Werp een blik achter de schermen bij Sintstad. Ben jij dit jaar extra braaf 
geweest? Dan vind je misschien jouw cadeautje terug in de inpakmachine.

Volg de veiligheidsinstructies van Zwarte Piet, hij loodst je veilig doorheen de fabriek 
terwijl je leuke verhalen en anekdotes te horen krijgt. De Sint staat te popelen om met 
jou op de foto te gaan! 

Sintstad,	21+22.11	+	25.11	+	28+29.11,	€	2,50,	Stadhuis,	Grote	Markt	21,	Reserveren	(vanaf	
12.11) is verplicht. T 070 22 28 00, E uit@mechelen.be, W www.mechelenkinderstad.be

Twee Mauro’s voor de prijs van één
Onder het alter ego Maurits Pauwels werkte Mauro Pawlowski aan een Nederlandstalig 
repertoire. Tijdens dit concert laat Pawlowski zich bijstaan door toppers als Sjoerd Bruil, 
Jeroen Stevens, Bram Weijters en Tim Vandenbergh.

Onder het motto 'twee Mauro’s voor de prijs van één' zal de muzikale duizendpoot 
deze avond ook solo op het podium staan. Hij probeert nieuw en oud werk uit op een 
scherpe, nonchalante en grappige manier. Het belooft een diverse en onvoorspelbare 
avond te worden!

Maurits Pauwels + Mauro Pawlowski solo, 14.11, 20.15u, € 17, Cultuurcentrum,  
Minderbroedersgang 5, T 070 22 28 00, E uit@mechelen.be, W www.uitinmechelen.be
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Loop de nacht in
Word jij een van de 4000 lopers die op 5 december al 
lopend ’s avonds de binnenstad op een andere manier 
leren kennen? Je vertrekt op de Veemarkt in een van de 
vijf golven van 800 deelnemers. Van daar loop je een lus 
van tien kilometer die je onder andere langs het stadhuis, 
magische kleine straatjes en t,arsenaal brengt. De rest van 
het parcours is nog even geheim. Je kan dus momenteel 
alleen nog maar gokken welke gebouwen je ook van 
binnenuit kan bewonderen.

Betaal 30 euro (i.p.v. 25 euro) inschrijvingsgeld en schenk 
die extra 5 euro aan de Togoprojecten van Mechelen 
Mondiaal. Zo geef je kinderen in Togo meer kans op een 
gelukkige toekomst.

Urban Trail, 5.12, 20u, € 25 > 30, T 011 45 99 54,  
E info@golazo.com, W www.sport.be/mechelenurbantrail

Ontspannings- 
namiddagen tijdens 
Week van de Senior
'De glimlach van een kind', 'Op een mooie Pinksterdag', 
'Meisjes van dertien' en 'M’n ouwe opa'. Het zijn maar 
enkele van de vele klassiekers die Connie Neefs 
en Micha Mara op 17 november zingen tijdens hun 
liedjesprogramma 'Lang zullen we leven'.

Daarna nog niet uitgezongen? Dan kan je op 18 
november samen met Connie Neefs en Gery’s Big Band 
een eerbetoon brengen aan Francis Bay en Louis Neefs.

Lang zullen we leven, 17.11, 14u, € 5, Stadsschouwburg, 
Keizerstraat 3, T 015 45 33 26, E uit@mechelen.be,  
W www.uitinmechelen.be

Eerbetoon aan francis Bay en Louis Neefs, 18.11, 14u, € 5, 
Stadsschouwburg, Keizerstraat 3, T 015 45 33 26,  
E uit@mechelen.be, W www.uitinmechelen.be

goedkoper naar het 
Sportimonium
Als Mechelaar krijg je nu extra korting in het 
Sportimonium in Hofstade. Is Mechelen de plaats 
van afgifte op je identiteitskaart? Dan betaal je als 
volwassene drie euro, in plaats van vijf euro. Jongeren 
onder de 26 kopen een ticket voor amper twee euro. 
Op vertoon van je UiTpas betaal je zelfs maar één euro. 
Aarzel dus niet langer en maak in het Sportimonium 
kennis met eeuwenoude sporten!

Sportimonium, Trianondreef 19, Hofstade,  
T 015 61 82 22,  
E sportimonium@sportimonium.be,  
W www.sportimonium.be
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griezelen in Heffen
Wie durft er mee op griezeltocht naar Heffen? Het wordt weer bibberen en beven, 
met als thema 'De Hellepoort naar het Thiebroekbos'. Na het succes van de 
vorige jaren zijn de inschrijvingen beperkt. Vlug inschrijven is dus de boodschap! 

De griezeltocht is bijna vijf kilometer lang en zal anderhalf tot twee uur duren. 
Vertrekken kan tussen 17.30 en 18.30u (kindvriendelijke tocht) en tussen 
18.30 en 21.30u ('scary tour'). Je kan achteraf bekomen bij een kop warme 
chocolademelk of een kom soep.

geniet na van de 
festivalzomer
Nog tot eind november kan je dankzij de foto-expo #DZIVM 
nog even gratis nagenieten van Maanrock, Parkpop, 
Dijlefeesten, Ottertrotter, Vis-Pop en zoveel meer van De 
Zomer is van Mechelen. In de expo brengen 24 foto’s van 
Aikon Producties de Mechelse festivalzomer in beeld. In 
een ideeënbus kan je tips doorgeven voor de volgende 
editie van De Zomer is van Mechelen en Maanrock. 
Hetzelfde kan via Twitter, met de hashtag #dzivm16.

foto-expo #DZIVM, tot 29.11, gratis, Lamot, T 070 22 28 00,  
E uit@mechelen.be, W www.uitinmechelen.be

In de verbeelding van 
gerda Dendooven
De verbeelding van Gerda Dendooven kent geen 
grenzen. Ze is illustratrice, schrijfster, vertelster, actrice, 
scenografe en meer. Op het podium creëert ze vaak een 
aparte wereld, met beelden in haar typische stijl en sfeer.
Voor de voorstelling Er staat een vrouw in de kou 
baseren zij en Lynn Casiers zich op tekstfragmenten 
van Bart Moeyaert. Het wordt een zintuiglijke, magische, 
poëtische, subtiele en verrassende reis.

Er staat een vrouw in de kou, 
18.12,	20.15u,	19	+	20.12,	15u,	
€ 2 > 10, t,arsenaal, 
Hanswijkstraat 63, 
T 015 42 25 44, 
E info@tarsenaal.be, 
W www.tarsenaal.be

Meer weten over het vrijetijdsaanbod in Mechelen? 
T 070 22 28 00, E uit@mechelen.be, 
W www.uitinmechelen.be (schrijf je in voor de nieuwsbrief),
f facebook.com/UiTinMechelen

L-Day is terug
Het evenement voor vrouwen die van vrouwen houden is terug van even weg-
geweest. Ontmoet, ontdek en geniet op 7 november opnieuw tijdens L-DAY, 
een dag vol inhoudelijke en ontspannende workshops en netwerkmomenten.

Pik om 17u ook het panelgesprek ‘Uit de kast: werkt beter’ mee. Schitter 
daarna onder de discolampen tijdens L-soirée. Dokter T, dj Digna en Jerome 
draaien dansbare plaatjes voor elke leeftijdscategorie.

L-DAY, 07.11, 10.30u, € 4 > 5, Cultuurcentrum, Minderbroedersgang 5, 
W www.l-day.be

griezeltocht, 31.10, 17.30 > 21.30u,  
€ 5 > 8, SK Heffen,  
Gentsesteenweg 70,  
T 0497 69 36 66,  
E halloween@sk-heffen.be,  
W www.sk-heffen.be



Help jij graag kinderen 
met hun huiswerk?
Wanneer huiswerk te moeilijk lijkt, te veel is of een kind 
niet meer weet waar te beginnen, is huiswerkbegeleiding 
in een basisschool of buurtwerking mogelijk de oplossing. 
Daarom startte de stad enkele jaren geleden Eerste Hulp 
Bij Huiswerk op. Door vrijwilligers in basisscholen in te 
zetten, wil het project kinderen helpen bij het maken 
van hun huiswerk. Zo draagt de stad bij tot gelijke 
onderwijskansen voor iedereen.

Ook J@m vzw-evap zorgt ervoor dat bij acht Mechelse 
buurtwerkingen jongens en meisjes uit het eerste tot 
zesde leerjaar huiswerk- en leesbegeleiding krijgen. 
Kandidaat-vrijwilligers die graag met kinderen werken, 
goed Nederlands kunnen en van diversiteit houden, zijn 
steeds welkom!  

Interesse? 
Contacteer dan voor EHBH de dienst 
Onderwijsondersteuning: T 015 29 83 29, 
E onderwijsondersteuning@mechelen.be.

Bij J@m vzw-evap helpt Ellen Neefs je graag verder: 
E ellen.neefs@jamvzw.be, M 0486 95 61 14

‘Zoon sterft door 
CO, moeder kritiek’
Zulke berichten lezen we jammer genoeg 
nog al te vaak in de krant. Jaarlijks worden 
immers meer dan 1000 personen in ons land 
slachtoffer van CO-vergiftiging. Een slecht 
onderhouden (water)verwarmingstoestel en 
onvoldoende verluchting liggen meestal aan 
de basis. Met de winter voor de deur is het 
hoog tijd om al je toestellen na te kijken. 
 
Waarom is CO zo gevaarlijk? Omdat je 
het niet kan waarnemen en het zuurstof 
verdringt. CO of koolstofmonoxide is een 
dodelijk gas dat je niet kan zien, proeven 
of ruiken. Het gas komt vrij bij slechte of 
onvolledige verbranding. Iedereen die 
zijn woning verwarmt op gas, kolen, hout, 
pellets, stookolie, enz. kan ermee te maken 
krijgen. CO kan zowel ontstaan bij gasboilers 
als bij kachels, open haarden en andere 
verwarmingstoestellen met brandstof. Het is 
dus belangrijk om de nodige voorzorgen te 
nemen!

•	 Onderhoud je verwarmingsinstallatie
•	 Laat je schouw reinigen
•	 Dek	geen	ventilatieopeningen	af
•	 Gebruik	je	verwarmingstoestellen	correct

W www.speelnietmetvuur.be 
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Zeul niet meer met je 
boodschappen na de markt

Heb je op de zaterdagmarkt 
boodschappen gedaan?  
Voortaan hoef je er niet meer 
mee te zeulen. Je kan je 
inkopen achterlaten bij het 
inzamelpunt op de Grote 
Markt voor het stadhuis. Daar 
worden ze gratis - en indien 
nodig gekoeld - bewaard tus-
sen 8.30 en 14u. Daarna kan 
je kiezen uit drie opties:

•	 Je haalt je boodschappen voor 14u weer op aan hetzelfde 
inzamelpunt;

•	 De ECOkoeriers voeren je goederen met een cargofiets met 
koelbox naar het afhaalpunt in de jeugdherberg naast randparking 
Zandpoortvest. Je kan ze daar gratis afhalen tussen 10.30u en 19u. 
Deze parking is in het weekend gratis. De afstand tot de binnenstad 
kan je te voet wandelen, door de Kruidtuin, of je hopt op de gratis 
Shopping Shuttle voor een snelle rit. Zo ontlast je het centrum van 
autoverkeer;

•	 Je laat je goederen thuis afleveren tussen 15 en 18u. Woon je bin-
nen de ring, dan betaal je € 3. Woon je buiten de ring in Mechelen, 
dan kost dat je € 5.

Zo kan je na je marktbezoek rustig en handenvrij genieten van een 
terrasje, namiddag winkelen of een andere uitstap in Mechelen. Dit 
proefproject loopt t.e.m. 5 december. Bij een goede evaluatie wordt 
het mogelijk verdergezet.



Samen energiezuinige 
huishoudtoestellen 
aankopen is goedkoper

Heb je thuis nog een oude diep-
vries, koelkast of een ander oud 
huishoudtoestel staan? De kans is 
groot dat het echte energieverslin-
ders zijn. Met de aankoop van een 

nieuw, energiezuinig toestel ben je 
op termijn goedkoper af. Je krijgt nu 

tijdelijk de kans om zo’n superzuinig huishoudtoestel 
aan verlaagde prijs te kopen, door deel te nemen aan 
de samenaankoop van energiezuinige huishoudtoestel-
len (koelkast, diepvriezer, wasmachine, vaatwasmachine 
en droogkast). Het ideale moment dus om nu je oude en 
energieverslindende toestellen door een superzuining 
A+++	exemplaar	te	vervangen!
 
Je hoeft je geen zorgen te maken over de technische 
specificaties zoals het laadvermogen, de inbouwmogelijk-
heden, … Voor elke behoefte wordt een model voorzien. 

Goed om weten 

Tuttenboom in Tivolipark
In het Tivolipark kunnen kleine kindjes hun tut achterlaten 
in een nieuwe ‘Tuttenboom’, een krulwilg in het Neerhof. 
Een tut is voor veel opgroeiende baby’s een onmisbaar 
voorwerp, maar kan na verloop van tijd leiden tot scheef-
gegroeide tanden of problemen bij de spraakontwikkeling. 
Dus moeten opgroeiende kinderen ooit afscheid nemen 
van hun tutje, en dat is niet altijd even makkelijk. Door sa-
men met vele andere kinderen hun tut in de Tuttenboom te 
hangen of met Sinterklaas mee te geven, kan het afscheid 
makkelijker verlopen. Bovendien kunnen kindjes die net 
hun tut achterlieten meteen troost zoeken bij de diertjes in 
de knuffelweide in het Tivolipark.

W www.mechelen.be/tivoli 

Bescherm jezelf met  
een griepprik
Elke winter krijgt een op de tien mensen griep. Meestal 
genees je vanzelf, maar bij sommige risicogroepen kan 
griep ernstige gevolgen hebben. Ouderen, zwangere 
vrouwen en mensen met gezondheidsproblemen zoals 
diabetes of een ziekte van longen, hart, lever of nieren, 
laten zich daarom best elk jaar vaccineren tegen de 
griep. Ook als je in nauw contact leeft met mensen uit 
deze risicogroepen, laat je je best vaccineren. Jaarlijkse 
griepvaccinatie biedt de beste kans om zonder griep de 
winter door te komen. 

De ideale periode om je te laten inenten is tussen half 
oktober en half november. Heb je nog geen prikje 
gehaald, maak dan gauw een afspraak met je huisarts!

W www.griepvaccinatie.be 
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Interesse? Schrijf je gratis en zonder aankoopverplichting 
voor 31 december in via www.mechelen.be/energiepunt. Zo 
blijf je op de hoogte over het aanbod. 

Werk je graag mee aan de stuurgroep? Laat het dan we-
ten. We zien je graag op twee vergaderingen waar je mee 
beslist over o.a. de keuze van leverancier.

Meer info: 
E samenaankoop@igemo.be |  T 015 29 47 57 
E energiepunt@mechelen.be | T 015 29 79 82
W www.mechelen.be/energiepunt 
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WIJ WAREN  ERBIJ
1 De Haverwerf was het 
decor voor ‘Bouqinistes aan 
de Dijle’, een markt met oude 
boeken, prenten, postkaarten en 
magazines. Iets voor jou? Noteer 
de volgende editie op 20 maart 
(10-17u) al in je agenda!

2 UiT zonder uitlaat was weer 
een groot feest. De autovrije 
zondag stond helemaal in het 
teken van sport, vrije tijd, cultuur, 
mobiliteit en circus. 

3 Wat voor de een rommel 
is, is voor de ander een heuse 
schat. Geen wonder dat heel 
wat mensen kwamen snuisteren 
tussen tweedehandsspullen op de 
Rommelmarkt der Begijnhoven.

4 Proficiat aan de 4500 
deelnemers van Dwars door 
Mechelen! En een grote dankjewel 
aan de talrijke supporters die de 
lopers over de streep trokken.

5 8000 bezoekers verruimden 
op het Bierfestival hun 
bierhorizon. Biersommelier 
Sofie Vanrafelghem gaf er twee 
workshops.  
Check www.visitmechelen.be > 
‘Bier in Vrouwenhanden’ voor 
meer bieractiviteiten! 

6 Een markt, modeshows, 
workshops en films lieten 
bezoekers van M-fair 
kennismaken met eerlijke en 
duurzame kledij.

 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
De politie contacteren? 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  
T 015 28 02 80 | E brandweer@brandweer.mechelen.be
Storingen en defecten op elektriciteits- of aardgasnet? T 078 35 35 00 |  
W www.eandis.be
Wachtdienst huisartsen regio Mechelen: T 070 25 40 40 | W www.mediwacht.be
Wachtdienst apotheken: W www.apotheek.be | T 0903 99 000 (1,50 eur/min) 
Info over huisvuil? W www.ivarem.be | T 0800 90 441
Melding over toestand openbaar domein? T 0800 20 800 |  
W www.mechelen.be/meldingen
gasgeur? T 0800 650 65
Probleem met de watervoorziening? PIDPA, T 0800 903 00 | E info@pidpa.be
Klachten over stadsdiensten? Ombudsman T 015 29 75 72 | 
E ombudsman@mechelen.be
Evenement organiseren? W www.mechelen.be/evenementenloket | T 015 29 79 01 | 
E evenementenloket@mechelen.be
Sociaal Huis contacteren? T 015 44 51 11 | E info@sociaalhuismechelen.be
Huis van de Mechelaar: Plan je bezoek in via www.mechelen.be/afspraak of  
0800 20 800 
Meer nuttige nummers? Surf naar www.mechelen.be of sla de infogids open.
Verantwoordelijke uitgever: Erik Laga, stadssecretaris, Grote Markt 21, 2800 Mechelen
fotografie: Joost Joossen, Patrick Hattori, Jan Smets, Benny De Grove, 
Aikon Producties
Concept, vormgeving en eindredactie: Trendhuis
Nieuwe Maan contacteren? E nieuwemaan@mechelen.be
Algemeen oproepnummer van de stadsdiensten: T 015 28 00 00
E-mail: stadsbestuur@mechelen.be
Stedelijke website: www.mechelen.be
Wettelijk Depot: D/2015/0797/037

vlnr: Katleen Den Roover, Wim Jorissen, Walter Schroons, Björn Siffer, Bart Somers,  

Marc Hendrickx, Koen Anciaux, Marina De Bie, Bart De Nijn, greet geypen en Erik Laga

www.mechelen.be/stadsbestuur
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CIRCUS RONALDO • WARMSTE WEEKEND • KERSTMARKT • OUDJAAR • NIEUWJAARSDRINK
INPAKBAR • KERSTSHOPPING (ook op zondag) • MECHELEN KINDERSTAD


