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VERBETERD ONTWERP VOOR  

HET NIEUWE STATION

Ondernemers thuis in Mechelen

Mechelen Houdt Je Warm

Een groenere begraafplaats



Een laatste blik in de Ouwen Dok
Bijna 2000 Mechelaars en bezoekers brachten recent een laatste en 
uniek bezoek aan de Ouwen Dok op het Rode Kruisplein. Voor velen 
riep dit bezoek herinneringen op aan de vele baantjes die ze er vroeger 
zwommen of aan de uren waterpret die ze er ooit beleefden. 

De volgende keer dat je het gebouw binnenkomt, zal het omgetoverd zijn 
tot een groot hedendaags hotel. De eerste restauratiewerken zijn al achter 
de rug. Zo heeft de witte afgebladerde verflaag van de gevel nu reeds 
plaats gemaakt voor de authentieke stenen van weleer.

Wist je dat …  
de nieuwe invulling van de Ouwen Dok het startpunt is van de herontwik-
keling van de Keerdok- en Eandissite? Er komt een nieuwe stadswijk met 
zicht op het water. Lees er alles over op mechelen.be/keerdok-eandis en 
mechelen.be/ouwen-dok.

© mechelen_in_beeld
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In de kijker



Eindelijk hebben we een definitief ontwerp voor het nieuwe 
station. Dat gebouw moet de kers op de taart worden van 
het hele stationsproject. Op pagina 6 lees je hoe het daar-
mee zit en zie je nieuwe beelden. Ontdek in dit nummer ook 
het ontwerp voor het nieuwe dorpshart van Hombeek en 
de fraaie restauratieprojecten van ondernemende Maneblus-
sers. Je kan er niet meer omheen: onze stad verandert voort-
durend en sneller dan ooit.

Stadsdynamiek en ondernemingsdrang zijn Mechelse karakter-
trekken geworden. Ze zorgen ervoor dat onze stad steeds vaker 
opduikt als aanbevolen bestemming. Ook internationaal. Die evo-
lutie is de hotelsector evenmin ontgaan. En dus trappen de nieuwe 
hotelprojecten elkaar op de hielen. De plannen voor een nieuw 
hotel in de Ouwen Dok zijn klaar. Met 120 nieuwe kamers komt er 
een vijfde van het totaal aantal kamers in Mechelen bij. En de sec-
tor kijkt ook naar opportuniteiten in de Onze-Lieve-Vrouwestraat, 
de Consciencestraat, de Oude Brusselsestraat en de Vijfhoek.

Ik denk niet dat al deze hotels er zullen komen, maar zeker is dat 
Mechelen als bestemming in de lift zit. Anders gezegd: het beste 
moet nog komen.

Bart Somers,
burgemeester

Mechelen als ideale 
bestemming

Welke eigen zaak zou jij ooit starten? 

WILLEM: “Afgelopen zomer heb ik de 
pop-upstrandbar KOMEET uitgebaat, 
en ik zou het eigenlijk wel permanent 
willen doen. Er komen voortdurend 
toffe mensen over de vloer tijdens hun 
vrije tijd, dus ze hebben geen stress!”

FATIMA EN MERYEM: “Wij willen sa-
men ooit een kinderdagverblijf starten. 
We zijn altijd goed geweest met kind-
jes. De bevolking blijft groeien, dus er 
is veel vraag naar kinderopvang. Maar 
eerst moeten we nog wat sparen!”

LYNN: “Het is al jaren mijn droom 
om een eigen bloemenwinkeltje 
te openen, want daarvoor heb ik 
gestudeerd. Bloemschikken is mijn 
passie; ik doe het thuis heel vaak. Met 
bloemen maak je mensen blij!”

MAANdVRAAG

Komaan

3



4

Guido Merckx & co
De basiliek van Hanswijk en de Hanswijkprocessie ken 
je waarschijnlijk wel. Maar weet je ook waar de verering 
van Maria van Hanswijk is ontstaan? In een kleine kapel 
in de Locomotiefstraat 17, die dankzij vijf vrijwilligers 
weer groots is geworden!

Guido: “Ik wandelde vaak langs de kapel en vroeg me af 
waarom die nooit open was. Toen ik van de deken een 
kijkje mocht nemen, zag ik dat de kapel volledig vervallen 
was. Ik sprak een paar buurtbewoners aan en die zagen 
het meteen zitten om met mij het gebouw te renoveren. 
In 2011 hebben we vijf maanden lang elke vrije minuut in 
de kapel gewerkt. We hebben eigenhandig de vochtige 
muren uitgekapt, opnieuw bezet en geschilderd. De koepel 
hebben we geschilderd vanop een stelling. Tenminste: 
diegenen zonder hoogtevrees (lacht)!”

“We hebben elke vrije minuut  
in de kapel gewerkt.”

“In 2013 bestond het gebouw 100 jaar, dus dat was het ide-
ale moment voor de opening. We hebben toen een replica 
van het beeld van Maria overgebracht naar de kapel. De 
verering is daar ontstaan, dus de kapel is de oorsprong van 
heel het Hanswijkgebeuren! Sindsdien houden we de ka-
pel van mei tot september elke zondagnamiddag open. Ik 
sla geen enkele zondag over, want het is een fijn ontmoe-
tingspunt en een heilige plaats.”

Herdenkingsviering
“Op 5 november houden we van 14 tot 16u een herdenkings-
viering voor alle overledenen van de wijk. Iedereen, van 
gelijk welke cultuur, kan zijn overledenen komen herdenken. 
En in de kerstperiode zal je weer een magnifieke kerststal 
naast de kapel zien staan.”

Ken jij iemand die de Medaille verdient? Stuur een mailtje 
naar nieuwemaan@mechelen.be en wie weet hangt de 
Medaille volgende keer rond zijn of haar hals.

DE MEDAILLE

Stapelgek van M: de film over en door Mechelen
De regisseur: Saïd Aghassaiy, die je misschien kent als 
muzikant, producer en videoclipbouwer Pita, heeft een 
film gemaakt over Mechelen. 
Het scenario: ‘Stapelgek van M’ volgt een muntstuk dat 
van de ene persoon naar de andere gaat. 
De acteurs: zowel professionele acteurs als bekende 
Mechelaars zoals Luc Vis, Jan Symons van Lamot en 

Bellemadam Myriam spelen mee. Altijd al je burge-
meester willen zien acteren met een langere haarsnit 
en motardoutfit? Dit is je kans! 
De première: op 29 oktober om 15 en 17u in  
congrescentrum Lamot. Daarna kan je de film bekijken 
via onder andere YouTube.

Met vallen en opstaan
• 988: een schip met een Mariabeeld aan boord loopt 

vast ter hoogte van Hanswijk. Het beeld wordt naar 
de kapel gebracht en zo start de verering van Onze-
Lieve-Vrouw van Hanswijk.

• 1286: bouw van een kerk en klooster op deze plek
• 16de eeuw: vernieling van de gebouwen tijdens de 

godsdienstoorlogen 
• 1913: bouw van een kapel op de oorspronkelijke plaats
• 1944: verwoesting van de kapel door een  

bominslag tijdens WO II
• 1960: heropbouw en heropening van de kapel
• 2013: opening van de gerestaureerde kapel

Chris, José en Guido



Mechelen Matcht  
Klappen met Ingrid, Pjotr, Ursula en opa Jan
Sla jij wel eens een praatje met onbekenden? Als het van Rina Rabau afhangt, kennen we elkaar binnenkort 
allemaal. Via haar Facebookpagina Mechelen Matcht brengt ze mensen bij elkaar.

Rina: “Met Mechelen Matcht wil ik eenzaamheid en isole-
ment tegengaan. De stad organiseert heel veel, maar op 
evenementen is er nog te weinig contact tussen onbeken-
den. In zuidelijke culturen is het daarentegen heel normaal 
dat je een babbeltje slaat met elkaar. Mensen worden ge-
lukkig van zulke informele sociale contacten. Ik wil stimule-
ren dat mensen zwaaien naar elkaar en een praatje maken. 
Er is meer eenzaamheid en isolement dan we denken. Het 
is belangrijk om daar samen iets aan te doen. Daarnaast 
wil ik contact bevorderen tussen mensen met een verschil-
lende etnische achtergrond. Als je even praat met iemand 
van een andere cultuur, vallen alle vooroordelen weg.”

“Als je een praatje slaat, vallen 
alle vooroordelen weg.”

“Enkele weken geleden heb ik vijf vrienden uitgenodigd met 
een verschillende achtergrond en achterban. Zij trekken 
mee het project, zodat we allerlei doelgroepen bereiken. Na 
anderhalve week hadden al 280 mensen onze Facebook- 
pagina geliket. Iedereen mag daar een activiteit melden en 
dan maken wij er een evenement van. We proberen vol-
doende gratis activiteiten te organiseren om ook eventuele 
financiële drempels weg te werken. De activiteiten zijn open 
voor iedereen. Je moet dus echt niet bang zijn om te komen!”

“Mijn droom is dat iedereen open en gastvrij is en dat er 
een dorpssfeer heerst. Zo heb je het gevoel dat je welkom 
bent, dat je deel uitmaakt van de stad en dat je met ieder-
een in contact kan komen. Dit initiatief is misschien een 
sprong in het diepe, maar het kan zeker aanslaan.”

Hoeveel keer zal de 
UiTPAS verkocht zijn 
tegen 1 december 2016? 
Op 15 september 2016 werd de nieuwe UiTPAS 
(zie p. 14) gelanceerd. Kan jij raden hoeveel keer 
de UiTPAS wordt verkocht tegen 1 december 2016? 
Stuur je antwoord op de wedstrijdvraag dan voor 10 
december 2016 naar nieuwemaan@mechelen.be 
of naar Marketing & Communicatie, Grote Markt 21, 
2800 Mechelen. Het wedstrijdreglement vind je op  
www.mechelen.be/nieuwemaan. Wie er het dichtst bij 
zit, wint Mechelenbons ter waarde van € 60!
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Treinreizigers krijgen stijlvol en 
comfortabel nieuw station
Nog tot het eind van dit jaar kan je kennismaken met het ontwerp van het toekom-
stige station. Eens het meerjareninvesteringsplan van de NMBS wordt goedgekeurd, 
kan het bouwproces van start gaan. Het wordt een efficiënt en hedendaags bouwwerk 
met hoge architecturale waarde, waarbij het comfort voor de reiziger centraal staat.



Maquette in het Huis van de Mechelaar
Alle plannen en de bijhorende documenten liggen binnenkort ter 
inzage in het Huis van de Mechelaar. Daar zal ook de schitterende 
maquette worden opgesteld die het nieuwe station tot in de kleinste 
details toont. Gedurende de periode van het openbaar onderzoek 
dat aan de bouwaanvraag gekoppeld is, zal het Communicatieteam 
van Mechelen in Beweging het Infopunt tijdelijk verhuizen naar het 
Huis van de Mechelaar en er toelichting geven bij de bouwplannen. 
Op www.mecheleninbeweging.be verneem je wanneer dat is.

Waarom een nieuw station?
Het nieuwe station had absoluut nood aan kwaliteits- en capaciteitsverho-
ging. De spoorlijnen Antwerpen-Brussel en Gent-Leuven behoren immers 
tot de drukste van het land. Elke dag nemen zo’n 19 000 reizigers de trein 
in het station van Mechelen en dat worden er de komende jaren nog een 
pak meer. Daarom wordt het aantal perrons niet enkel uitgebreid van 10 
naar 12, ze worden eveneens een heel stuk langer en breder, waardoor 
tijdens de spitsuren grotere treinen kunnen rijden.

Om de reizigers vlot tot op de perrons te brengen, wordt de hele onthaal-
infrastructuur volledig vernieuwd. Het centrale deel daarvan is het travel 
center, waarrond de vaste trappen, roltrappen en liften naar de perrons 
zich groeperen. Dat zal ook het overstappen gemakkelijker doen verlopen.

Streekbussen verdwijnen uit de woonstraten
De volledige accommodatie voor reizigers en personeel van De Lijn 
wordt mee geïntegreerd in het nieuwe stationsgebouw. Dankzij de 
transparante gevels heb je vanuit het station een prima zicht op het 
busstation, en omgekeerd. De streekbussen worden opgesteld aan 
de Arsenaalzijde van het station en moeten dus niet meer door de 
woonstraten aan de stadszijde maneuvreren. De bussen krijgen een 
aparte doorsteek onder de sporen en maken ook gebruik van een 
gloednieuwe brug over de Leuvense Vaart. Enkel de centrumpendel 
behoudt een halte aan de stadszijde van het station.
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Vooruit(zicht)

Wanneer is wat klaar?
De werken op de verschillende 
werven schieten goed op en de 
vertragingen – onvermijdelijk bij 
zulke complexe projecten –  
blijven beperkt. 

• Voor zomer 2017: het fiets- en 
wandelpad langs de Dijle opent 
opnieuw

• Eind 2017: de ondergrondse stati-
onsparking is klaar voor gebruik

• Zomer 2018: de volledige Tangent 
(ontsluitings- en verbindingsweg) 
tussen het Douaneplein en de 
Brusselsesteenweg is klaar, net 
zoals de spoorbypass en de  
volledige fietsinfrastructuur

De belangrijkste voordelen:
• Dankzij langere en grotere 

perrons kunnen grotere treinen 
rijden, die meer mensen kunnen 
vervoeren. Zo heb je meer kans 
op een zitje.

• Er komen meerdere centrale 
toegangen tot de perrons. Dank-
zij vaste trappen, roltrappen en 
liften kan je vlotter van het ene 
perron naar het andere gaan.

• Je kan je fiets onder de sporen 
parkeren, waardoor je amper 
moet wandelen naar je trein. 
Zo kan je ’s ochtends een paar 
minuutjes langer blijven liggen! 



Verbeterd ontwerp
Eurostation, het studiebureau van NMBS, verfijnde het ont-
werp uit 2011 onder impuls van architect Brent Turchak. De 
nieuwe plannen zijn beter én goedkoper dan de vorige. 

“We zijn erin geslaagd de draagstructuur van de luifel sterk 
te vereenvoudigen, zonder te raken aan de efficiëntie en 
esthetiek”, benadrukt Peter Weemaels van NMBS. ”Door 
enkele technische ruimtes en faciliteiten te herschikken en 
te schrappen, hebben we de kostprijs verder gedrukt. Als 
stationsgebruiker heb je hier geen last van. Integendeel: 
het comfort is nog aanzienlijk verhoogd.”

In de nieuwe plannen is extra aandacht besteed aan de 
bereikbaarheid van het station. “Door alle fietsenbergin-
gen te centraliseren onder de sporen, wordt de loop-
afstand tot de perrons minimaal”, zegt projectmanager 
Sam Haccour. “Bovendien kunnen wij op die manier een 
ideale beveiliging garanderen. Wij behouden ook het 
totaal van 5000 fietsrekken.”

De constructie van het station is gekoppeld aan de aanleg 
van de spoorbypass – het bijna 3 km lange dubbelspoor 
tussen Abeelstraat en Nekkerspoel – en de realisatie van 
de Tangent, de ontsluitings- en verbindingsweg tussen 
Brusselsesteenweg en Douaneplein. Daar hoort veilige 
infrastructuur voor fietsers en voetgangers bij.

Meer weten over het stationsproject?
Spring binnen in het Infopunt Mechelen in Beweging:
Hendrik Consciencestraat 1b
Open: maandag 11-13u, woensdag 12-15u,  
donderdag 16-19u
T 0800 555 75 (tijdens kantooruren, gratis nummer)
E info@mecheleninbeweging.be

Je kan ook een afspraak maken of een presentatie 
aanvragen voor groepen.  

Schrijf je in op de nieuwsbrief via  
www.mecheleninbeweging.be en volg het stationsproject  
ook via www.facebook.com/mecheleninbeweging. 

Sam 
Haccour Peter 

Weemaels
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Groen dorpshart voor Hombeek
Op 4 juli 2015 gaf de stad met een denkdag de aftrap voor het participatietraject 
‘Hart voor Hombeek’. Het dorpsplein en het dorpshuis van Hombeek worden 
immers grondig vernieuwd en samen met de bewoners werd er hard nagedacht  
over hoe dat nieuwe dorpshart er kan uitzien. 

De stad wil een hart voor Hombeek creëren, een aantrekke-
lijk dorpsplein midden in het dorp. Een plein om te ontmoe-
ten en te genieten, voor jong en oud. Van bij de start werden 
de Hombekenaren bij elke stap van het project betrokken:

• 4 juli 2015: denkdag – start participatietraject ‘Hart voor 
Hombeek’

• Najaar 2015: workshops over mobiliteit en de invulling 
van het nieuwe dorpsplein en dorpshuis. Een info-
tentoonstelling passeert op de St. Maartenschool en 
Esdoornschool.

• Februari 2016: Hombeek krijgt het voorontwerp van het 
dorpsplein te zien

• Juni 2016: brainstorm met de kinderen van de dorps-
scholen over de spelprikkel en speelvriendelijkheid van 
het voorontwerp

• 15 oktober 2016: infodag waar het definitief ontwerp aan 
de Hombekenaren wordt getoond

Bij de start verzamelde het studiebureau de talrijke ideeën 
en suggesties van de Hombekenaren en ging ermee aan 
de slag. Vandaag is het definitief ontwerp van het dorps-
plein klaar. Dit zijn de voornaamste bouwstenen:

• Een autovrij dorpsplein waar voetgangers en fietsers 
alle ruimte krijgen

• Een groen dorpshart met water als natuurlijk en speels 
element door o.a. het heropenen van de Leibeek

• Het landelijk karakter wordt bewaard door o.m. het 
behoud van bestaande waardevolle bomen en hagen 

• Duurzame ledverlichting

En nu?
• Najaar 2016: renovatie- en nieuwbouwwerken dorpshuis 

zijn gestart
• Voorjaar 2017: het nieuwe dorpsplein krijgt vorm

Meer info:  
www.mechelen.be/hartvoorhombeek. Als je op de hoogte 
wil blijven, kan je je inschrijven op de nieuwsbrief.

Vooruit(zicht)



Een wonderlijke kerst met Circus Ronaldo 
Stadsartiest Circus Ronaldo strijkt voor het tweede jaar op 
rij neer in hartje Dijlestad. Danny Ronaldo: “We toveren de 
Grote Markt om tot een authentiek circusdorp met kerstbo-
men en lichtjes. Daar brengen we opnieuw onze show ‘de 
wonderlijke kerst van Circus Ronaldo’. Met deze voorstelling 
creëren we een levensechte kerstsfeer. Het wordt een bijzon-
dere beleving voor jong en oud, die indruk maakt en ontroert 
en die teruggaat naar de pure en oprechte emotie, want daar 
draait Kerstmis toch om.” Voor elke voorstelling geniet je 
rond de circustent van animatieacts en kan je je aan de bar 
verwarmen met zoete lekkernijen of bij de vuurkorven.

Kon je vorig jaar geen ticketje bemachtigen?  
Grijp dan nu je kans! 

De wonderlijke kerst van Circus Ronaldo,  
16-28.12, Grote Markt, ticketverkoop via  
www.cultuurcentrummechelen.be of via UiT in Mechelen: 
uit@mechelen.be, 070 22 28 00, Hallestraat 2-4-6.

Nu al uitkijken naar eindejaar
Mechelen Houdt Je Warm

De winter klopt bijna aan de deur. Een heerlijke tijd van frisse neuzen en warme 
vuurtjes! Blijf niet binnen, maar geniet vanaf 11 december van ‘Mechelen Houdt Je 

Warm’, het eindejaarsprogramma vol warmte, licht en gezelligheid.
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Dossier M

Joe Kerstparade 
De avond voor kerst dompelt radiozender Joe fm de 
Mechelse binnenstad helemaal onder in een magische 
kerstsfeer met de Joe Kerstparade. Vorig jaar passeerde 
de parade in Antwerpen, dit keer in Mechelen. Wees 
erbij en raak verwonderd door de betoverende praalwa-
gens, sneeuwmannen, elfjes, muziek en leuke randani-
matie. Uiteraard is ook de Kerstman van de partij!

Joe Kerstparade, 23.12, 18-22u, binnenstad

Gezelligheid troef in 
winterbar Mirage
Even ontsnappen aan de koude? Spring eens binnen in 
de charmante, nostalgische winterbar! Je kan er in alle 
gezelligheid even opwarmen, smullen van een drankje of 
hapje of gewoon blijven hangen want er valt altijd wel iets 
te beleven. Ook om eens helemaal uit de bol te gaan, ben 
je in de Mirage op de juiste plek. Hou de website in het 
oog voor het volledige programma.

Winterbar Mirage, binnenkort meer info

Het Warmste Weekend: toon je hart voor goede doelen
Geen Kerstmis zonder oergezellige kerstmarkt! Drie 
dagen lang kan je op de Haverwerf snuisteren in de 
pastelkleurige kraampjes waar Mechelse verenigingen 
originele, winterse of handgemaakte hebbedingetjes  
verkopen. Een bijhorend bekertje soep, warme chocolade- 
melk of jenevertje mag natuurlijk niet ontbreken.

Vergeet zondags geen bezoekje te brengen aan de 
mondiale kerstmarkt in Congres- en Erfgoedcentrum 
Lamot. De ideale plek om geschenkjes aan te kopen uit 
allerlei Afrikaanse landen. Met elke aankoop steun je een 
ontwikkelingsproject in het Zuiden. Live wereldmuziek, 
een heleboel kinderanimatie en verrassende proevertjes 
maken het dik de moeite. Er is ook een geefplein, waar je 
spullen die je niet meer nodig hebt kan achterlaten.

Het Warmste Weekend, 16-18.12, Haverwerf
Mondiale kerstmarkt, 18.12, 11-19u, Congres- en 
Erfgoedcentrum Lamot

Samen aftellen naar 2017!
Tijd om af te tellen, goede voornemens te maken, champagne 
te ontkurken, iedereen rondom jou drie kussen te geven en 
stijlvol het nieuwe jaar in te dansen met vrienden en familie. 
We zetten het nieuwe jaar in met een schitterend vuurwerk. 
Daarna bezorgen dj’s Nadien Shah & Ilse Liebens en Skyve je 
een onvergetelijke avond. Vergeet je dansbenen niet! 

Oudjaar, 31.12, 23-03u (vuurwerk om middernacht),  
Grote Markt
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Koopzondagen
Kom je tijd tekort om de perfecte feestoutfit, een gezel-
lige wintertrui of het ideale kerstcadeau te vinden? De 
Mechelse winkels openen drie zondagen hun deuren: 
11 en 18 december en 8 januari. Van 11 tot 18u kan je kerst-
shoppen dat het een lieve lust is. Zet het in je agenda!

Handenvrij shoppen
Je hoeft zelfs niet met je winkeltassen te zeulen. Laat 
ze achter in de winkel, en de ECOkoeriers brengen al 
je aankopen gebundeld tot bij jou thuis (€ 5)! Hou je 
je zakjes liever bij je, maar zie je op tegen het gezeul? 
Parkeer je auto gratis op het Douaneplein en spring 
op de gratis Shopping Shuttle! Deze busjes rijden 
elke zaterdag (10-19u) en koopzondag (11-19u) over en 
weer tot op de Grote Markt. Je hoeft nooit langer dan 
5 minuten te wachten.

Toptip: Ingepakt door Mechelen
Sukkel jij ook altijd met het inpakken van cadeautjes? 
Laat ze gratis en origineel inpakken in de inpakbar! Hou  
www.shoppeninmechelen.be in het oog voor meer info.

Geef mij maar een 
Mechelenbon
Het ideale eindejaarsgeschenk hoef je niet te ver te zoeken: 
geef een stukje Mechelen cadeau! Met de Mechelenbon 
heb je een cadeaubon in handen die voor ieder wat wils 
schenkt. Je kan de bon uitgeven bij meer dan 180 adresjes 
in onze stad. Koop je bons (€ 5, € 10 of € 20) bij UiT in 
Mechelen. Je vindt op uitinmechelen.be/mechelenbon  
een lijst met adressen waar de Mechelenbon met de 
glimlach wordt aanvaard.

Volg Mechelen Houdt Je Warm online voor meer info, het volledige programma en updates over  
de eindejaarsactiviteiten in Mechelen:

www.mechelenhoudtjewarm.be

 facebook.com/mechelenhoudtjewarm                               @MHJW2016 - #mhjw                               #MHJW

Shop je warm



“Tal van projecten 
in het Zuiden kun-
nen de komende 
twee jaar inzetten 
op duurzaamheid 
met ruim 95 000 
euro steun van  
de stad.”

Marina De Bie, schepen 
van Mondiaal Beleid
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Wereldstad

gaat duurzaam
Mechelen Mondiaal, de tweejaarlijkse 
campagne van de stad voor ontwikke-
lingssamenwerking, focust deze keer 
op duurzaamheid. Twee organisaties 
krijgen elk 21 200 euro van de stad. 
Een jury koos voor projecten van Solid 
International en Broederlijk Delen.

Wil jij ook werken rond  
mondiale thema’s? 
Het stadsbestuur nodigt Mechelaars en Mechelse 
ontwikkelingsorganisaties uit om lid te worden 
van de Mondiale Raad. Als lid geef je advies  
over het mondiale beleid in Mechelen via  
mondiaal.beleid@mechelen.be.

Lid worden of meer weten? Contacteer de consu-
lent Mondiaal Beleid van stad Mechelen via  
ontwikkelingssamenwerking@mechelen.be.

Subsidies voor ‘Ontwikkelingsprojecten in de wereld’
Naast de projecten van Mechelen Mondiaal geeft Me-
chelen ook subsidies aan ‘Ontwikkelingsprojecten in de 
wereld’. Dit jaar gaat in totaal 27 541 euro naar 17 orga-
nisaties. Volgend jaar krijgen ze opnieuw dat bedrag.

Ontdek de projecten!
Je kan de winnende projecten beter leren kennen via 
o.m. een wereldfilm, scholenprojecten en een gezellige 
mondiale kerstmarkt. Wie wil mag uiteraard een financieel 
steentje bijdragen. Meer info: mechelen.be/mondiaal

Broederlijk Delen - Burkina Faso
Het project: de leefomstandigheden van plattelandsbevol-
king verbeteren door promotie van mensen- en landrech-
ten, bescherming van natuurlijke hulpbronnen en goed 
bestuur van lokale overheden. 
Duurzaamheidsfactor: opstart van milieuvriendelijke land-
bouwactiviteiten, met veel aandacht voor bescherming van 
natuurlijke hulpbronnen, in het bijzonder water.
Anke De Neef (Broederlijk Delen): “In Burkina Faso 
leeft zo’n 90 % van de inwoners op het platteland, waar 
armoede het grootst is. De klimaatopwarming en het feit 
dat familiale landbouw geen overheidsprioriteit is, maken 
het een hele uitdaging om aan landbouw te doen. Met dit 
project bereiken we al 786 gezinnen.” 

Solid International - Peru
Het project: Peruviaanse jongeren krijgen lessen in land-
bouwtechniek, sociale vaardigheden en ondernemerschap. 
Zo kunnen ze een eigen onderneming starten en hoeven 
ze niet naar de stad te trekken, waar ze vaak in slechte 
levensomstandigheden verzeilen. 
Duurzaamheidsfactor: de jongeren leren de duurzaam-
heidsprincipes van biologische land- en tuinbouw.
Inge Overmeer (Solid International): “Op school leren jon-
geren bij wijze van spreken een omelet maken uit een boek 
zonder ooit een ei te breken. Wij geven echter praktijklessen, 
want al doende leer je. Met de subsidie van Mechelen kun-
nen we de leerkrachten betalen en een serre bouwen.”

© Thomas De Boever / Broederlijk Delen



De UiTPAS is er vanaf nu voor iedereen. Met deze klantenkaart voor sport, cultuur en 
vrije tijd kan je punten sparen op ontzettend veel locaties in en rond Mechelen. Zodra 
je een aantal punten hebt verzameld, ruil je ze om voor leuke voordelen. “Dat moeten 
we uittesten”, dacht onze redactie en zie hier, een drukke week in het leven van een 
nieuwbakken UiTPAS’er.

UiT in Mechelen
Zondag 16.10, 13u. Eerste halte: UiT in Mechelen. Daar moet 
je zijn om je nieuwe UiTPAS aan te kopen. Deze kost een-
malig € 5 (of € 3 voor -18 jarigen). In ruil daarvoor staan er 
al meteen 3 welkomstpunten en 12 leuke voordelen op je 
kaart. Die krijg je dus cadeau nog voor je 1 punt gespaard 
hebt. Goed begin: check!

Ice Skating Center Mechelen
Zondag 16.10, 14u. Ik laat me leiden door de folder (weg 
keuzestress!) en begin bij het eerste welkomstvoordeel: 
een gratis schaatsbeurt. Alleen nog de juiste schaatsen 
huren en voor ik het weet sta ik te wankelen op de gloed-
nieuwe ijspiste. Vijf blauwe plekken later ga ik huiswaarts 
om mijn parcours voor de rest van de week verder uit te 
stippelen. Punt gespaard. Saldo = 4

Sint-Romboutstoren
Maandag 17.10, 16u30. Ik leef me uit op de 538 treden van 
onze toren. Bakken geschiedenis, een hemels uitzicht, een  
gratis postkaart als welkomstgeschenk voor UiTPAS’ers en … 
Punt gespaard. Saldo = 5

Filmhuis Mechelen
Dinsdag 18.10, 20u. Dinsdag is Filmhuisdag. Tegenwoor-
dig kan je hier ook op maandag terecht voor het betere 
filmwerk, maar ik ben een gewoontedier. Als je nog 
geen abonnement hebt, kan je er als nieuwe UiTPAS’er 
trouwens al een eerste keer proeven van het ledentarief. 
Punt gespaard. Saldo = 6

Stedelijke Openbare Bibliotheek
Woensdag 19.10, 16u30. Even langs de bib voor een nieuwe 
lading leesvoer. Ook hier ligt een cadeautje voor me klaar: 
een magnetische bladwijzer. Oh ja, ook dat nog … Punt 
gespaard. Saldo = 7

Voor een gratis 
schaatsbeurt durf 
ik me al eens op 
het ijs wagen ...

Even naar de bib en 
ik heb alweer een 
punt verdiend.
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Getest en goedgekeurd: de UiTPAS



Stedelijk Museum Hof van Busleyden
Donderdag 20.10, 17u. De expo Zot Geweld / Dwaze Maagd 
loopt nog tot 11 december. In ruil voor 10 punten krijgen 
UiTPAS’ers hier € 3 korting. Zelf heb ik nog niet genoeg 
punten dus ik betaal de gewone prijs. Een dik uur later sta 
ik zot gedraaid, maar tevreden weer buiten. Snel iets eten, 
en hop, naar het volgende! Punt gespaard. Saldo = 8

ARSENAAL / LAZARUS
Donderdag 20.10, 20u. Bij theater ARSENAAL zit je altijd 
goed. Nieuwe UiTPAS'ers worden hier verwelkomd met 
een drankje van het huis. En in ruil voor 15 punten bijvoor-
beeld krijg je een 2de ticket gratis. Dat moet ik onthouden 
voor de volgende keer. Punt gespaard. Saldo = 9

theater M
Vrijdag 21.10, 20u. Hier worden nieuwe UiTPAS’ers meteen 
getrakteerd op een glaasje cava. Doe daar nog een sterke 
voorstelling van ‘Het Zotte Geweld’ bovenop en je hebt een 
perfect begin van het weekend. Punt gespaard. Saldo = 10

Stedelijk Zwembad
Zaterdag 22.10, 10u. Eens kijken wat ik allemaal  
kan doen met mijn gespaarde punten. Op de website  
www.uitinmechelen.be/uitpas krijg je een goed beeld van 
je activiteiten en alle bijbehorende omruilvoordelen. In ruil 
voor 10 punten mag ik gratis gaan zwemmen. Ik neem mijn 
spullen bij mekaar en een halfuur later lig ik al in het water.  
Punt gespaard. Saldo = 1

De UiTPAS heeft intussen een vaste plek in mijn portefeuil-
le. Lang zal het niet duren voor ik ze weer bovenhaal. 

Je kan de UiTPAS ook gebruiken bij o.a. NONA,  
De Nekker (zwembad Nekkerpool en binnenspeeltuin Nekki), 
Cultuurcentrum Mechelen, Kazerne Dossin,  
Beeldsmederij De Maan, Rederij Malinska,  
Technopolis, Vormingplus regio Mechelen …

Als UiTPAS'er gaan er 
veel deuren en flessen 

voor me open!

Welkom in Mechelen
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UiTPAS met kansentarief
Ben je Mechelaar en heb je recht op een verhoogde tegemoetko-
ming? Dan krijg je een gratis UiTPAS met kansentarief. Hiermee 
kan je dezelfde punten sparen en voordelen ruilen én je betaalt 
automatisch een sociaal tarief. 
Op vertoon van deze UiTPAS betaal je in het sociaal restaurant de 
Refuge € 3,5 voor een overheerlijke maaltijd. Op woensdagmid-
dag betalen kinderen jonger dan 12 jaar slechts € 1 per maaltijd.

Meer info
W www.uitinmechelen.be/uitpas,  
E uitpas@mechelen.be, T 070 22 28 00

UiTPAS en UiTPAS met kansentarief,  
UiT in Mechelen, Hallestraat 2-4-6
UiTPAS met kansentarief, 
Sociaal Huis Mechelen, Lange Schipstraat 27

Na een week al 
genoeg punten 

verdiend voor een 
gratis zwembeurt!
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Heel wat privé-eigenaars renoveren de gevel van hun woning of 
winkel naar het historische evenbeeld. Stad Mechelen zet dat 
tweejaarlijks in de kijker met de Stedelijke Prijs Bouwkundig 
Erfgoed. Nieuwe Maan sprak met twee deelnemers van 
de vorige editie en leerde het verhaal achter de mooi 
gerenoveerde gevels kennen.

Enkele jaren geleden restaureer-
den broer en zus Jeroen en Valerie 
Aertgeerts de voorgevel van hun 
winkel Kostuum en Karamel in de 
Sint-Katelijnestraat 12. Ze maakten 
een ontwerp dat leek op de gevel uit 
1920, met ludieke details die verwij-
zen naar hun kostuumwinkel. “Voor 
je aan zoiets begint, moet je je goed 
informeren bij de Bouwdienst en de 
dienst Monumentenzorg”, vertelt 
Valerie. “Zij hielpen ons goed op weg, 
onder meer door een plan van het 
oorspronkelijk ontwerp aan te reiken. 
Ze adviseerden ons om de elementen 
uit 1920 te behouden en de minder 
geslaagde toevoegingen uit de jaren 
70 weg te halen.”

De stedelijke dienst Monumentenzorg 
en de Bouwdienst bekijken samen 
met de eigenaars van een pand met 
welke voorwaarden ze rekening die-
nen te houden bij een gevelrenovatie. 
Die voorwaarden zorgen ervoor dat 
het waardevol architecturaal erfgoed 
behouden blijft, want dat draagt bij tot 
de historische uitstraling en authenti-
citeit van de stad.

Jeroen: “Al die mooie 
Mechelse panden 

stimuleerden ons om 
ons eigen pand ook 
op te waarderen.”

Samen met DG Architecten 
maakten Valerie en Jeroen 
een ontwerp dat refereert 
naar poppenkasten. Zo 
personaliseerden ze de 
kleine ramen boven-
aan met raamstickers 
van wonderlijke 
figuren. Heel wat 
werk, maar dat 
was het zeker 
waard, vindt 
Jeroen. “Mooi 
onderhouden 
panden maken 
de stad aantrek-
kelijker. Wanneer 
ik naar huis wan-
del, valt het me 
op hoeveel mooie 
gebouwen er zijn. 
Dat stimuleert om 
zelf je pand op te 
waarderen!”

Momenteel hebben Vale-
rie en Jeroen hun handen 
vol met de verbouwingen 
van hun toekomstig pand 
aan het Berthoudersplein, waar 
vroeger de Kringwinkel was. “We 
kampten met een tekort aan ruimte 
voor al onze verkleedspullen en helaas 
kunnen we de winkel in de Sint-Kate-
lijnestraat niet uitbreiden. In januari 
verhuizen we dus, met een beetje pijn 
in het hart, want we vinden dit echt een 
prachtig pand op een toplocatie.”

Mechelaars verfraaien  mee stadsbeeld

VALERIE & JEROEN
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Ilse Evenepoel woont met haar gezin 
in een art-nouveauhuis uit 1906. Op 
de vraag wat ze zoal verbouwd heb-
ben, moet Ilse lachen. “Véél! Het op-
vallendste zijn natuurlijk de ramen en 
raamkozijnen.” Daarmee behaalden 
ze in 2012 de tweede plaats van de 

Stedelijke Prijs Stadsverfraaiing 
voor restauratie, de voorgan-

ger van de huidige prijs.
 

“Toen we het huis 
kochten, waren de 

ramen dringend aan 
vervanging toe. Ze 
sloten niet meer 
goed af, waardoor 
er heel wat kou 
binnensloop. De 
ramen hebben 
we laten vervan-
gen. Ik heb me 
vooraf wel goed 
moeten informe-
ren bij verschil-
lende diensten. 
Voor wijzigingen 
aan een pand in 
een beschermd 
stadsgezicht 

stelt het agent-
schap Onroerend 

Erfgoed wel wat 
voorwaarden. Een oud 

huis renoveren, doe je 
natuurlijk niet op een-

twee-drie. Maar ondanks 
de grote klus, zou ik het zo 

opnieuw doen. Het is hier zo 
fijn wonen!” 

“Je staat er niet altijd bij stil hoeveel 
waardevol erfgoed je in Mechelen 
tegenkomt, ook achter de gevels. 
Dat maakt de Stedelijke Prijs interes-
sant, het brengt al dat moois naar 
buiten met een expo.” 

Maneblussers

“We bedanken 
Mechelaars die hun 
woning restaureren en 
renoveren. Dankzij hun 
inspanningen wordt de 
stad aantrekkelijker.”

Greet Geypen,  
schepen van Stadsvernieuwing 
en Monumentenzorg

Stem mee voor 
de Stedelijke Prijs 
Bouwkundig Erfgoed
Elke twee jaar organiseert het 
stadsbestuur de Stedelijke Prijs 
Bouwkundig Erfgoed. Stem 
mee voor de publieksprijs! Van 
14.12 t.e.m. 8.01 worden de 
kandidaten voorgesteld met 
een expo. De locatie wordt 
binnenkort bekend gemaakt. 
Kom langs, en breng je stem 
uit voor het project dat volgens 
jou in de bloemetjes gezet 
mag worden! 

W www.mechelen.be/stedelijke-
prijs-bouwkundig-erfgoed 

ELLEN, ILSE  
& THOMAS
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Naar een groenere begraafplaats
Onze begraafplaatsen worden letterlijk en figuurlijk groener. Zandpaden maken plaats 
voor graspaden die pesticidevrij worden onderhouden. Het grijze, stenige landschap 
evolueert naar een soort park met meer zitbanken en meer compacte grafelementen. 
Tegelijkertijd implementeren we nieuwe technieken en krijgt de begraafplaats een 
oostelijk gericht perceel waar ook moslims begraven kunnen worden. 

Al twaalf jaar maakt Sandra Cotteleer, teamchef begraafplaat-
sen, voor haar werkdag een wandeling over de begraafplaats 
van Mechelen. Sandra: “Sinds de aanleg in 1785 vonden al 
meer dan 32 000 mensen hier eeuwige rust. Daarmee heeft 
Mechelen de oudste begraafplaats in Vlaanderen die nog in 
gebruik is. Ondertussen beschouw ik die bijna als mijn tuin.  
’s Ochtends zie ik hier soms een groene specht rusten op 
een zerk, of een konijntje wegschieten in de struiken. Nu en 
dan komen studenten hier zelfs in alle stilte blokken. Waar 
vind je immers een meer rustgevende plek dan hier?”

Geen weggezakte zerken
Sandra wandelt naar een leeg perceel waar arbeiders met 
schop en graafmachines aan het werk zijn. “Hier realiseren 
we een nieuw modelperk met individuele grafkelders. 
Voortaan zullen we steeds in grafkelders begraven in 
plaats van in volle grond. Die gaan langs boven open in 
plaats van langs voren, wat veel praktischer is, en ze gaan 
ruim 100 jaar mee. We voorzien onder de grond nu overal 
betonnen balken waar de zerk op steunt, zodat die niet 
meer in de grond kan wegzakken.”

“De begraafplaats 
wordt groener en krijgt 
veeleer de atmosfeer 

van een park.” 
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Allerzielen

Van grijs naar groen
Nu en dan zijn de paden grasgroen, dan weer zanderig. “Het verbod op 
pesticidegebruik leidt ertoe dat de begraafplaats steeds groener wordt. 
Vroeger ging onze ploeg twee keer per jaar rond met pesticiden. Nu 
moet onkruid manueel worden verwijderd. Dat is intensief en afstom-
pend werk, dat bovendien nooit gedaan is. Deze begraafplaats is liefst 
12 ha groot, en dan heb je ook nog die in Heffen, Leest, Hombeek, 
Muizen en Walem. Daarom zijn we begonnen met gras in te zaaien op 
de wandelpaden. Zo kan het hele perk in een ruk worden gemaaid. De 
groenpaden hebben ook als voordelen dat ze toegankelijker zijn voor 
rolstoelgebruikers en veel mooier ogen. Ze geven de begraafplaats 
meer de atmosfeer van een park. Dat maakt een bezoekje van een 
nabestaande een stuk aangenamer.”

“Dankzij betonnen balken onder 
de grond kunnen grafzerken 

niet meer wegzakken.”
Opgaan in de natuur
“Vandaag kiezen twee op de drie mensen voor crematie. Dat is meer 
dan vroeger, omdat er nu meer opties zijn. De as kan worden uitge-
strooid, de familie kan de urne mee naar huis nemen, in een urnenmuur 
plaatsen of laten begraven in het urnenveld. Dat laatste wordt steeds 
populairder. Een andere trend die langzaam opkomt is die van de na-
tuurbegraafplaatsen. Dan word je begraven zonder zerk, zonder giften 
van nabestaanden. Je gaat als het ware op in de natuur. Op termijn wil-
len we hier zo’n stukje natuurbegraafplaats creëren.”

Vintage grafzerk
We wandelen langs enkele prachtige 
grafmonumenten. “Omdat we dit 
funerair erfgoed zo lang mogelijk in 
stand willen houden, kan je als Me-
chelaar gratis een oud grafmonument 
hergebruiken. De zerk moet dan wel 
gerestaureerd worden naar de oude 
staat van het monument. Een vintage 
grafzerk, het is eens wat anders! We 
waren een van de eerste steden in 
Vlaanderen die deze optie aanbood.”

“In Mechelen 
kan je een oud 
grafmonument 
hergebruiken.”

Voor

Na
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Stedelijke begraafplaats 
Ziekebeemdenstraat 4. De openingsuren vind 
je op www.mechelen.be/begraafplaatsen. Heb 
je een vraag voor de dienst Begraafplaatsen? 
T 015 20 13 60, E begraafplaatsen@mechelen.be

Wist je dat de begraafplaats van 
Mechelen …
… je minstens 15 jaar grafrust garandeert? Meche-

len voegt dus minstens vijf jaar toe aan het wet-
telijk minimum.

... een bron is van informatie over de plaatselijke ge-
schiedenis en de dodencultuur uit het verleden? 
Tijdens de Europese Week van de Begraafplaat-
sen (eind mei 2017) leert een gids je tijdens een 
rondleiding op de begraafplaats heel wat bij.

… hele speciale graven herbergt? Op enkele oude 
grafmonumenten kan je bijvoorbeeld symbolen 
herkennen die verwijzen naar het beroep van de 
overledene. Denk aan een hamer van een rech-
ter, een schilderspalet (zie inzetjes hieronder) of 
een boek van een drukker. Iemand liet hier zelfs 
ooit het graf van Napoleon nabouwen, weliswaar 
op kleinere schaal. 

Oostelijk gericht perceel waar ook 
moslims begraven kunnen worden
Op de begraafplaats komt een naar het oosten gericht 
perceel en een ossuarium. Dat is een plek waar de 
menselijke resten, die opgegraven worden op het einde 
van een concessie, verder in de grond kunnen vergaan. 
Beide ingrepen maken het voor Mechelaars met een 
moslimovertuiging mogelijk om ook in eigen stad te 
worden begraven. Momenteel wordt nog 97 % gerepa-
trieerd naar hun land van herkomst, wat het rouwproces 
voor nabestaanden moeilijker maakt. Tegelijk heeft de 
stad uitdrukkelijk een afzonderlijk kerkhof of perceel 
voor één levensbeschouwing afgewezen. Geen opsplit-
sing, want iedereen is gelijk in de dood. Op deze naar 
het oosten gelegen percelen kan dus iedereen terecht, 
ongeacht levensbeschouwing. Zo wordt niemand in zijn 
vrijheid geschaad en hebben meer mensen kans om 
volgens hun levensbeschouwing begraven te worden. 
Dat deze vrijheid toeneemt is niet nieuw. De voorbije 
jaren werd al meer mogelijk: verassen, urne mee naar 
huis nemen, verstrooien ... Met deze beslissing verzoent 
de stad een positieve houding tegenover diversiteit met 
de principes van de rechtstaat.



Wees samen met je 
buren boeven te slim af 
Een Buurtinformatienetwerk (BIN) is een 
samenwerking tussen buurtbewoners en de 
lokale politie. Opmerkzame buren melden 
verdachte situaties aan de politie, die de 
situatie onderzoekt en vervolgens de andere 
BIN-leden waarschuwt en preventieve tips 
geeft. Vorig jaar werd in Stuivenberg de eer-
ste Mechelse BIN opgericht. Je herkent het 
aan het BIN-zonebord.

Danny Claus (vrijwillige coördinator BIN 
Stuivenberg): “Onze BIN telt reeds 109 leden, 
en we blijven promotie voeren. Het afgelopen 
jaar is er dankzij ons BIN maar één incident 
geweest in de hele wijk. De borden schrikken 
potentiële daders af en het BIN verlaagt de 
drempel om naar de politie te stappen. Het vei-
ligheidsgevoel in onze wijk is sterk verbeterd.”

Danny: “Het veiligheidsgevoel in 
onze wijk is sterk verbeterd.”
Wil je je eigen BIN oprichten?  
Neem dan contact op met commissaris  
Ellen Van den Broeck via 015 46 40 13   
of ellen.vandenbroeck@pzmewi.be. 
W www.besafe.be/bin

De gezellige tijd met sneeuwwitte daken, kerstmarkten en 
feestjes is helaas de meest inbraakgevoelige periode van het 
jaar. Met deze tien tips geef je inbrekers geen kans!

Eddy, Stéphany, Danny en Luc

Maak je huis goed zichtbaar door goede binnen- en buitenver-
lichting en laag gesnoeide hagen. 

Help inbrekers niet. Berg een ladder en ander gereedschap 
goed op.

Beheer je sleutels goed, leg ze dus niet onder de deurmat of in 
de bloembak.

Geef je huis een bewoonde indruk. Vermijd een volle brieven-
bus of een briefje op de deur, laat de rolluiken niet continu naar 
beneden en maak goede afspraken met je buren.

Wees alert. Zie je iets verdachts? Meld het aan de politie. Je 
bereikt de meldkamer via 015 464 464 of het algemeen num-
mer 101. Noteer de nummerplaat en het merk van een verdachte 
wagen en geef dit ook door.

Leg waardevolle voorwerpen uit het zicht. Berg ze op,  
registreer en fotograaf ze, zodat de politie ze sneller terug  
kan bezorgen.

Loop niet te koop met je afwezigheid, door bijvoorbeeld op 
sociale media te vertellen wanneer je op reis bent. 

Vraag gratis vakantietoezicht aan bij de politie als je lange tijd 
(min. 1 week, max. 2 maanden) afwezig bent.

Sluit altijd alle ramen en deuren, ook die van je garage, tuinhuis 
en kelderraam.

Start een BIN. Door samen met je buren een buurtinformatienet-
werk (BIN) op te starten, helpen jullie de politie een oogje in het 
zeil te houden.
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Woninginbraken in Mechelen

Geef inbrekers geen kans

Goed om Weten
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Uitbreiding werking 
Ondernemershuis

Oh, vijf jaar Oh! 
De laatste jaren schieten massa’s nieuwe Mechelse onderne-
mingen uit de startblokken. Dat is mee te danken aan het Oh! 
van de stadsdienst Economie, dat al vijf jaar starters ondersteunt. 
Zo is er een community ontstaan van ondernemers die elkaar helpen 
en inspireren. In de toekomst zal het Oh! nog meer ondernemers in con-
tact brengen met elkaar en hen aan een pand helpen. Daarnaast wil het Oh! 
de link leggen tussen eigenaars van leegstaande werkplekken en ondernemers.

Daphne
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(M)aanblik

Wat doet het Oh! voor ondernemers?
Daphne: "Het Oh! wil alle ondernemers in de Mechelse binnenstad verbinden, inspire-
ren en motiveren. We luisteren naar hun verhalen en proberen dan ondernemers te kop-
pelen die elkaar kunnen helpen. Starters kunnen via verschillende formules in het Oh! 
werken aan een voordelige prijs. Op deze dynamische werkplek ontmoeten ze andere 
starters, gevestigde ondernemers, de overheid, kennisinstellingen en studenten. Ze 
delen kennis, toetsen ideeën af en prikkelen andere ondernemers. Zo ontstaat er een 
community van mensen die elkaar helpen, inspireren en die eventueel samenwerken."

Welke activiteiten organiseert het Oh!?
"Het Oh! organiseert regelmatig laagdrempelige netwerkactiviteiten voor een heel 
brede community. Er zijn inspiratiesessies en coworkingmogelijkheden. Elke eerste don-
derdag van de maand is er een open coffee met een 50-tal aanwezigen. Ondernemers 
leren er bij en breiden hun netwerk uit. Er ontstaan ook regelmatig samenwerkingen en 
kruisbestuivingen. Daarnaast organiseert het Oh! ondersteunende activiteiten, afhan-
kelijk van de noden. Zo kwam onlangs een ervaren ondernemer vertellen hoe je een 
technologisch product op de markt brengt. Dat werkte inspirerend én motiverend."

Wie mag in het Oh! werken?
"Iedereen kan een vergaderzaal huren of werken via de Bar d’Office-formule. Om je eigen 
kantoor te huren er zijn twee voorwaarden. De oprichtingsakte van je bedrijf mag niet 
ouder zijn dan tien jaar en je bedrijf moet een kennisintensieve dienst leveren. De focus 
ligt op starters uit de creatieve en innovatieve economie, maar dat vatten we breed op. 
Momenteel werken 29 ondernemingen vanuit het Oh!, goed voor zo’n 80 bezette stoelen."

Welke faciliteiten krijgen de ‘bewoners’?
"Wie een dienstverleningsovereenkomst tekent, krijgt het totaalpakket: een werkplek, 
meubilair, nutsvoorzieningen, onthaal, postverzorging en de kleine vergaderzaal om met 
klanten te vergaderen. Zo kunnen de starters zich volledig focussen op hun business."

Hoe gaat het Oh! uitbreiden?
"Omdat het Oh! vol zit, breidt het werkdomein uit naar de hele binnenstad. 
• Enerzijds gaat het Oh! zijn netwerk van ondernemers uitbreiden. We willen de onder-

nemers beter leren kennen, ze in kaart brengen en met elkaar verbinden. Zo kunnen 
nog meer ondernemers elkaar inspireren. Bovendien gaan we het komende jaar via 
activiteiten inzetten op de kruisbestuiving tussen de creatieve en traditionele sectoren. 

• Anderzijds wil het Oh! ondernemers helpen om een werkplek te vinden in de binnen-
stad. Daarom zal het Oh! online een overzicht maken van leegstaande panden."

Starterstip: “Werk met een open geest samen met andere ondernemers, leer van hen 
en versterk zo elkaar!”

Meer weten? W oh.mechelen.be, E oh@mechelen.be, T 015 28 91 90

Doe mee: enquête
Ben je ondernemer in 
Mechelen of beschik je over 
een leegstaande ruimte in 
de Mechelse binnenstad? 
Vul dan de enquête in op 
mechelen.be/oproep-en-
bevraging-van-de- 
stedelijke-entrepreneur.  
Zo kan het Oh! de stedelijke 
ondernemers en potenti-
ele werkruimten in kaart 
brengen.

Vzw Mest voor retail
De stad werkt samen met 
nog een andere organisatie 
die starters helpt: vzw Mest. 
In tegenstelling tot het Oh! 
focust vzw Mest zich op 
starters uit de handel en 
horeca. De organisatie be-
geleidt starters en zorgt dat 
ze goedkoop leegstaande 
panden kunnen huren voor 
hun handelszaak, vaak in de 
vorm van een pop-upwinkel. 
Zo kunnen ze zonder veel 
risico’s testen of het onder-
nemen hen ligt.

Meer weten?  
E mest@mest.be

Oh!-baby
Binnen de muren van het 
Oh! zijn al veel samen-
werkingen gesmeed. Zo 
ontwierp Communicatiebu-
reau Blops! bijvoorbeeld de 
branding, website en raam-
bestickering voor Absolem.

Vijf punten voor het Oh!
Het Oh! is meer dan een goedkoop kantoorgebouw. Daphne Storms, communitybeheerder Oh! & matchmaker van 
coworkingplek Bar d'Office, laat ons alle hoeken van het Oh! zien.

Uitbreiding werking 
Ondernemershuis

Oh, vijf jaar Oh! 
De laatste jaren schieten massa’s nieuwe Mechelse onderne-
mingen uit de startblokken. Dat is mee te danken aan het Oh! 
van de stadsdienst Economie, dat al vijf jaar starters ondersteunt. 
Zo is er een community ontstaan van ondernemers die elkaar helpen 
en inspireren. In de toekomst zal het Oh! nog meer ondernemers in con-
tact brengen met elkaar en hen aan een pand helpen. Daarnaast wil het Oh! 
de link leggen tussen eigenaars van leegstaande werkplekken en ondernemers.



2 x uitvliegers 
Verschillende ondernemers van het Oh! zijn ondertussen uitgevlogen naar hun eigen pand. Ze getuigen over de 
vruchtbare voedingsbodem die Mechelen en het Oh! bieden.

“Het Oh! is een open huis”
Bart van communicatiebureau Blops!: 
“Het Oh! is een werkplek op een unie-
ke locatie met alle mogelijke faciliteiten. 
Het was heel leerrijk om tussen andere 
startende ondernemers te werken. Hun 
deuren stonden open. Als ondernemer 
loop je af en toe met je hoofd tegen 
de muur. In het Oh! konden we raad 
vragen en leren van elkaars fouten. Via 
de contacten van het Oh! kon ik mijn 
netwerk enorm uitbreiden.”

“Hoewel ik in het Oh! een lage huur 
betaalde, had ik de drang om een 
stap vooruit te zetten en te investe-
ren in een eigen plek. Het stond vast 

dat ik in Mechelen zou blijven, zowel 
privé als zakelijk een fantastische 
stad. Mechelen is makkelijk bereik-
baar voor de klanten en parkeerplaats 
is meestal geen probleem. In onze 
straat kennen alle ondernemers 
elkaar en zegt iedereen goeiendag, 
heel gezellig!”

Starterstip: “Laat je op alle vlakken 
goed omringen door mensen met 
ervaring. Wees niet te verlegen om 
dingen te vragen.”

W www.blops.be (ook vertaald naar 
het Mechels dialect)

“Van de zetel naar het Oh!”

Bruno van ingenieursbedrijf Absolem:  
“In het begin werkten we van thuis 
uit. Ik in de woonkamer en mijn vrouw 
Ank in ons bureau. Maar na een jaar 
hadden we nood aan een professi-
onele, comfortabele werkomgeving. 
Zodra we één voet in het Oh! zetten, 
voelden we de positieve, dynami-
sche sfeer. We werden omringd door 
andere gedreven ondernemers en 
we hielden leuke brainstormavon-
den met pizza’s en pintjes. Ik ga nog 
steeds elke week joggen met Bart van 
Blops, want het is altijd interessant 
om een spiegel te hebben. Met de vijf 
startende ondernemingen voelden 
we ons pioniers (lacht). Het Oh! bood  
ondersteuning op het vlak van recep-
tie, ICT, schoonmaak en bracht ons in 
contact met veel bedrijven waarmee 
we nog steeds samenwerken.” 

Ank: “Na vijf jaar hard werken had-
den we een mooi bedrijf uitgebouwd. 

We hadden nood aan extra ruimte, 
die aangepast was aan onze groei. 
Het Oh! hielp ons met het vinden van 
ons nieuwe gebouw, de Gulden Ram. 
De stad heeft dat pand overigens 
casco gerenoveerd en heeft er zelfs 
een vliet langsheen opengelegd. We 
wilden sowieso in Mechelen blijven 
voor de centrale ligging, en omdat we 
ons verbonden voelen met de stad. 
We kennen de andere handelaars 
bij hun voornaam en we doen alles 
te voet. Hier heerst bovendien een 
positief ondernemersklimaat. De stad 
organiseert veel initiatieven en zoekt 
naar oplossingen voor ondernemers.”

Starterstip: “Blijf niet bij dromen, maar 
werk je idee goed uit en zet de stap 
om je eigen zaak te starten. Het is hard 
werken, maar je krijgt heel veel voldoe-
ning door te doen wat je graag doet.”

W www.absolem.be
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Help jij graag kinderen 
met hun huiswerk? 
Wanneer huiswerk te moeilijk of te veel lijkt, of als een 
kind niet meer weet waar te beginnen, is huiswerkbe-
geleiding in een basisschool of buurtwerking mogelijk 
de oplossing. Daarom startte de stad Eerste Hulp Bij 
Huiswerk op. Het project zet vrijwilligers in in basis-
scholen om kinderen te helpen bij het maken van hun 
huiswerk. Zo draagt de stad bij tot gelijke onderwijs-
kansen voor iedereen. 

Werk je graag met kinderen, ben je goed in Nederlands 
en wil je je inzetten als vrijwilliger? Contacteer dan de 
dienst Onderwijsondersteuning: T 015 29 83 32,  
E onderwijsondersteuning@mechelen.be,  
W www.mechelen.be/eerste-hulp-bij-huiswerk.

Goedkoper een elektri-
sche (bak)fiets of step
Schrikt het prijskaartje van een elektrische fiets je af 
of zie je in het aanbod het bos door de bomen niet? 
Neem dan deel aan de Mechelse groepsaankoop! 
Zo kan je goedkoper een elektrische (bak)fiets en/of 
step aanschaffen. Bovendien hoef je je geen zorgen 
te maken over technische specificaties of de service 
na verkoop. De stad doet voor deze groepsaankoop 
beroep op IGEMO en op haar inwoners, die via een 
stuurgroep alle knopen doorhakken.

Interesse? Schrijf je dan in t.e.m. 31 januari via  
www.mechelen.be/klimaatneutraal, gratis en zonder aan-
koopverplichting. Zo blijf je op de hoogte over het aanbod.

Sluikstorters worden 
steeds vaker gevat
De stad voert de laatste maanden de strijd tegen sluikstor-
ten op. Politie, gemeenschapswachten en medewerkers 
van de groendienst sporen sluikstorters intensiever op via 
speciale camera’s, die verdoken staan opgesteld op enkele 
‘hotspots’. Wie betrapt wordt, krijgt 150 euro aangerekend 
voor de opruiming. Daarbovenop komt nog een GAS-boete 
die kan oplopen tot 350 euro. Wist je dat je zelf een mel-
ding kan maken van sluikstort via mechelen.be/meldingen? 
In september werden alle 1025 meldingen over sluikstorten 
en andere meldingen rond zwerfvuil of onkruid opgelost.

“Sluikstorters 
blijven we 
permanent 
opsporen en 
vervolgen 
én zij krijgen 
de rekening 
gepresenteerd.”

Christiaan Backx, schepen 
van Openbare Werken

Goed om Weten
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Leer Rommy het  
Sinte-Mettelied zingen
Op 11 november is het weer Sinte-Mette! Overal duiken 
dan zangertjes op die huis aan huis zingen. Zin om mee te 
doen? Knutsel dan alvast je eigen Sinte-Mettemijter en leer 
het Sinte-Mettelied.

Dat lied kan je in het Cultuurcentrum samen met Rommy, 
de mascotte van Mechelen Kinderstad, zingen. Of 
schrijf jij je bij het binnenkomen liever in voor de 
zangwedstrijd? Wie weet ga je dan wel naar huis met 
mooie prijzen!

Sinte-Mette, 11.11, 13.30 > 17u, Cultuurcentrum, 
Minderbroedersgang 5,  

W www.mechelenkinderstad.be

Benieuwd wat jouw deelgemeente nog organiseert voor Sinte-Mette?  
Dat en veel meer lees je op www.mechelenkinderstad.be.

ROOD huid
ROOD huid verzamelt de werken van kunstenaar Camiel 
Van Breedam rond de indianenvervolging in Amerika. In 
een mix van kleinere assemblages en imposante ‘environ-
ments’ geeft de kunstenaar in zijn geëigende stijl kritiek 
op de behandeling van de indianenstammen en reflecteert 
hij over thema's van massageweld en herdenking. Voor 
zijn kunst werkt Van Breedam steevast met gebruikte en 
natuurlijke 'arme' materialen.

Aansluitend bij de tentoonstelling geeft Rik Pinxten, cultu-
reel antropoloog, op 20/11 een lezing over de geschiedenis 
van de American Indians en hun lot vandaag.

ROOD huid, 18.10 > 28.08.2017, Kazerne Dossin,  
Goswin de Stassartstraat 153, T 015 29 06 60,  
E info@kazernedossin.eu, W www.kazernedossin.eu
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Loop door  
winters Mechelen
Op 3 december vindt de Gazet van Antwerpen Urban Trail 
Mechelen plaats. Net zoals vorig jaar wordt er opnieuw 
10 km in avondlicht gelopen in een feeëriek en winters 
Mechelen. Dit is een aanrader voor iedereen die de bin-
nenstad op een totaal andere manier wil leren kennen!

Gazet van Antwerpen Urban Trail Mechelen,  
03.12, 18 > 23u, Veemarkt 1,  
W www.sport.be/mechelenurbantrail/2016/nl

Week van de senior
Margriet Hermans en dochter Celine spelen tijdens de 
week van de senior op 23 november met fullband in het 
Cultuurcentrum. Op 22 november zorgt Het Mechels 
Seniorenorkest daar voor de sfeer.

De komende maanden vindt ook het dansfeest Balcazar 
opnieuw plaats in het Cultuurcentrum. Je kan er terecht 
voor een gezellige seniorennamiddag met koffie, taart, 
muziek en dans.

Ontspanningsnamiddagen voor senioren, 22+23.11, 14u, 
Stadsschouwburg, Keizerstraat 3, T 070 22 28 00,  
E uit@mechelen.be, W www.uitinmechelen.be

Balcazar, 08.11 + 13.12, 14 > 17u, Cultuurcentrum,  
W www.balcazar.be

Bezoek de speelgoedfabriek 
van Sinterklaas
De Sint stelt dit jaar opnieuw zijn speelgoedfabriek open 
voor de kleine Maneblussers! Werp een blik achter de 
schermen bij Sintstad en ga samen met Zwarte Piet op 
zoek naar de bijzondere controlekamer. Ben jij dit jaar 
extra braaf geweest? Dan vind je jouw cadeautje mis-
schien 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. Vergeet zeker niet de Sint te be-
zoeken. Hij staat te popelen om met jou op de foto te gaan! 

Sintstad, 26.11 > 4.12, Stadhuis, Grote Markt 21,  
T 070 22 28 00, E uit@mechelen.be,  
W www.mechelenkinderstad.be
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Leren van vluchtelingen
Tarad Jwaid is een Syrische doctor in de wiskunde die in 2007 
naar België kwam. Tijdens de Refugee Lectures in Het ARSENAAL 
vertelt hij over de Syrische samenleving. Zijn landgenoot Sami Azar 
is een natuurkundige die in Syrië fysica en chemie doceerde. Hij 
dompelt je tijdens zijn lezing onder in de wereld van sterren en 
planeten. De Congolese professor vergelijkende literatuurweten-
schappen Felix Kaputu zal het op zijn beurt hebben over over-
gangsrituelen van jeugd naar volwassenheid in Zambia.

Refugee Lectures: Tarad Jwaid, 07.11, 19u – Samir Azar, 21.11, 19u 
– Felix Kaputu, 05.12, 19u, Het ARSENAAL, Hanswijkstraat 63 
(ingang via Kruidtuin), E regiomechelen@vormingplus.be,  
T 015 43 21 20, W www.vormingplusregiomechelen.be

Bewegende beelden
Wild at Heart Mechelen is een groep jongeren die 
staat voor dans, beleving, expressie, vriendschap 
en emotie. Voor de expo Zot Geweld / Dwaze 
Maagd gaan ze de confrontatie aan met vier 
centrale thema’s: moraliteit, esthetiek, stabiliteit 
en dans. Hun werk wordt geïntegreerd in de 
tentoonstelling, de dansers worden als het ware 
bewegende standbeelden.

Moving Sculptures, 06.11, meerdere optredens 
tussen 14 en 17u, Hof van Busleyden,  
W muse.mechelen.be

Mechels Kamerorkest 
speelt Beethoven
Alexandros Sarakenidis, kandidaat voor de 
Koningin Elisabethwedstrijd, komt je beto-
veren met zijn vertolking van Beethovens 
vierde pianoconcerto. Naast de Egmont ou-
verture komt ook de Koorfantasie aan bod, 
met Sarakenidis aan de piano, vergezeld 
door het Mechels Kamerorkest en het Tijl 
Uilenspiegelkoor o.l.v. Tom Van den Eynde. 

It’s all Beethoven, 20.11, 16u,  
Sint-Pieter-en-Paulkerk, Veemarkt,  
W www.mechelskamerorkest.be



Stemmen voor Vrede
Mechelen werd dit jaar de nieuwe 
thuis van honderden oorlogs-
vluchtelingen. De kinderen uit het 
zesde leerjaar van De Spiegel, De 
Parel, De Luchtballen, het Sint-
Romboutscollege, het Scheppers-
instituut, de Sint-Pietersschool en 
OLV De Ham verheffen hun stem 
voor de toekomst van hun nieuwe 
klasgenootjes. Met de hulp van het 
professionele kamerorkest Casco 
Phil vullen ze de Sint-Romboutska-
thedraal met hemelse muziek.

Acteur en zanger Bert Verbeke 
praat het concert aaneen. Met de 
aankoop van je ticket en glühwein, 
chocolademelk of zoetigheden, 
help je Steunpunt Asiel & Migra-
tie Mechelen om kinderen op te 
vangen. Tickets zijn verkrijgbaar via 
Festival van Vlaanderen - Mechelen 
en in de deelnemende scholen.

Stemmen voor Vrede, 20.12, 19u, 
Sint-Romboutskathedraal,  
W www.festivalmechelen.be 

Avondpret in het Vrijbroekpark
Net na een nieuwe maan zie je heel wat sterren aan de hemel. Wil je voor 
eens en altijd weten wat je eigenlijk allemaal ziet? Kom op 19 of 26 no-
vember naar het Vrijbroekpark en kijk door de sterrenkijkers van Urania. 

Op vrijdagavond 16 december is een duister Vrijbroekpark het decor 
voor een Vurige winteravond. Een sfeervol verlicht parcours leidt je naar 
een vurige plek met hapjes en drank. Deze activiteiten zijn gratis, maar 
inschrijven is nodig.

Sterren kijken, 19+26.11, 20u + Vurige winteravond, 16.12, 19u, 
Vrijbroekpark, W www.gezelligbuiten.be
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Meer vrijetijdsinfo? UiT in Mechelen!  
Schrijf je in op de nieuwsbrief van UiT in Mechelen en blijf wekelijks op de hoogte van de vrijetijdsactiviteiten in Mechelen.

Hallestraat 2-6, T 070 22 28 00, E uit@mechelen.be, W www.uitinmechelen.be,  www.fb.com/UiTinmechelen

Nocturnes
Componist, muzikant Johan Hoogewijs 
creëerde samen met beeldend kunste-
naar Hans Op de Beeck een reis door-
heen de nacht waarbij livemuziek en 
videobeelden tot één groot zintuiglijk 
gebeuren versmelten. De muziek is eclec-
tisch, soms jazzy, met gebruik van onder 
andere etnische en klassieke invloeden.

Nocturnes, 19.11, 20.15u, Cultuurcentrum,  
T 070 22 28 00, 
E uit@mechelen.be, 
W www.cultuurcentrummechelen.be

Amazing Haydn
In de Sint-Pieter-en-Paulkerk 
verwelkomt Amazing Haydn het 
periodeorkest Le Concert d'Anvers. 
Hun repertoire focust op muziek uit de 
18de en vroege 19de eeuw. De musici 
willen de vonk van speelvreugde doen 
overslaan naar het publiek.

Amazing Haydn – Wiener Blut, 27.11, 16u, 
Sint-Pieter-en-Paulkerk, Veemarkt,  
T 070 22 28 00, E uit@mechelen.be,  
W www.uitinmechelen.be
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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 Voor niet-dringende hulpverlening T 015 28 02 80 |  
E info@brandweerzonerivierenland.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? Klachtenbehandelaar T 015 29 75 72 | E klachten@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
UiT in Mechelen: T 070 22 28 00, E uit@mechelen.be
Meer nuttige nummers? Surf naar www.mechelen.be of sla de infogids open.
Algemeen oproepnummer van de stadsdiensten: T 015 28 00 00
E-mail: stadsbestuur@mechelen.be

Volg Mechelen online: 
 www.mechelen.be 
 facebook.com/StadMechelen 

 @StadMechelen
 @StadMechelen

Nieuwe Maan:
Verantwoordelijke uitgever: Erik Laga, stadssecretaris, Grote Markt 21, 2800 Mechelen
Fotografie: Jean Van Cleemput 
Werkten mee aan dit nummer: Caroline Verschaeren (hoofdredactie),  
Lieve Jaspaert, Sjoukje Smedts, Laurie Gadeyne, Tineke Van Nieuwenhove, 
Sabrina Dewitte, Rudy Van Camp, Annick Kumbruck, Nathalie Bekx, 
Annelies Senaeve, Kevin Goossens, Maxime Goffin
Nieuwe Maan contacteren? E nieuwemaan@mechelen.be 
W www.mechelen.be/nieuwemaan
Wettelijk Depot: D/2016/0797/041

Nieuwe Maan wordt gedrukt op gerecycleerd papier 
met milieuvriendelijke inkten.

 V.l.n.r.: Greet Geypen, Björn Siffer, Marc Hendrickx, Katleen Den Roover, Christiaan Backx, 

 Bart Somers, Marina De Bie, Erik Laga, Koen Anciaux, Walter Schroons en Stefaan Deleus 

 www.mechelen.be/stadsbestuur-mechelen 

1 Blond, bruin, amber, zuur, bitter, 
zoet … Op het Bierfestival kon je 
proeven van meer dan 100 bieren. 

2 Eerlijke en duurzame mode zit 
in de lift. Dat merkte je aan de op-
komst op de M-Fair. Via een markt, 
modeshows en workshops kon je 
kennismaken met eerlijke kledij.

3 De expo Zot Geweld / Dwaze 
Maagd nog niet gezien? Rep je dan 
nog voor 11.12 naar het Hof van Bus-
leyden en zie prachtige kunstwer-
ken die dans, evenwicht, schoon-
heid en moraliteit verbeelden.

4 Twee maanden lang was de 
Inflatable Refugee in onze stad te 
gast. Je kan deze zittende vluchte-
ling nog tot 6.11 bewonderen op het 
dak van beeldsmederij DE MAAN.

5 Door de wind, door de regen 
liepen meer dan 4000 lopers 
Dwars door Mechelen. Gefelici-
teerd aan alle lopers, en een dikke 
merci aan alle supporters!

6 120 peters en meters enga-
geren zich vrijwillig om een stukje 
openbaar domein net te houden. Ze 
werden allemaal bedankt voor hun 
inzet voor een Stad om te Zoenen. 

7 Zon, muziek, een hapje en tapje 
en bakken sfeer maakten van 
buurtfeest Caputfieste een groot 
succes. Op de foto zie je hoe de 
Knalpot van de Jeugddienst de 
kindjes kon plezieren. 

 Jouw foto hier? 
Maak foto’s van Mechelen 
waarin je mensen in beeld 
brengt en mail ze naar 
nieuwemaan@mechelen.be.

Meer uitleg? 
W www.mechelen.be/nieuwemaan
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Heb jij al een UiTPAS?
Koop je Mechelse vrijetijdspas en spaar punten  

wanneer je sport, cultuur of vrije tijd beleeft. 
Meer info: www.uitinmechelen.be/uitpas


