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Veilig feesten
Ook tijdens de feestdagen houdt de politie een extra oogje in 
het zeil. De meldkamer die je hier ziet, wordt zoals altijd 24u op 
24 bemand. Met behulp van een camerasysteem kunnen de 
agenten heel wat misdrijven op beeld vaststellen en vaak ook 
de dader meteen lokaliseren. En via radiocommunicatie met de 
patrouilles op straat kan er heel snel ingegrepen worden.
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Wat vind je van onze nieuwe ‘Oude Bruul’? Die 
staat sinds kort weer strak in het vel. Bruul, 
Botermarkt én Boucherystraat kunnen nu samen 
pronken met hun nieuwe figuur, helemaal in 
vorm voor de koopjesperiode.

Maar het is lang niet allemaal façade waar de stad 
aan werkt. Ook de zorg voor de inwoners staat 
centraal in ons beleid. Achter de gevels schuilt immers 
veel armoede. In België groeit bijna één kind op vijf op in 
armoede. Ik ben ervan overtuigd dat de oplossing voor dit 
probleem moet komen uit de stad. Sinds vele jaren test 
Mechelen daarom verschillende creatieve en innovatieve 
projecten uit om gezinnen uit de armoede te halen. We 
moeten dat doen, anders is Mechelen Kinderstad een 
loze slogan.

Ook wij kennen de toverformule niet, maar we boeken wel 
resultaat: in Mechelen ging de kinderarmoede de voorbije 
jaren in dalende lijn, volledig tegen de nationale tendens 
in. De overheidsdienst Maatschappelijke Integratie heeft 
dan ook drie Mechelse armoedeprojecten opgenomen in 
een inspiratiegids voor andere steden. Dat is een opval-
lende erkenning van ons sociaal beleid. Persoonlijk vind 
ik dat we daarop nog fierder mogen zijn dan op bewonde-
rende blikken voor het nieuwe uiterlijk van onze stad.

BBB

Inhoud

In Mechelen ging 
kinderarmoede 
de voorbije jaren 
in dalende lijn, 
tegen de nationale 
tendens in.

Bart Somers, 
burgemeester

 Welkom 

168 21
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Haal alles uit de kast
Bestellen is handig, maar met de 
ontvangst van je pakje kan het 
al eens misgaan. Eindeloos thuis 
zitten wachten, moeten bellen bij 
de buren, aanschuiven aan een 
loket of voor een gesloten winkel-
deur staan? Er is een oplossing: de 
slimme box.

Sinds 2 augustus experimenteert 
Mechelen met dit handige locker-
systeem om aankopen te leveren, 
te ontvangen, te bewaren of door 
te geven. Al wat je nodig hebt is de 
Bringme-app. En een ritje naar par-
king Veemarkt of Zandpoortvest 2. 
Wanneer het jou past.

Voor meer info, surf naar  
www.mechelen.be/slimmebox

Antwoord van de stad:
Beste M.D.K.,

Uw opmerking is terecht: groen doet 
onze stad er helemaal anders uitzien.

Bij de heraanleg van een straat zijn er 
echter heel wat aandachtspunten die 
binnen een smalle oppervlakte gereali-
seerd moeten worden: rijwegen, voet-
paden, ruimte voor fietsers … Daarnaast 
moeten we rekening houden met de 
nadrukkelijke vraag van bewoners naar 
voldoende parkeerplaatsen. Ook fietsen-
stallingen krijgen steeds vaker een plek 
in de straat. En dan zijn er nog onder-
grondse rioleringen en nutsleidingen, 
waardoor helaas niet ieder groenvak of 
boomvak gerealiseerd kan worden. 

Waar mogelijk zetten we wel degelijk in 
op groenbehoud. Om enkele voorbeel-
den te noemen: plantvakken, boom-
bunkers en tegeltuintjes die zorgen 
voor maximale levenskansen van het 
groen, zowel onder- als bovengronds.

Heraanleg straten en 
groenbehoud
 
Beste stadsbestuur,

Er worden heel wat stadsparken en 
tuinen aangelegd en dat is top: ze zien 
er leuk uit. Maar bij de heraanleg van 
straten (bv. Goswin de Stassartstraat) 
worden er heel weinig bomen inge-
plant langs de straatzijde. Nu zijn er 
echt te veel grijze klinkerzones.

Waarom zo weinig bomen terwijl er 
wel degelijk plaats voor is? 

Bedankt!
M.D.K.

Vraag

Goed rapport voor preventie en  
veiligheid
Elke vier jaar legt de stad een 
veiligheids- en preventieplan voor 
aan de minister van Binnenlandse 
Zaken. Het huidige plan werd 
opgesteld voor de periode van 1 
januari 2014 tot 31 december 2017 
en loopt dus stilaan op zijn einde. 
Tijd voor een evaluatie. 

Een kort fragment uit het rapport: 
“Mechelen vormt een mooi voor-
beeld van hoe preventiewerk in de 
praktijk wordt toegepast. Het werk 

van de afdeling Preventie en Veilig-
heid kan als inspiratie werken voor 
andere steden en gemeenten.” 

Onze stad krijgt dus goede punten 
voor zijn inzet wat betreft de aan-
pak van geweld en bijbehorende 
onveiligheidsgevoelens, preventie 
inzake diefstal, inbraak, drugs, 
overlast en pesten, en de netheid 
en leefbaarheid in onze stad. Een 
resultaat waar we met z’n allen 
trots op mogen zijn!

Deze sterke resultaten motiveren 
ons om ook de komende jaren 
het harde en gedreven werk 
verder te zetten.
Stefaan Deleus,  
schepen van Preventie en Veiligheid

Heb jij een vraag of iets te vertellen?
Stuur een mail of brief naar  
nieuwemaan@mechelen.be of  
naar Marketing & Communicatie,  
Grote Markt 21, 2800 Mechelen.
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 Komaan Kort 

Getal

Zoveel originele speelplekken voor kinderen 
vind je in Mechelen. En in 2018 staan er 

8 nieuwe initiatieven op de planning. Yes! 
Je vindt een overzicht op www.kinderstad.

mechelen.be/speelpleinen-en-bossen

75

SnelVroeger en nu 1970

In de jaren zeventig waren al veel bioscopen in de Mechelse binnen-
stad verdwenen. Cinema Eldorado op de Botermarkt sloot de deuren 
in 1969. Een hele generatie Mechelaars had er sinds 1948 de sterren 
van het witte doek bewonderd. Soms zelfs live, want gezien Eldorado 

een grote luxueuze 
premièrebioscoop was, 
kwamen filmsterren er 
soms zelf hun nieuw-
ste prent voorstellen. 
Tyrone Power en Lynda 
Christian waren er te 
gast in 1953.

In een nog verder 
verleden was op deze 
plek danszaal Alcazar 
gevestigd. Nu vind je er 
winkelketen C&A.

 De Bruul in 1970, gezien richting de Korte Bruul en de Botermarkt

Meer nieuws? Surf naar www.mechelen.be 

• Auto’s zal je in de toekomst nauwelijks zien 
rijden op de nieuwe Zorro-site aan de K. 
Astridlaan. Met zijn 36 000 m² wordt dit 
meteen de grootste autovrije woonwijk van 
Mechelen.

• Op termijn branden in heel Mechelen enkel 
nog moderne, energiezuinige leds. De 
komende tien jaar vervangen we samen met 
Eandis maar liefst 8000 lampen, waarvan 
431 nog in december.

• Heeft het gesneeuwd? Maak dan je eigen 
stoep  sneeuwvrij. Voorzie altijd een veilige 
doorgang van 1,5 meter. Stapel de sneeuw 
aan de rand van het voetpad. Veeg hem niet 
op de rijweg of in de riool. En ruim eerst de 
sneeuw en strooi dan pas zout. Anders heeft 
strooien geen zin.  

• Mechelen zegt nee tegen seksuele intimi-
datie. Kreeg je hier zelf al mee te maken? 
Aarzel dan niet om het te melden! Meer tips 
en info: www.neeisnee.be. Binnenkort vind 
je hier ook een online meldingsformulier en 
petitie terug. 

• De stad Mechelen zoekt een koper voor de 
Nekkerhal. Centraal gelegen, vlot bereik-
baar, ruim 18 420 m² en een parking vlakbij. 
Een hal met heel wat troeven. Meer info: 
www.mechelen.be/nekkerhal

• Midden december valt ‘Dit is Mechelen’ in 
de brievenbussen van alle Mechelaars. Dit 
magazine brengt de dynamiek van Mechelen 
in beeld en zoomt in op talenten, inzichten 
en kansen in onze stad. 

• Op 17 november bekrachtigden meer dan 
140 aanwezigen uit alle hoeken van de 
wereld de Mechelen-declaratie van de VN. 
Tijdens het congres werd ook het Mechelse 
integratiebeleid onder de loep genomen en 
goedgekeurd. #citiesandmigration
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Tim De Cock ijvert voor 
een hechte buurt waar 

mensen spontaan met elkaar 
praten. Als medeorganisator 

van Burendag draagt hij alvast 
zijn steentje bij.

“Onze organisatie bestaat uit een tiental 
vrijwilligers. Naast Burendag organise-
ren we jaarlijks een barbecue en een 
nieuwjaarsdrink. Al die evenementen 
dragen bij tot een gezellige buurt: men-
sen slaan weer spontaan een praatje 
en doen sneller beroep op elkaar.”

“Dat er meer sfeer is, zien we aan 
de nieuwe gezichten die we telkens 
mogen verwelkomen – steevast met 
een hapje en drankje uiteraard. De 
meeste mensen brengen zelf iets 
mee en de organisatie garandeert 
dat niemand iets tekort komt.”

“We maken actief reclame, maar 
de bal gaat  vooral aan het rollen 
dankzij mond-aan-mondreclame.” 

Winterburendag op vr 5 januari 
Schrijf je nu in via www.mechelen.
be/burendag en maak kans op een 
foodtruck met heerlijke wafels en 
pannenkoeken.

 Medaille

“Dankzij 
Burendag 

bloeit 
onze buurt 
helemaal  

open.”
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Inzicht 

Er gaat niets boven persoonlijk contact met je buren, maar wat als je meerdere 
buurtbewoners in één keer wil aanspreken of iets wil vragen? Wel, voortaan kan je dat 
makkelijk doen via Hoplr, een gezellig en handig sociaal netwerk voor buurtbewoners.

Praat met 
je buurt  
via Hoplr

Wat?
Hoplr is een privaat 
sociaal netwerk dat 
focust op sociale 
interactie tussen 
buurtbewoners en 
engagement in de 
buurt. Je kan spullen 
of diensten uitwis-
selen, initiatieven 
lanceren, evenemen-
ten aankondigen, 
meldingen doen of 
elkaar beter leren 
kennen. Je kan ook 
berichten ontvangen 
van de stad, politie 
of brandweer. De 
website is gratis en 
reclamevrij, en zal 
dat ook blijven. 

Waarom?
Een berichtje plaat-
sen op Hoplr is veel 
makkelijker dan van 
deur tot deur gaan 
of flyers ophangen. 
Wil je een ladder of 
boormachine lenen? 
Zoek je een baby-
sit of weggelopen 
huisdier? Wil je een 
evenement aankon-
digen of verkeerspro-
blemen in je straat 
melden? Dan heb je 
nu een kanaal om dat 
in één klap met heel 
wat mensen te delen. 
Misschien leer je er 
ook nieuwe buurtbe-
woners kennen.

Waar?
Op de gratis website 
www.hoplr.com of via 
de app Hoplr. Naast 
de berichtjes kan 
je hier zien welke 
buren al geregis-
treerd zijn. Anderen 
uitnodigen is makke-
lijk. Je kan ook privé-
berichten versturen. 
En nog een zeer 
handige feature is de 
kalender: die geeft 
een overzichtelijk en 
vrij compleet beeld 
van wat er allemaal 
te doen is in je buurt 
of stad. 

Hoe?
Normaal gezien 
kreeg je hierover al 
een brief in de bus 
met een code op. 
Ga naar de website, 
geef je adres en de 
code in, en je bent 
vertrokken. Je moet 
je registreren onder 
je echte naam of je 
kan inloggen via je 
Facebookaccount. 
De code dient om je 
huisadres te verifië-
ren. Op de website 
krijg je namelijk 
enkel de zaken te 
zien die betrekking 
hebben tot je eigen 
buurt. 

Stad Mechelen 
ondersteunt 
Hoplr omdat 
het de sociale 

cohesie in 
een buurt ten 
goede komt.
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van 
08.12 

tot 
07.01

8



Urban Trail
Loop net als meer dan 
5000 andere sportievelin-
gen langs en dwars door 
historische gebouwen in de 
Mechelse binnenstad. Za 
09.12, centrum, www.urban-
trailseries.be 

Mirage Winterbar
Geniet van dansavonden, 
een seniorennamiddag, een 
meezingconcert, heerlijke 
Motown, Radio Botanique, 
Mirage 4 Life en meer. 15.12 
t.e.m. 07.01, binnenplein 
stadhuis, www.mechelen-
houdtjewarm.be

Kinderworkshop
Laat je kinderen een hele 
namiddag knutselen en zotte, 
winterse sokpoppen maken! 
In een kerstchalet kunnen 
de kleinsten zich wagen aan 
kerstbalwerpen. Zo 17.12 van 
13 tot 17u, Lamot Mechelen

Schaatsboot
600 m² schaatsplezier
Vanaf vrijdag 8 december meert de 
Schaatsboot aan ter hoogte van de 
Vismarkt en de Haverwerf. Laat het 
kind in je los (of neem gewoon je 
kinderen mee) en ruil je schoenen in 
voor een paar blinkende schaatsen.

Wie zin krijgt in een Mechels spe-
ciaalbier, een warme kopje choco-
lademelk of een hartverwarmende 
glühwein, hoeft maar eventjes te 
glijden tot aan de Gouden Carolus 
Winterlounge.

voor minder 
uitschuivers: 

snoer je voeten heel 
strak vast in je 

schaatsen.

Tip

 Dossier 

 08.12 t.e.m. 07.01, op de Dijle 
ter hoogte van de Vismarkt & 
Haverwerf

Maandag-donderdag: 11 tot 21u
Vrijdag-zondag: 11 tot 22u
Zondag 24 en 31.12: 11 tot 17u
Maandag 25.12 en 01.01: 14 tot 21u

Tickets? € 7 (incl. huur schaatsen), € 5 
voor kindergewenning op het ijs (ouders 
gratis), € 5 p.p. voor groepen vanaf 20 
personen. Scholen en groepen kunnen 
reserveren via info@emobvba.be.

Café Ambiance
De Vismarkt wordt één groot café
Verschillende horecazaken uit het 
centrum maken van de Vismarkt het 
grootste en warmste café. Verwacht 
heerlijke lekkernijen en speciali-
teiten met een breed aanbod aan 
koude en warme dranken. De dj 
van dienst zorgt voor sfeervolle 
muziek! Op zaterdag kan je de 

sportievelingen van de Urban Trail 
van hieruit aanmoedigen. 

 vrijdag 08 t.e.m. zondag 10.12, 
Vismarkt

Vrijdag 8.12: 17 tot 0u
Zaterdag 9.12: 14 tot 0u
Zondag 10.12: 14 tot 23u

Nieuw

De winter belooft weer oergezellig te worden in Mechelen. De binnenstad 
wordt omgetoverd tot een magische kerststad met heel wat fonkelende lichtjes, 
kerstbomen en sfeervolle evenementen. Deze blikvangers zijn niet te missen!
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Kerstmarkt aan de Dijle
Nu twee weekends
Op de kerstmarkt vind je al wat 
je nodig hebt: hapjes, drankjes, 
originele spullen en gezelligheid. 
Je kan het perfect combineren met 
een schaatsbeurt of nog wat extra 
kerstshopping in het centrum.

Laurie, een enthousiaste standhouder, 
vertelt: "Tijdens het eerste weekend 
serveren we heerlijke pizza, recht 
uit een traditionele houtoven. De 

opbrengst dient voor de inschrijving 
van onze fietsploeg voor de 1000 km 
van Kom op tegen Kanker. Heel wat 
standhouders staan er voor het goede 
doel. Dat maakt het extra gezellig. "

 15-17.12 en 22-23.12, op en rond 
de Haverwerf

Vrijdag 15 en 22.12: 18 tot 23u
Zaterdag 16 en zondag 17.12: 11 tot 23u
Zaterdag 23.12: 11.30 tot 23u

Mondiale kerstmarkt
Lamot Mechelen wordt voor 
één dag een Mondiale én 
Duurzame kerstmarkt met 
heel wat zuiderse hebbedin-
getjes, een fototentoonstel-
ling, stemmige livemuziek 
en een mondiaal café. Zo 
17.12 van 13 tot 19u, Lamot 
Mechelen, www.mechelen.be/
mondiaal

Winterstrandbar  
KOMEET
De allerlaatste editie van 
strandbar KOMEET is er een-
tje met vuurschalen, Zweedse 
kaarsen, nagelke klop, rosé 
glühwein, showcooking, lich-
tinstallaties en tal van eet- en 
drankkraampjes. Do 07.12 van 
16 tot 23u, vr 08.12 van 16 tot 
0u, za 09.12 van 13 tot 0u, zo 
10.12 van 13 tot 22u, Koningin 
Astridlaan 132, www.face-
book.com/komeetmechelen

Het Warmste Ontbijt
Smullen voor het goede doel
In het kader van de Warmste Week van Studio Brussel organiseert Jacques Cho-
colade samen met MHJW en andere partners het Warmste Ontbijt. Schrijf je in en 
geniet van een rijkelijk gevuld ontbijtbuffet. Belangrijk: de plaatsen zijn beperkt dus 
schrijf je snel in via www.chocojacques.be! Achteraf kunnen kinderen zich wagen 
aan een schaatsinitiatie i.s.m. Hivernia (kunstschaatsen) en Coldplay (ijshockey). 

 zaterdag 16.12, 9u en 11u, Lamot Mechelen

De opbrengst van dit 
ontbijt gaat integraal naar 
vzw De Keeting, een 
Mechelse vereniging 
die armoede structu-
reel wil wegwerken. 
Dat gebeurt via onder 
meer via een kledinghoek, 
kookgroep, het Repair 
Café … Bezoekers kunnen 
er terecht voor een tas kof-
fie, een babbel, goedkope 
maaltijden, kledij, en meer.

Nieuw

10



Mechelen in Vuur en Vlam
Met een niet te missen slotspektakel
Op 23 december staat de binnenstad 
in Vuur en Vlam. Volg een parcours 
met vuuracts en vertellingen. Daarna 
is het tijd voor het grootse slotspekta-
kel Pedaleando Hacia El Cielo. 

Nieuwsgierig? Lot Seuntjens, artistiek 
directeur van Theater Tol, licht alvast 
een tipje van de sluier: “Met Pedale-
ando Hacia El Cielo brengen we een 
verhaal over samenzijn in donkere 
dagen. Dat doen we met een mix van 
filmische beelden, licht, zang, dans 
en livemuziek.” 

 zaterdag 23.12, 15 tot 22u,  
Grote Markt

15-17u: winter- en vuuranimatie in de 
binnenstad
17-19u: vuurvoorstelling, parcours met 
vuuracts en wintervertellingen in de 
binnenstad
18-22u: vuurlandschappen in de 
Kruidtuin en op de Dijle
19.30-20.30u: spektakel Pedaleando 
Hacia El Cielo op de Grote Markt

T’ile Malines’  
Winteravonden
Kom lekker aperitieven met 
een culinaire wandeling, 
feesten op verschillende 
muziekstijlen, een fou-
te-kerstkado-bingo, een 
winterhap met jazzoptreden 
of een avant-ski. 21.12 t.e.m. 
30.12, ma tot do van 17 tot 
23u, vr en za van 17 tot 0u, 
zo van 12 tot 22u, Rode 
Kruisplein 12 (achter de 
betoncentrale), facebook.
com/tilemalines

KUUB’s Wintermarkt 
Cultuurcafé KUUB organi-
seert voor de tweede keer 
een alternatieve kerstmarkt 
waar lokale creativiteit 
centraal staat. Geniet van 
een gezellig weekendje in 
een sfeervolle setting. 22 en 
23.12, Cultuurplein, Minder-
broedersgang 3A, www.
facebook.com/dekuub

 Dossier 

Onze luchtvoorstelling over 
liefde zal de harten van 

jong en oud verwarmen.

Oudjaar
Hét feestje van het jaar?
Om 23u start het openluchtfeest met 
een stevige opwarmer van lokale 
held dj Woody. Klokslag middernacht 
schieten de eerste vuurwerkpijlen van 
2018 door de nacht. Daarna loodsen 
Laston & Geo en Stijn Van de Voorde 
je al feestend het nieuwe jaar in.

De Lijn zorgt voor gratis feestbussen
Boodschap aan alle feestneuzen: 
wees slim en neem de bus. Schaf je 

gratis feestbiljet aan via mechelen.
be/feestbussen en sms op Oudjaar 
EVENT naar 4884 om je biljet te 
activeren.

 zondag 31.12, Grote Markt
• 23 tot 0u : dj Woody
• 0.15 tot 1.30u: Laston & Geo
• 1.30 tot 3u: Stijn Van de Voorde

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

www.mechelenhoudtjewarm.be
  Instagram #MHJW  facebook.com/mechelenhoudtjewarm   @MHJW2016 en #mhjw

Nieuwjaarsdrink
Klinken, smullen … en shoppen
Zet 2018 feestelijk in met al je buren, vrienden en 
familie. De stad trakteert alle Mechelaars op frietjes, 
smoutebollen en lekkere drankjes met muziek en 
animatie. Vanaf 13u kan je het feestje verderzetten in 
de Mirage Winterbar. Op deze dag zijn nagenoeg alle 
winkels open. De perfecte gelegenheid dus om meteen 
wat solden mee te pikken.

 zondag 07.01, 11 tot 13u, Grote Markt

Winterburendag
Lekker buurten
De allereerste Winterburendag in Mechelen is een feit. 
Tijd om likkebaardend uit te kijken naar lekkere hapjes, 
winterse drankjes, dekentjes, vuurkorven en gezellig 
samenzijn met je buren. Schrijf je in op www.mechelen.be/
burendag en ontvang een Oxfam-waardebon van € 25.

WIN een foodtruck met wafels en pannenkoeken
Laat al je buren en vrienden op jouw straat stemmen en 
wie weet word je getrakteerd op wafels en pannenkoe-
ken à volonté! Via de Facebookpagina van Stad Mechelen 
surf je naar het evenement ‘Burendag wintereditie 2018’. 
Zet je op aanwezig en nomineer je straat één keer in de 
poll. De straat met de meeste stemmen wint. 

 vrijdag 05.01

nodig 
je buren uit 

met originele 
affiches en 

postkaarten!

Tip

Het nieuwe jaar zetten we 
graag toastend in samen met 
een grote bende Mechelaars.

Nieuw
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HANDIG! 
Laat je winkelzakjes thuis 
leveren
In veel winkels kan je je aanko-
pen achterlaten en handenvrij 
verder shoppen. Later die dag 
levert een fietskoerier al jouw 
aankopen aan huis.

Gratis Shopping Shuttle 
Wil je de weg tussen de gratis 
randparkings Douaneplein en P+R 
Nekker en het stadscentrum niet te 
voet afleggen? De gratis Shopping 
Shuttle brengt je elke zaterdag en 
op koopzondagen rechtstreeks 
naar de Grote Markt en terug.

Shoppingbiljet De Lijn
Wie met het openbaar vervoer wil 
komen, kan tijdens vier week-
ends (van 16.12 tot en met 07.01) 
op de bussen van De Lijn een 
Shoppingbiljet kopen, waarmee 
je voor amper € 1 van en naar 
Mechelen reist.

Cadeautip: de Mechelenbon
Deze bon heeft een waarde van 5, 10 of 20 euro (of een combinatie 
daarvan) en is geldig bij 200 leuke adresjes in Mechelen: winkels, 
horeca, vrije tijd … Te koop bij UiT in Mechelen, Hallestraat 2-4-6. 

Kunst op onverwachte pleinen
Ook buiten de Bruul of IJzerenleen vind je heel wat toffe winkel- en hore-
cazaken. Van de vaste paden afwijken loont: nog tot 7 januari kan je her en 
der kunstwerken van lokale artiesten (K.A.R.G.O.-route) bewonderen.

Shop en win!
De Mechelse handelaars delen dit eindejaar bij aankoop een wedstrijd-
formulier uit. Vul je alle vragen correct in, dan maak je kans op mooie 
prijzen. Zo valt er in totaal meer dan 25 000 euro te winnen. 

Alle info: www.shoppeninmechelen.be

Kerstshoppen in eigen stad

Kerstshoppen 

Winkelen in Mechelen is een 
unieke beleving. Tijdens de feest-
dagen nog meer dan anders!

Katleen Den Roover, schepen van Economie

Koopzondagen 
Voor de gelegenheid zijn de winkels ook open op zondagen 17, 24 en 
31 december (11-17u). Straattheater, sfeervolle muziekbands en spectacu-
laire acts zorgen dan voor extra beleving in de straten. Ook op zondag 
7 januari zijn de winkels open voor de fervente soldenshoppers onder ons.
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“Nobel Biocare neemt alle twijfel  
weg bij tandarts én patiënt”
“Onze software stelt tandartsen 
in staat hun behandelingen naar 
een hoger niveau te tillen.” Filip 
Schutyser spreekt klare taal over 
de impact van Nobel Biocare. Die 
helderheid vormt meteen ook de 
basis van hoe zijn innovatieve 
bedrijf te werk gaat.

“We bieden tandartsen visuele 
ondersteuning met 3D-software. 
Op basis daarvan kunnen zij een 
diagnose stellen. Doordat wij 
eventuele onzekerhe-
den wegnemen kunnen 
ze hun ingrepen heel 
gericht voorbereiden. Die 
transparantie is een hele 
geruststelling voor zowel 
arts als patiënt.”

“Het uiteindelijke doel 
van onze software is dat tandartsen 
een behandeling foutloos kunnen 
uitvoeren. Dat is goed voor de 
gezondheid van de patiënt en leidt 
tot een mooier esthetisch resultaat. 
Je mag de sociale impact van een 
gebit niet onderschatten. Mensen 
die tevreden zijn met hun gebit, 
zitten beter in hun vel.”

Sprong voorwaarts
“We produceren software voor een 
aantal platformen van Danaher, 
het Amerikaans bedrijf waar we 
deel van uitmaken. Dat geeft ons 
nog veel groeipotentieel. We 
zitten nu ongeveer halverwege 
onze groeicurve richting 2020. 
We treffen volop voorbereidin-
gen voor volgende fases, want er 
wacht ons nog een enorme sprong 
voorwaarts. Dat vergt veel energie 

en flexibiliteit van onze 
werknemers. Gelukkig 
zit voortdurend bijleren 
in ons DNA.”

“Mechelen is de ideale 
locatie voor een inter-
nationaal bedrijf in volle 
groei. We liggen vlakbij 

de universiteitssteden waar we 
naar potentiële werknemers kun-
nen zoeken. Daarnaast zitten we 
op een boogscheut van Brussel, 
wat interessant is voor internatio-
nale connecties. Daarbovenop is 
Mechelen een toffe stad waar onze 
werknemers in hun vrije tijd volop 
kunnen genieten.”

Voortdurend 
bijleren zit 

in ons DNA.

Wie wordt 'Vrijwilliger 
van het jaar'?
Ken jij een persoon of een organisatie die 
zich vrijwillig inzet in Mechelen en daarvoor 
een dikke merci verdient? Nomineer die 
dan voor de Prijs voor de Vrijwilliger! Elk 
jaar benoemt de stad een Mechelaar en 
een Mechelse vereniging of organisatie tot 
‘Vrijwilliger(s) van het jaar’. Zij staan symbool 
voor alle onmisbare vrijwilligers die hun 
schouders onder Mechelen zetten. Draag 
zelf voor 15 januari een kandidaat voor via 
www.mechelen.be/vrijwilliger

Tijdens de Week van de Vrijwilliger worden 
de laureaten in de bloemetjes gezet met 
een oorkonde en plechtige ontvangst op 
het stadhuis.

Straffe ondernemers
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Kris: “Ja, ik let daar 
wel op. Sinds Kabas 
(een verpakkingsvrije 
kruidenier, n.v.d.r.) 
open is, ga ik daar 
geregeld langs. 
Productverpakkin-
gen lees ik ook altijd 
aandachtig. Als het 
van ver komt, koop ik 
het niet.”

Lien: “Absoluut! 
Toevallig ga ik straks 
naar het Schep-
persinstituut om 
mijn bestelling van 
Boeren & Buren op 
te halen. Doordat 
je rechtstreeks van 
boeren uit de streek 
koopt, is alles super-
vers en superlekker.”

Rashida: “Ik hou 
van de Afrikaanse 
keuken. Veel mensen 
denken dan dat je 
meteen naar Brussel 
moet om de juiste 
inkopen te doen. 
Maar nee hoor, hier 
in Mechelen vind 
ik echt alles wat ik 
nodig heb.” 

Straatbabbel
Koop jij bewust lokaal?

Kort 

Snel
• Is de Sint net geweest, en puilt de speelhoek 

helemaal uit? Neem dan contact op met  
huisvanhetkind@mechelen.be om het teveel 
aan bruikbaar speelgoed te doneren.  Zo 
kunnen wij straks andere kinderen blij maken!

• Of maak iemand die het hard nodig heeft 
gelukkig met jouw ongebruikte pampers. 
Doneer ze in de Pamperbox bij het consulta-
tiebureau, de crèche, het Huis van het Kind of 
de bibliotheek.

• De straathoekwerkers werken meestal op 
straat, tussen de mensen. Sinds kort heb-
ben ze ook een centraal en goed bereikbaar 
adres: Lange Schipstraat 25. Er zijn geen 
vaste openingsuren, maar je kan onze straat-
hoekwerkers steeds telefonisch bereiken op 
015 29 83 88.

• Een school kiezen is niet makkelijk. School 
In Zicht organiseert op 8 februari een eerste 
infoavond voor ouders met een kind geboren 
in 2016. Meer weten? www.schoolinzicht.be/
mechelen

• Op donderdag 30 november spreken heel 
wat steden in de wereld zich uit tegen de 
doodstraf. Ook in Mechelen worden de woor-
den ‘Neen aan de doodstraf’ op het stadhuis 
geprojecteerd. Het volledige programma: 
www.mechelen.be/mondiaal

• In de Mechelse woonzorgcentra kunnen 
bewoners vanop hun hometrainer virtueel 
door Mechelen fietsen. De beelden passen 
zich aan aan je tempo, en je kan zelf kiezen 
welke richting je uit wil. In beweging blijven 
én mooie herinneringen ophalen, als dat 
geen mooie combinatie is. 

• De Renovatiemobiel is nog tot 2 decem-
ber terug te vinden aan LDC Den Deigem 
(Karmelietenstraat 13). Nadien verhuist hij 
naar de Grote Markt. Daar kan je terecht op 
zaterdagen 9 en 16 december, telkens van 
9u30 tot 13u.

Makkelijk parkeren met OPnGO
De parkeerapp OPnGO van Indigo maakt parkeren in Mechelen 
makkelijker dan ooit. Je hoeft geen ticket meer te nemen of langs de 
kassa te passeren, want je kan mobiel betalen, zowel op de openbare 
weg als in enkele ondergrondse parkings. In Mechelen gaat dat al 
snel over 5200 parkeerplaatsen.

Voordelen van OPnGO
• Je betaalt je parkeerplaats meteen 
op straat via je smartphone.
• Met één enkele klik verleng je je 
parkeertijd.
• Je krijgt een handig overzicht van je 
parkeersessies.
• Je ziet ook meteen welke parkeer-
plaatsen vrij zijn.

Ook in overdekte parkings
OPnGO is ook beschikbaar in vijf 
ondergrondse parkings, namelijk par-
kings Grote Markt, Veemarkt, Kathe-
draal, Centerparking en Hoogstraat. 
Ook hier hoef je dus niet meer via de 
automaat te passeren om te betalen.

De OPnGO-applicatie is gratis beschik-
baar in de App Store en in Google Play.

Meer nieuws? Surf naar www.mechelen.be 
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“Een tijdje terug hebben we hier in Meche-
len al onderzocht hoe we ouders van 
jonge kinderen die moeilijk werk vinden, 
een duwtje in de rug kunnen geven. Uit 
dat onderzoek kwam naar voren dat de 
zoektocht naar gepaste kinderopvang voor 
veel van die ouders een grote hinderpaal 
vormde. De huidige vormen van kinderop-
vang zijn zelden afgestemd op de flexibili-
teit die ouders aan de dag moeten leggen. 
Dat geldt niet enkel voor mensen met een 
job, maar ook voor werkzoekenden.”

“Met 38 Volt pakken 
we dat probleem 
aan. We streven naar 
een flexibele kinder-
opvang in functie 
van het kind én de 
ouders, zodat die laat-
sten de weg naar de 
arbeidsmarkt gemak-
kelijker terugvinden.”

Ontmoetingsplaats
“We bevinden ons vanaf 8 december in 
Caputsteenstraat 38, aan het Caputsteen-
park. Daar kunnen ouders opleidingen 
volgen om zich verder voor te bereiden 
op hun zoektocht naar werk. Tijdens die 
opleidingen voorzien wij opvang voor hun 
kinderen in datzelfde gebouw. Door het 
de ouders comfortabel te maken, hopen 
wij hen natuurlijk extra te motiveren.”

“Ons doel is om zoveel mogelijk drempels 
te verlagen. Ons gebouw zal dus ook 
dienst doen als een ontmoetingsplaats, 
waar ouders in contact komen met gelijk-
gestemde zielen, en dat in een ver-
trouwde omgeving. We geloven dat er zo 
een gevoel van verbondenheid ontstaat, 

38 Volt begeleidt jonge ouders   naar de arbeidsmarkt

dat we nog extra zullen stimuleren 
door gezamenlijke activiteiten te 
doen. Binnen die verbondenheid 
krijgt iedere ouder wel bege-
leiding op maat. Dat vinden 
we heel belangrijk.”

Meer communicatie
“Dit project loopt 
af in 2020, tegen 
dan hebben we 
idealiter 60 
gezinnen gehol-
pen. Tegelij-
kertijd is 2020 
een begin. 
Er is name-
lijk ook een 
onderzoek 
verbonden 
aan 38 Volt: 
daarin zitten 
we samen 
met beleids-
mensen, en op 
basis van die 
inzichten zullen 
we heel concrete 
beleidsaanbevelin-
gen formuleren.”

“Het onderzoek loopt 
trouwens niet alleen 
in België. We rollen 38 
Volt ook uit in Frankrijk, het 
Verenigd Koninkrijk en Neder-
land. Drie keer per jaar zitten 
we met de vier landen samen om 
het project verder op punt te stellen. 
Elk land heeft zijn eigen regelgeving rond 
kinderopvang en tewerkstelling, maar onze 
boodschap weerklinkt wel unaniem.”

In 38 Volt  
vangen we kin-
deren op terwijl 
hun ouders er 
opleidingen 
volgen.

Coördinator van 38 Volt, Gabriella De Francesco, wil kinderop-
vang en tewerkstelling van ouders beter op elkaar afstemmen.

Gabriella
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38 Volt begeleidt jonge ouders   naar de arbeidsmarkt

Maneblussers 

“38 Volt zit nog in de startblokken, 
dus wat ik hier vertel, is puur 

theorie. Hoe mijn rol binnen 
het project effectief zal 

uitdraaien, zullen we pas 
gaandeweg kunnen vast-

stellen. Zeker omdat 
we de mensen steeds 

op maat willen 
begeleiden - niet 

iedereen heeft 
immers dezelfde 
behoeften. Wat 
ik wel met 
zekerheid kan 
zeggen, is 
dat ik ouders 
heel actief zal 
begeleiden, 
met de blik op 
de toekomst.”

Compe- 
tenties

“Samen met 
de ouders, 

zal ik een POP 
opstellen – een 

persoonlijk ontwik-
kelingsplan. Daarbij 

stel ik hun drie vragen: 
Waar sta ik nu? Waar wil 

ik naartoe? Hoe geraak ik 
daar? Het is belangrijk dat ze 

zelf op een betrokken manier 
over hun toekomst nadenken.”

“De eerste stap zetten in de zoek-
tocht naar werk is niet gemakkelijk. Om 

ouders daarin bij te staan, zet ik die stap 
samen met hen. Ik ga bijvoorbeeld met hen mee 

naar een gesprek met de VDAB of help hen om een 

cv te schrijven. In beide situaties moeten 
ouders hun competenties kunnen uit-
spelen. Velen onder hen zijn zich echter 
niet bewust van hun eigen kunnen, dus 
probeer ik hen daarop attent te maken. 
Twee van onze partners – de Hogescho-
len Artevelde in Gent en Karel de Grote 
in Antwerpen – ondersteunen ons door 
methodieken te ontwikkelen specifiek 
voor dat doeleinde.”

Engagement
“Ook onze kinderopvang is onderdeel 
van een traject. Het is de 
bedoeling dat kinderen 
op termijn doorstro-
men naar een reguliere 
kinderopvang. Daarin 
begeleiden we het gezin 
uiteraard evengoed. We 
zoeken samen naar een 
gepaste formule.”

“Zolang hun kinderen in onze opvang 
verblijven, vragen we van elke ouder 
een stukje engagement. Dat hoeft echt 
niet veel te zijn, eens komen helpen bij 
het koken is bijvoorbeeld al genoeg. Zo 
leren ze de opvang van binnenuit ken-
nen en krijgen ze een beter beeld van 
wat die juist allemaal inhoudt. Zij leveren 
voor ons een wezenlijke bijdrage, wij 
schenken hun vertrouwen in de plaats. 
Een mooie wisselwerking.”

We willen 
de mensen 

actief bij hun 
toekomst 

betrekken.

Als gezinsbegeleider zorgt Christel Willems ervoor dat 
ouders vlot kunnen meedraaien op de arbeidsmarkt.

Steun kinderopvang in Mechelen
Op www.crowdfundingmechelen.be 
vind je een overzicht van projecten 
die je mee kan realiseren via dona-
ties, een helpende hand, of resterend 
materiaal.

Christel
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Licht, lucht en kleur
Een stroom aan daglicht, 
sfeervolle kleuren en een 
warme uitstraling zetten 
de toon als je binnenkomt. 
Doorheen gans het zieken-
huis is er veel aandacht 
voor licht, ruimte, rust en 

beleving: elementen die 
bijdragen aan het herstel 
en welbevinden van de 
patiënt. Door continue 
luchtcirculatie is er steeds 
verse lucht aanwezig.

Kleur is een wezen-
lijk onderdeel van de 

architectuur. De ont-
werpers deelden het 
nieuwe ziekenhuis op in 
vijf blokken met elk een 
eigen kleur: rood, oranje, 
geel, groen en blauw. Die 
kleurencodes helpen je 
als bezoeker om je mak-
kelijker te oriënteren. Ze 
houden ook rekening met 
het karakter van de ruimte: 
hoe publieker de ruimte, 
hoe helderder en witter. 
Zo is de inkomhal bijvoor-
beeld hagelwit.

Maar het eerste wat opvalt 
als je voor het nieuwe AZ 
Sint-Maarten staat, is het 
kunstwerk van Koen van 
den Broek. Zijn creatie 
‘Sampled’ is verwerkt in de 
centrale circulatiezone, die 
de ruggengraat vormt van 
het gebouw. Het kunstwerk 
is niet enkel voor de sier 
geplaatst, het filtert ook het 
daglicht en doet tegelijk 
dienst als zonnewering.

Binnenkijken  
in de kamers
Het nieuwe ziekenhuis telt 
654 ziekenhuisbedden en 
96 plaatsen in het dagzie-
kenhuis.

De helft van de kamers zijn 
eenpersoonskamers, elk 
met een eigen badkamer 
met inloopdouche. Tussen 
de badkamer en de rest 
van de kamer staat een 
zorgwand die je kan open-
draaien zodat je één grote 
verzorgingszone krijgt.

Ook in de tweepersoons-
kamers heeft elke patiënt 
zijn eigen badkamer met 
ook hier antislipvloeren 
zonder drempels en vlakke 
wanden met handgrepen 
voor extra steun. Er is veel 
ruimte rond het bed en elke 
patiënt ligt aan het raam, 
met zicht op groen. Het is 
bewezen dat dat helpt bij 
het herstel.

Op 15 oktober 2018 is het zover: dan opent het nieuwe ziekenhuis van AZ Sint-Maarten 
zijn deuren voor de eerste patiënten en bezoekers. Diezelfde week verhuizen ook de 
gehospitaliseerde patiënten van de huidige campussen Leopoldstraat, Zwartzusters-
vest en Rooienberg, die nadien definitief sluiten. Ontdek hier alvast een waar kunst-
werk - en nee, dan hebben we het niet enkel over de gevel.

Inkijk in het nieuwe  
AZ Sint-Maarten

De creatie van Koen Van den Broek filtert het   
daglicht en doet tegelijk dienst als zonnewering.    

 De helft van de kamers in het nieuwe ziekenhuis zijn eenpersoons-
kamers, elk met een eigen badkamer met inloopdouche.

Start voorbereidings-
werken

Start ruwbouw- 
werkzaamheden

Start binneninrichting 
en technieken

Parking klaar Inhuldiging 
gevelkunstwerk

Januari  
2014

Juni  
2016 

Oktober 
2013 

Juni  
2015   

Oktober 
2016 
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Dossier 

Ruwbouw klaar Start installatie 
eerste uitrusting en 

apparatuur

Binneninrichting en 
technieken voltooid

Kijkdagen Opening nieuwe  
AZ Sint-Maarten

Projectie 

Januari 
2018   

Juni  
2018   

December 
2016  

Mei  
2018

15 
oktober 

2018

Innovatie, comfort en 
patiëntveiligheid
Een duidelijke scheiding 
tussen de ambulante zorg 
en het hospitalisatiegedeelte 
geeft de opgenomen patiënten 
de nodige privacy. Patiënten 
die op raadpleging of naar het 
daghospitaal komen, vinden 
dan weer alle diensten dicht 
bij de inkomhal.

Het nieuwe ziekenhuis is 
uitgerust met de meest 
moderne technieken. Zo 
heeft elke kamer een pla-
fondlift waardoor patiënten 
met een mobiele beper-
king vlot kunnen worden 

verplaatst. Ook beschikt 
elke patiënt over een eigen 
oproepsysteem waarmee hij 
rechtstreeks in verbinding 
staat met een verpleegkun-
dige. Alle kamers, onder-
zoeksruimtes, wachtruimtes, 
afdelingen en verpleegposten 
zijn voorzien van rea-knop-
pen, zodat het reanimatie-
team snel kan uitrukken bij 
levensbedreigende situaties. 
En een medicatierobot 
ondersteunt op elke afdeling 
de verpleegkundige, zodat 
elke patiënt de juiste medica-
tie in de juiste hoeveelheid en 
op het juiste moment krijgt 
toegediend.

Het nieuwe 
ziekenhuis is 

uitgerust met de 
meest moderne 
technieken, die 
het comfort en 
de veiligheid 

van de patiënt 
garanderen.

Goed bereikbaar
Het nieuwe AZ Sint-Maarten 
ligt aan het kruispunt van 
twee belangrijke invalswegen: 
de R6 en de Liersesteenweg. 
Het zal makkelijk bereikbaar 
zijn met zowel de auto, het 
openbaar vervoer als de fiets.

Er komen 1600 parkeerplaat-
sen, 300 staanplaatsen voor 
fietsen, drie kiss & rides en 
drie bushaltes van De Lijn. 
Signalisatiespecialisten teken-
den de inrichting en beweg-
wijzering van de parking 
doordacht uit, zodat je zonder 
zorgen het ziekenhuis bereikt 
en je wagen zeker kwijt kan.
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Op de Mechelse begraafplaatsen is een 
hecht team van medewerkers actief. Ze 
staan elke dag klaar om je te helpen en om 
de kerkhoven proper te houden. Dat doen 
ze aan de Kerkhoflei, in Heffen, Hombeek, 
Leest, Muizen en in Walem.

 De dag van

Door hier te werken, 
hebben we geleerd om 

in het ‘nu’ te leven.

het begraafplaatsteam
De dag van 

 8u 

Sandra: “Bij het krieken van 
de dag beantwoord ik mijn 
mails: vragen van burgers 
of zaken rond personeels-
planning, materiaal en de 
bijbehorende budgetten.”

 10u 

Geert en Ali: “Een begraaf-
plaats moet proper zijn, en 
dat is onze taak! In het najaar  
hebben we heel wat werk met 
de vallende bladeren.”

 12u 

Geert en Ali: “Overdag 
komen er soms scholen op 
bezoek. We kijken erop toe 
dat ze alles netjes achterla-
ten. Als er een begrafenis 
is, moeten we op dit uur de 
graven delven, de kisten 
plaatsen, en na de begrafe-
nis het graf weer dichtma-
ken. Soms moeten we ook 
as verstrooien. Maar van-
daag niet.”

 13u 

Barbara: “Omdat het kerkhof 
zo groot is, vinden sommige 
mensen bepaalde graven niet 
meer terug. In dat geval hel-
pen we hen verder met een 
gedetailleerd grondplan.”

 14u30 

Freddy: “Ik help al 37 jaar met 
zowel het grafonderhoud en 
het verstrooien van de assen. 
Wat me nog altijd zwaar ligt, is 
afscheid nemen van kinderen. 
Daar raak je niet aan gewend.”

 15u 

Sandra: “In het funerarium krij-
gen de naasten de mogelijkheid 
om een laatste groet te bren-
gen. Er zijn drie groetkamers 
zodat de families de nodige rust 
en privacy ervaren.”

8u

12u

14.30u

10u

13u

15u

Wereldlichtjesdag
Op zondag 10 december om 19u worden er wereld-
wijd lichtjes aangestoken om alle overleden kinderen 
te gedenken. Ook op de Stedelijke Begraafplaats van 
Mechelen vindt een serene lichtstoet plaats. Meer info: 
www.mechelen.be/begraafplaatsen
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Op zoek naar een plaats waar je kind 
energie kwijt kan? Waar het kan uitprobe-
ren wat hij of zij leuk vindt? Dan is Multi 
SkillZ Kids precies wat je zoekt voor jouw 
kind. “Al is Multi SkillZ ook heel geschikt 
voor kinderen die al volop trainen voor 
één bepaalde sport”, zegt Koen Leemans 
van Multi SkillZ. “Zo ontwikkelen ze ook 
andere spieren, waardoor de kans op 
blessures verkleint.”

Multi SkillZ werkt rond vier verschillende 
thema’s: het maakt je kind fitter, vaardiger, 
beweeglijker én sneller. “We stimuleren 

bijvoorbeeld de het evenwicht, de reac-
tiesnelheid en de oog-handcoördinatie”, 
vertelt Leemans. “Dat doen we wel altijd in 
spelvorm, zodat de kinderen niet merken 
dat ze trainen.”

Dat trainen kan trouwens ook samen met 
de (groot)ouders of andere volwassenen, 
tijdens Multi SkillZ Family. “Als kinderen een  
persoonlijke trainer hebben, boeken ze 
veel sneller vooruitgang”, weet Leemans. 
“Bovendien krijgen ze meer vertrouwen in 
hun kunnen als ze merken dat een volwas-
sene hen steunt. Heel mooi om te zien.”

Waar? 
Sporthal Iham (achter het station) en  
sporthal Kouter (Leest) 

Prijs voor 15 lessen, incl. sportverzekering
• € 60 per deelnemer voor Multi SkillZ Kids 
• € 90 per duo voor Multi SkillZ Family
• UiTPAS met kansentarief: € 12 / € 18
• Talententickets worden aanvaard!

Info en data:  
www.mechelen.be/multiskillz

Contact: sportdienst@mechelen.be,  
015 29 25 97

Zijn je kindjes nog wat te klein? Schrijf ze  
dan in voor Multimove (van 3 tot 6 jaar):  
www.mechelen.be/multimove

UiTgelicht 

Multi SkillZ is dé manier om kinderen van 7 tot 11 jaar met plezier te laten bewegen. 
Spelenderwijs leren ze de basis voor elke sport, en dat eventueel samen met de  
(groot)ouders. De lessenreeksen starten in januari.

Spelend sporten met Multi SkillZ

Bewegen is 
een van de 
sleutels voor 
een lang en 
gezond leven. 
Sporten willen 
we dus van 
kleins af aan 
stimuleren.

Walter Schroons, 
schepen van Sport
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De vernieuwde Stadsschouwburg
De Stadsschouwburg werd 
grondig onder handen genomen 
voor de start van het nieuwe 
theaterseizoen. Zo werden 
er 33 extra stoelen geplaatst 
en zijn de 401 andere stoelen 
vervangen om het zitcomfort te 
verhogen. Wie nu op de begane 
grond richting zijn plaats wan-
delt, doet dat bovendien over 
gloednieuwe vloerbedekking. 
Ook de zogenaamde trekkento-
ren is vernieuwd. Die installatie 
wordt gebruikt om bijvoorbeeld 
decorstukken en spots te 
plaatsen. Tot slot zijn ook de 
regiekamer en balies sinds kort 
gebruiksvriendelijker.

Avondrood met Lize Spit
Voor de voorstelling Avondrood maakt schrijfster Lize Spit een nieuwe 
tekst. De inspiratie daarvoor vindt ze bij de ‘Vier letzte Lieder’ van de 
beroemde componist en dirigent Richard Strauss. Ook muziek speelt 
dus een belangrijke rol in Avondrood. Daarvoor zorgen pianiste Kim 
Van den Brempt en soprane Elise Caluwaerts. Samen proberen de drie 
vrouwen de romantische ondertoon van Strauss te vangen. Daarmee 
zetten ze de Stadsschouwburg op 9 december in volle gloed.

Meer info? www.cultuurcentrummechelen.be

‘t verhaal van
het wapendiploma  
van 1490
In 1482 stierf Maria van Bourgondië na een 
val van haar paard. Zij was de heerseres 
over onze streken. Haar vierjarige zoontje 
Filips de Schone volgde haar op. In de prak-
tijk regeerde zijn vader, Maximiliaan van 
Oostenrijk, als regent. De Vlaamse steden 
verzetten zich tegen zijn beleid en kwamen 
in opstand. Het oorlogsgevaar loerde overal 
voor de kleine Filips en zijn vader.

Mechelen bleef echter trouw, en gaf hen 
militaire steun en veilig onderdak. Maximi-
liaan behaalde de overwinning en de stad 
werd beloond. Zo verkreeg Mechelen van 
keizer Frederik III, vader van Maximiliaan, 
het recht om een ‘hartschild’ aan het stads-
wapen toe te voegen. Beschouw het als 
een ereteken voor de trouwe Mechelaars. 
Dit schildje met een zwarte eenkoppige 
adelaar op een ‘gouden veld’ was het sym-
bool van de Roomse (Duitse) koningen. Als 
erkenning voor zijn trouw en steun mocht 
de stad dit in het midden van zijn stads-
wapen plaatsen, de meest eervolle plaats. 
Sindsdien is het Mechelse stadswapen 
ongewijzigd gebleven.

In een tijd waarin uiterlijk vertoon erg 
belangrijk was, werd het plechtige docu-
ment - een ‘wapendiploma’ - dan ook 
opgemaakt in een prachtige stijl met 
kleurrijke versieringen. Deze parel van 
miniatuurkunst en topdocument uit onze 
geschiedenis wordt bewaard in de collec-
ties van het Stadsarchief. 
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• Het donorcentrum van het Rode Kruis opent 
de deuren op zaterdag 9 december. Je kan 
die dag van 9u tot 15u levens helpen redden.

• Ook dit jaar zijn er leuke winterwork-
shops in Lamot. Schrijf je snel in voor een-
tje op 27 december en/of op 3 januari, via  
www.vakantiezapper.mechelen.be

• Met een reeks gloednieuwe opstellingen 
zet Technopolis je vanaf nu digitaal tussen 
de dieren. Ga er bijvoorbeeld op virtuele 
vogelsafari door het Zwin.

• Op zoek naar een geweldig eindejaarscadeau 
voor je kleine kapoen? De Rommy-knuffel is 
nog altijd te koop voor 9,95 euro in het Huis 
van de Mechelaar, UiT in Mechelen en de 
dorpshuizen. 

• Ben je een kunstenaar, maker, performer ... 
tussen 16 en 30 jaar? Ben je nog zoekend, 
experimenterend binnen jouw artistieke idee? 
Wil je graag samenwerken met een artistiek 
huis in Mechelen? Doe dan mee aan H30! 
Je kan je tot en met 7 januari inschrijven via 
www.H30.be

• Ga je naar een tentoonstelling met het hele 
gezin? Vraag je Rommy-rugzak aan de balie 
van de Garage en het Cultuurcentrum. Hierin 
vind je heel wat opdrachten om het museum-
bezoek voor je kinderen nog leuker te maken.

• Van zaterdag 2 december t.e.m. zondag 
7  januari kan je in de OLV-van-Hanswijkba-
siliek een mooie verzameling inspirerende 
geschriften en citaten bewonderen. De ten-
toonstelling Woorden die uit de Hemel vallen 
is dagelijks gratis toegankelijk, van 10u tot 16u.

• Wil jij vanaf januari mee onze kerken voor-
zien van een warm onthaal? Stel je kandidaat 
als vrijwilliger via www.hofvanbusleyden.be 
/kerken-vrijwilligers

The Art of War
Oorlog is van alle tijden. De gevoe-
lens die erbij horen, zijn altijd grieze-
lig herkenbaar. Verschillende grote 
kunstenaars hebben de wanhoop 
en pijn van oorlogssituaties daarom 
al aangeklaagd. Denk aan Pablo 
Picasso, Francisco Goya en Paul Van 
Ostaijen. Hun werk kan je nog tot 1 
juli bekijken in de tijdelijke expo The 
Art of War in Kazerne Dossin. Daarin 
ligt de nadruk ook op authentieke 
schetsen en rauwe etsen van onder 
meer Otto Dix en Georges Grosz.

Basisprijs: € 9  
(UiTPAS met kansentarief: € 2)
Meer info? www.kazernedossin.eu 

UiTPASvoordeel: 2 tickets voor de prijs van 1 
In ruil voor vijftien punten krijg je twee tickets voor The Art of War voor de 
prijs van één! Het omruilen van je punten kan gewoon aan de kassa van 
Kazerne Dossin. Heb je nog niet voldoende punten? Vergeet je UiTPAS 
dan zeker niet mee te nemen als je bijvoorbeeld naar de bibliotheek, het 
zwembad of het theater gaat.

Uiteraard kan je in Kazerne Dossin ook je UiTPASpunten sparen, en krij-
gen personen met een UiTPAS met kansentarief automatisch korting.

Meer info? www.uitinmechelen.be/uitpas

Sporten: “Ik ben een ‘fitness freak’. Basic-
Fit is voor mij the place to be. En als het 
mooi weer is, loop ik tot in Muizen of fiets 
ik naar Antwerpen langs de fietsostrade.”

Gaan eten met mijn vriend: “De Merad  
is ons lievelingsrestaurant. Je kan ons  
daar praktisch elke vrijdagavond vinden.  
Altijd lekker!”

Winkelen: “Ik wandel - en winkel! - graag in 
Mechelen. Dan spring ik steevast eventjes 
binnen bij Paris Londres in de Bruul. Daar 
hebben ze altijd leuke, nieuwe collecties.”

De top 3
 van … 

Siphephisile 

Meer UiT-tips op www.uitinmechelen.be

Kort 

Snel
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Zijn echt alle ideeën 
welkom?

“We spreken natuurlijk de 
verbeelding van Meche-
laars aan, maar belangrij-
ker is dat we hen een kans 
willen geven om mee na te 
denken over de toekomst 
van de stad. Wat missen 
ze bijvoorbeeld in Meche-
len? Wat willen ze liever 
veranderen aan de stad? Ik 
hoop dat mensen daarover 
gaan nadenken en met 
anderen gaan praten om 
tot voorstellen te komen. 
We trekken zelf ook met 
een kleine fietscaravan 
naar de verschillende buur-
ten in Mechelen om met 
zoveel mogelijk mensen 
over het project te praten. 
Wie daarna nog inspiratie 
zoekt, kan vanaf maart 

2018 terecht in het nieuwe 
Museum Hof van Busley-
den. Daar worden dan de 
eerste voorstellen getoond. 
Tot eind 2018 kunnen 
Mechelaars dan zelf nog 
een idee aanleveren.”

Is één vierkante meter 
niet weinig om een 
aanpassing te doen in 
een stad?

“De Mechelaars mogen 
hun vierkante meters 
ook samen gebruiken en 
bijvoorbeeld als groep een 
idee indienen. We willen 
het project trouwens 
gerust komen voorstellen 
bij verenigingen die dat 
willen. Wie op zijn eentje 
een groter idee heeft, kan 
dat natuurlijk ook alleen 
doorgeven. Dan kan hij 

daarna nog genoeg men-
sen zoeken die zich mee 
achter het project willen 
scharen. Iedereen mag 
zich namelijk ook aanslui-
ten bij een bestaand idee 
en zijn of haar vierkante 
meter daaraan schenken.”

Wat gebeurt er daarna 
met al die ideeën?

“‘De grond der dingen’ is 
niet gewoon een spel-
letje. De stad heeft ons 
beloofd dat we 20 000 
vierkante meter echt 
mogen invullen in 2021. 
Op zo’n oppervlakte 
kan je toch al een aantal 
zaken realiseren. Om te 
beslissen welke ideeën 
werkelijkheid worden, 
zullen we bijeenkomsten 
organiseren. Tijdens die 
momenten kunnen men-
sen samen bepalen wat ze 
belangrijk vinden voor de 
stad. De norm is namelijk 
niet welk idee het beste of 
het mooiste is, maar welk 
idee het algemeen belang 
het meest dient.”

Wanneer is dit project 
voor jou geslaagd?

“Als de grond die we 
krijgen in 2021 wordt 
gebruikt voor projecten 
die geen eindpunt zijn, 
maar een nieuw begin. Als 
er dankzij die projecten 
zaken ontstaan die we 
kunnen meenemen naar 
de toekomst. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat dat zo 
zal zijn. Er is in Mechelen 
een gezonde honger om 
zelf dingen te ontwikkelen. 
Daarnaast hebben we ook 
voldoende tijd om daar 
echt op in te zetten. Oké, je 
kan nooit alle Mechelaars 
bereiken met dit project, 
maar ik denk toch dat er 
mensen gaan deelnemen 
waarvan we het nooit 
hadden verwacht. Ook dat 
is belangrijk.”

Wil je meer info? Of heb 
je al een eerste idee? Surf 
naar www.arsenaallazarus.be 
of neem contact op:  
015 42 25 44,  
degrondderdingen@ 
arsenaallazarus.be 

‘De Grond  
der Dingen’  
schiet uit de startblokken
Tijdens het project ‘De Grond der Dingen’ 
kan elke Mechelaar een suggestie doen 
om één vierkante meter van de stad anders 
in te vullen. Willy Thomas van ARSENAAL/
LAZARUS vertelt er meer over.

 UiTgevraagd

Er is in Mechelen een 
gezonde honger om 

dingen te ontwikkelen
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Agenda 

Raadpleeg pagina's 8 tot 
12 voor een uitgebreid 
overzicht van alle activiteiten 
in het kader van Mechelen 
Houdt Je Warm!

 DI 5 DECEMBER 
Balcazar Dansfeest!
feest • Cultuurcentrum, 
14 > 17u

Adela en Helena 
theater • Stadsschouwburg, 
20.15u 

 WO 6 DECEMBER 
Colossus - Abattoir Fermé 
theater • nona, 20u 

Stand Down 
theater • ARSENAAL, 20.15u 

 DO 7 DECEMBER 
Colossus - Abattoir Fermé 
theater • nona, 20u 

Kleinkunsteiland 
concert • Stadsschouw-
burg, 20.15u 

Stand Down 
theater • ARSENAAL, 20.15u 

Beezy Comedy 
theater • Theater M, 20.30u 

 VR 8 DECEMBER 
HLWM Babbelkroeg
eten en drinken • HLWM, 21u

Colossus - Abattoir Fermé 
theater • nona, 20u 

Groenten uit Balen 
theater • De Peoene, 20.15u 

Modders
theater • DE MAAN, 8+, 19u 

3

4

Prinses met de baard 
theater • TDM Theater De 
Moedertaal, 19u 

Hellogoodbye 
theater • Stadsschouwburg, 
20.15u 

Boboto’s muzikale 
wereldreis
theater • Scheppers- 
instituut, 19u

Publieksweekend:  
5 jaar Kazerne Dossin
expo • Kazerne Dossin, 
09.30 > 17u

 ZO 3 DECEMBER 
Groenten uit Balen 
theater • De Peoene, 15u 

Kerstconcert  
Conservatorium Strijkorkest 
& Vocaal Ensemble
concert • Sint-Pieter-en-Pau-
luskerk, 16u

Prinses met de baard 
theater • TDM Theater De 
Moedertaal, 15u 

Babypiet 
theater • Theater M, 14.30u 

Najaarsconcert
concert • Cultuurcentrum, 
14.30u

Publieksweekend:  
5 jaar Kazerne Dossin
expo • Kazerne Dossin, 
09.30 > 17u

Marcus, helemaal en luidop 
Lezing • Basiliek O.-L.-
Vrouw van Hanswijk, 15u

2

 VR 1 DECEMBER 
HLWM Babbelkroeg
eten en drinken • HLWM, 21u

Pjotr en de Wolfski
theater • DE MAAN, 10+, 
13.30u 

Colossus - Abattoir Fermé
theater • nona, 20u 

Groenten uit Balen 
theater • De Peoene, 20.15u 

TowerLan
spel • Olivetenhof,  
20u > 03.12, 16u

 ZA 2 DECEMBER 
Pjotr en de Wolfski 
theater • DE MAAN, 11 + 15u 

Kaarttornooi 2017/2018
spel • Ter Coose, 20u

Colossus - Abattoir Fermé 
theater • nona, 20u 

Groenten uit Balen 
theater • De Peoene, 19.15u 

Winterslaap - Jan Swerts 
concert • Stadsschouw-
burg, 20.15u 

1

1

2

3

4
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Mechelen in hogere 
sferen
begeleide uitstap • 
Sint-Romboutstoren, 17+, 
19.30u

Poquilin II 
theater • ARSENAAL, 20.15u 

Moorddiner
theater • ’t Echt Mechels 
Theater, 19u

Winterland ‘76 
concert • Cultuurcentrum, 
20.15u 

 ZA 16 DECEMBER 
Kaarttornooi 2017/2018
spel • Ter Coose, 20u

Mechelen in hogere sferen
begeleide uitstap • 
Sint-Romboutstoren, 17+, 
19.30u

Prinses met de baard 
theater • TDM Theater De 
Moedertaal, 15u 

Poquilin II 
theater • ARSENAAL, 20.15u 

Moorddiner
theater • ’t Echt Mechels 
Theater, 19u

Intiem Zolderconcert: 
Katja & friends
concert • ViaVia Reiscafé, 
20u

Cadeaudagen
shoppen • Oxfam Wereld-
winkel, 10 > 18u

Levende Kerststal
theater • Binnenplein Het 
Anker, 18 > 21u

3

4

Internationale 
Antiquarenbeurs
beurs • Cultuurcentrum, 
11 > 17u

 MA 11 DECEMBER 
Our great mister Handel
theater • De LindePoort, 14u

 DI 12 DECEMBER 
Klaar voor de winter: de 
apotheek van de natuur 
tegen verkoudheid en griep 
lezing • Vormingplus, 19u 

 WO 13 DECEMBER 
Colossus - Abattoir Fermé 
theater • nona, 20u 

Poquilin II 
theater • ARSENAAL, 20.15u 

 DO 14 DECEMBER 
Colossus - Abattoir Fermé 
theater • nona, 20u 

Op het Randje -  
Ann Helena Kenis 
theater • Stadsschouwburg, 
20.15u 

De Improfeten 
theater • Theater M, 20.30u 

Poquilin II 
theater • ARSENAAL, 20.15u 

 VR 15 DECEMBER 
HLWM Babbelkroeg
eten en drinken • HLWM, 21u

Colossus - Abattoir Fermé 
theater • nona, 20u 

1

2

Internationale 
Antiquarenbeurs
beurs • Cultuurcentrum, 
14 > 20u

 ZA 9 DECEMBER 
Colossus - Abattoir Fermé 
theater • nona, 20u 

Groenten uit Balen 
theater • De Peoene, 20.15u 

Prinses met de baard 
theater • TDM Theater De 
Moedertaal, 15u 

Avondrood -  
Behoud de Begeerte 
theater • Stadsschouwburg, 
20.15u 

Zaterdagopening 
Donorcentrum Rode Kruis 
Vlaanderen
opendeurdag • Rode Kruis, 
09 > 15u

Bras-rommelmarkt
beurs • Nekkerhal, 10 > 17u

Internationale 
Antiquarenbeurs
beurs • Cultuurcentrum, 
11 > 18u

Middeleeuwse 
Kerstliederen
concert • Sint-Pieter-en-Pau-
luskerk, 19u

Cadeaudagen
shoppen • Oxfam Wereld-
winkel, 10 > 18u

 ZO 10 DECEMBER 
Prinses met de baard 
theater • TDM Theater De 
Moedertaal, 10.30 + 15u 

Bras-rommelmarkt
beurs • Nekkerhal, 10 > 17u

1

2

3

4

5
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Agenda 

Van stadspaleis tot 
museum: de merkwaardige 
bouwgeschiedenis van het 
Hof van Busleyden
lezing • Stadsarchief, 20u

 VR 22 DECEMBER 
HLWM Babbelkroeg
eten en drinken • HLWM, 21u

Kerst in Sint-Rombouts
concert • Sint-Romboutska-
thedraal, 20u

 ZA 23 DECEMBER 
A groovy Christmas
concert • OLV-over-de-Dij-
lekerk, 19.30u

Cadeaudagen
shoppen • Oxfam Wereld-
winkel, 10 > 18u

Winterdag
opendeurdag • Busleyden 
Atheneum Campus  
Pitzemburg , 9 > 17u

Verkiezing jeugdprins(es) 
2018
kinderstad • Speelgoedmu-
seum, 14.30u

Cadeaudagen
shoppen • Oxfam Wereld-
winkel, 13 > 18u

 WO 27 DECEMBER 
Piccoli Sentimenti
theater • DE MAAN, 3+, 15u 

 DO 28 DECEMBER 
Piccoli Sentimenti
theater • DE MAAN, 3+, 11u 

 VR 29 DECEMBER 
HLWM Babbelkroeg
eten en drinken • HLWM, 21u

7

 ZO 17 DECEMBER 
Mechelen in hogere sferen
begeleide uitstap • 
Sint-Romboutstoren, 11u

Klutserkrakkekilililo- 
katastrof
theater • DE MAAN, 17+, 
15u 

Prinses met de baard 
theater • TDM Theater De 
Moedertaal, 15u 

Moorddiner
theater • ’t Echt Mechels 
Theater, 19u

Familiefilm met ontbijt: 
Ballerina
film • Cultuurcentrum, 5+, 
10u 

Ontbijtfilm:  
De Leeuwenkoning 
film • Theater M, 11u 

Kinderlezing:  
Hoe maak je games 
lezing • Technopolis, 11u 

Weihnachten in Tirol
concert • OLV-van-Hans-
wijkbasiliek, 15u

Cadeaudagen
shoppen • Oxfam Wereld-
winkel, 13 > 18u

Levende Kerststal
theater • Binnenplein Het 
Anker, 16 > 19u

 DI 19 DECEMBER 
Stemmen voor Vrede 
concert • Sint-Romboutska-
thedraal, 19.30u 

5

6

 VR 5 JANUARI 
HLWM Babbelkroeg
eten en drinken • HLWM, 21u

 ZA 6 JANUARI 
Kaarttornooi 2017/2018
spel • Ter Coose, 20u

 ZO 7 JANUARI 
Broemmm! 
theater • Theater M, 14.30u 

 DI 9 JANUARI 
Orde van de Dag - 
LAZARUS en gasten 
theater • ARSENAAL, 20.15u 

 WO 10 JANUARI 
Rules of Three -  
Jan Martens 
dans • nona, 20.30u 

Exclusieve natuur op 
Europees niveau in de 
buurt van Battel
infoavond • Wijkhuis Battel, 
20u

 DO 11 JANUARI 
Rules of Three -  
Jan Martens 
dans • nona, 20.30u 

Van Peel overleeft 2017 
stand-upcomedy • Stads-
schouwburg, 20.15u 

 VR 12 JANUARI 
HLWM Babbelkroeg
eten en drinken • HLWM, 21u

8

9

10

10

9

8

7

6
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Classic@themovies
concert • Stadsschouw-
burg, 20u

Verkeerd verbonden
theater • ’t Echt Mechels 
Theater, 20.15u

100 jaar jazzgeschiedenis
lezing • Huis De Min, 20u

 ZO 21 JANUARI 
Schoes 
theater • Cultuurcentrum, 
3+, 15 + 17u 

Open Boek met Rachida 
Lamrabet 
lezing • Stadsschouwburg, 
11u 

 DI 23 JANUARI 
Trecto Pnix - Urbanus 
stand-upcomedy • Stads-
schouwburg, 20.15u 

Relax, ook mét stress 
lezing • Vormingplus, 19u 

 WO 24 JANUARI 
Trecto Pnix - Urbanus 
stand-upcomedy • Stads-
schouwburg, 20.15u 

Partnerruil 
theater • Theater M, 20.30u 

 VR 26 JANUARI 
HLWM Babbelkroeg
eten en drinken • HLWM, 21u

Partnerruil 
theater • Theater M, 20.30u 

3

4

 WO 17 JANUARI 
A blackbird on a branch / 
Ne merel op nen tak 
theater • Stadsschouwburg, 
20.15u 

Dirk Draulans: Samen 
voor ons eigen – Sociaal 
gedrag van de prehistorie 
tot de facebookgeneratie
lezing • ViaVia Reiscafé, 20u

 DO 18 JANUARI 
Polderman tiert welig 
stand-upcomedy • Stads-
schouwburg, 20.15u 

 VR 19 JANUARI 
HLWM Babbelkroeg
eten en drinken • HLWM, 21u

Verkeerd verbonden
theater • ’t Echt Mechels 
Theater, 20.15u

Jasper Steverlinck 
concert • Stadsschouw-
burg, 20.15u 

Onder druk - Tania Poppe 
theater • Theater M, 20.30u 

Obscene Fabels 
theater • De Peoene, 20.15u 

 ZA 20 JANUARI 
Kaarttornooi 2017/2018
spel • Ter Coose, 20u

Mechelen Schlagert
concert • De Loods, 20u

JazzXS double bill:  
Mendoza-Van 
Haegenborgh & 
Rawfishboys 
concert • nona, 20.30u 

1

2

Nylon & Steel - Aram Van 
Ballaert 
concert • Cultuurcentrum, 
20.15u 

Verkeerd verbonden
theater • ’t Echt Mechels 
Theater, 20.15u

Victor of de kinderen aan 
de macht 
theater • nona, 20.30u 

 ZA 13 JANUARI 
Verkeerd verbonden
theater • ’t Echt Mechels 
Theater, 20.15u

La vie est Riguelle -  
Paris l’amour 
concert • Stadsschouw-
burg, 20.15u 

Victor of de kinderen aan 
de macht 
theater • nona, 20.30u 

Obscene Fabels 
theater • De Peoene, 20.15u 

 ZO 14 JANUARI 
Verkeerd verbonden
theater • ’t Echt Mechels 
Theater, 15u

Nieuwjaarsconcert 
Conservatorium -  
afdeling Oude Muziek
concert • Cultuurcentrum, 11u

Obscene Fabels 
theater • De Peoene, 15u 

 DI 16 JANUARI 
Relax, ook mét stress 
lezing • Vormingplus, 19u 

1

2

3

4
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Agenda 

Meer vrijetijdsinfo?  
UiT in Mechelen!
Hallestraat 2-6
open: ma-vr 10-17u,  
za: 10-16u, zo 12.30-16u
070 22 28 00
uit@mechelen.be

www.uitinmechelen.be
 UiTinMechelen

Schrijf je in op de nieuws-
brief en blijf wekelijks op 
de hoogte van de vrijetijds-
activiteiten in Mechelen.

Jouw activiteit hier?
Wil jij jouw activiteit ook in 
deze kalender? Voer deze 
dan in op de UiTdatabank. 
Op www.uitinmechelen.be/
UiTdatabank helpen we je 
op weg. Deadline voor edi-
tie februari: 31 december.

Cursussen, workshops, 
kampen en permanente 
activiteiten worden niet 
opgenomen.

 EXPO 

The Art of War
> 1.07.2018, Kazerne Dossin 

Manawee
> 03.12, Cultuurcentrum 

Karkas
> 07.01, Cultuurcentrum 

High Disease -  
Nikita Kadan
> 17.12, Galerie Transit

Expo grafiek -  
Bart Lefebure
>17.12, ‘TZIEN

Ligamenten -  
Niels Donckers
16.12 > 04.03, De Garage 

Dirk Vander Eecken
16.12 > 04.03, De Garage 

8

9

10

Quattro - Belpop Bonanza 
concert • Stadsschouw-
burg, 20.15u 

Verkeerd verbonden
theater • ’t Echt Mechels 
Theater, 20.15u

 ZA 27 JANUARI 
Jazzconcert Charles Loos, 
Natacha Wuyts & André 
Donni
concert • Huis De Min, 20u

Joep Beving 
concert • Cultuurcentrum, 
20.15u 

Verkeerd verbonden
theater • ’t Echt Mechels 
Theater, 20.15u

Wonen
beurs • Nekkerhal, 10 > 18u

 ZO 28 JANUARI 
Familiefilm met ontbijt: 
Kortfilms 'Winterspecial' 
film • Cultuurcentrum, 6+,  
10u 

Verkeerd verbonden
theater • ’t Echt Mechels 
Theater, 15u

Missie 
theater • Stadsschouwburg, 
20.15u 

Wiegelied 
concert • Cultuurcentrum, 
2.5+, 11 + 15u 

Wonen
beurs • Nekkerhal, 10 > 18u

 MA 29 JANUARI 
Wonen
beurs • Nekkerhal, 10 > 18u 

5

Para 
theater • Stadsschouwburg, 
20.15u 

 DI 30 JANUARI 
Wonen
beurs • Nekkerhal, 10 > 18u 

Para 
theater • Stadsschouwburg, 
20.15u 

 WO 31 JANUARI 
Het Puin van Eden 
theater • ARSENAAL, 
19.30u 

Wonen
beurs • Nekkerhal, 13 > 18u
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6
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 sashamertens

Good morning

#Mechelen #Belgium #2800love #2800

 gijsvanhee

Freejazz mural project of one year ago 
(foto door Marijke Van Biervliet  
@changementdecor)

#freejazz #magandhi #2800love wallpainting

 nicholaspov

Reflections

#2800Love #Mechelen #Landscape #City 
#Water #Autumn #POV #PointOfView  
#VisitMechelen #CityScape

 lauraleemans01

De lichtjes van Mechelen 

#citylights #wetlands #zennegat #reflection 
#watercolor #evening #buildings #cityvsnature 
#mycity #purplesky #2800love

 encephalartos

Mirror

#2800love #nofilter

 __gdh.scapes__

Vrijbroekpark Mechelen 

#2800love #mechelen #vrijbroekpark  
#park #spring #springtime #nature  
#wanderlust #travel

 krekel70

Lamot Congrescentrum Mechelen

#hoogbrug #visitmechelen #mechelen 
#mecheleninbeeld #2800love #stadmechelen

 karenvdbosch

Strike a pose!

#arsenaal #mechelen #2800love #jokes

 #2800love

Jouw kans om iedereen te 
laten meegenieten van jouw 

unieke kijk op Mechelen 
en zijn Mechelaars.

#2800love
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Contacteer de stad
 www.mechelen.be
 stadsbestuur@mechelen.be
 0800 2 0800

 facebook.com/StadMechelen
 @StadMechelen
 @StadMechelen

Huis van de Mechelaar: plan je bezoek via www.mechelen.be/afspraak of 0800 2 0800
Sociaal Huis: 015 44 51 11, info@sociaalhuismechelen.be 
Klachten over stadsdiensten? klachten@mechelen.be, 015 29 75 72
UiT in Mechelen: www.uitinmechelen.be, uit@mechelen.be, 070 22 28 00

Nuttige nummers
Brandweer en ziekenwagen: 100 
Europees noodnummer: 112
Dringende politiehulp: 101 
Wachtdienst huisartsen:  
www.dijlenete.be, 070 25 40 40
Wachtdienst apotheken:  
www.apotheek.be, 0903 99 000 (€ 1,5/min)
Storingen en defecten op elektriciteits- of 
aardgasnet: 078 35 35 00, www.eandis.be 
Gasgeur: 0800 650 65

Antigifcentrum: 070 245 245
Probleem met de watervoorziening: 
0800 903 00, info@pidpa.be
Vragen over huisvuil:  
0800 90 441, www.ivarem.be
Meldingen over toestand openbaar domein: 
0800 2 0800, www.mechelen.be/meldingen
Evenement organiseren:  
www.mechelen.be/evenementenloket  
015 29 79 01, evenementenloket@mechelen.be 

Meer nuttige nummers? Surf naar www.mechelen.be.

Over Nieuwe Maan
Nieuwe Maan is het gratis stadsmagazine voor alle Mechelaars en is een uitgave van de stad 
Mechelen. Het magazine wordt tien keer per jaar huis aan huis bedeeld, en wordt gedrukt op 
gerecycleerd papier met milieuvriendelijke inkten.
Verantwoordelijke uitgever: Erik Laga, stadssecretaris, Grote Markt 21, 2800 Mechelen
Redactie: Marketing & Communicatie, Stad Mechelen, Grote Markt 21,  
2800 Mechelen, nieuwemaan@mechelen.be, www.mechelen.be/nieuwemaan
Fotografie: Joost Joossen, Karin Van Hees, Dries Van den Brande,  
Sil Vanderbruggen en Crossing Zebra
Concept & creatie: Trendhuis
Wettelijk Depot: D/2017/0797/031
Klachten over bedeling? Doe een melding via www.foldersontvangen.be

 V.l.n.r.: Erik Laga, Koen Anciaux, Björn Siffer, Greet Geypen, Walter Schroons, Bart Somers,  
Marc Hendrickx, Marina De Bie, Christiaan Backx, Katleen Den Roover, Stefaan Deleus en Jan Bal 
mechelen.be/stadsbestuur-mechelen

 jmgnn

Did I allready show you how beautifull 
Mechelen is?

#2800love #sunrise #sunshine #dawn #biking 
#morningbikeride #healthylifestyle

 marysemies

Nieuw in Mechelen:  
‘Le Grand Vivisecteur’, Johan Creten

#worldingram #instagood #nice #2800love 
#visitmechelen #visitflanders #stadmechelen

Win
Post je mooiste kiekjes van Mechelen 
en Mechelaars op Instagram met de 
hashtag #2800love. Je maakt dan kans 
op Mechelenbons t.w.v. € 50, die we 
onder deze mensen verloten. We vra-
gen eerst toestemming voor we deze 
beelden publiceren.

Proficiat sashamertens,  
jij hebt deze keer gewonnen!

Meer uitleg op  
www.mechelen.be/nieuwemaan
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