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Jeugdbewegingen
omarmen diversiteit

Hof van
Busleyden
pakt uit

Kinderen aan de
top in Mechelen

Geef advies samen
met de Cultuurraad

Gratis pannenkoeken en wafels
De allereerste Winterburendag in Mechelen is een feit. Op vrijdag
5 januari maakten 95 straten het buiten gezellig met vuurkorven,
dekentjes en heel wat lekkers. De Koning Albertstraat in Walem
sprokkelde de meeste stemmen bij elkaar op Facebook en won
een foodtruck met gratis wafels en pannenkoeken à volonté. En
dat konden de buren daar wel smaken!
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Welkom

Het jaar van
de stadspaleizen
Voor Mechelen wordt 2018 het jaar waarin we
onze grootste monumenten nieuw leven inblazen. Het ene na het andere monument herrijst
in zijn oude glorie. Eind dit jaar opent het Predikherenklooster voor het eerst zijn deuren. In 2019
wordt deze nieuwe stadsbibliotheek het mooiste
literaire wellnesscentrum van het land. De 'Ouwen Dok'
is al volledig gerestaureerd aan de buitenkant. De aannemer is intussen gestart met de herinrichtingswerken tot
hotel. Nog deze lente schittert het eeuwenoude stadspaleis Hof van Cortenbach na dertig jaar verval opnieuw
in al zijn glorie. Maar de blikvanger dit jaar wordt zonder
twijfel het prachtig vernieuwde en uitgebreide Hof van
Busleyden. Op 18 juni gaat het opnieuw open als het
Mechelse stadsmuseum, maar vanaf 23 maart kan je al
een stukje van het vernieuwde museum ontdekken dankzij onze toptentoonstelling 'Roep om Rechtvaardigheid'.

De blikvanger dit
jaar wordt zonder
twijfel het prachtig
vernieuwde en
uitgebreide Hof
van Busleyden

Mechelen heeft een grote en unieke concentratie aan
monumentale architectuur. Eeuwenlang getuigden ze van
de grandeur van onze stad. Decennialang stonden ze te
verkommeren. En het heeft jarenlang geduurd om ze te
restaureren. Nu is het eindelijk zover. Al onze schitterende
stadspaleizen staan er weer als monumentale bakens met
een eigentijdse stedelijke functie. Als Mechelaar word je
daar nederig en fier van.

Bart Somers,
burgemeester
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Vraag
Ik organiseer
binnenkort een
eetfestijn. Kan ik
een zaal huren?
Beste stadsbestuur,
Ik ben lid van een buurtcomité. Om
geld in te zamelen voor onze werking,
organiseren we binnenkort een eetfestijn. Waar kunnen we terecht om een
zaal te huren?
Bedankt!
S.D.

Meer loketten dankzij
nieuwe openingsuren
Om Mechelaars nog beter te helpen op hun favoriete tijdstippen,
past het Huis van de Mechelaar
vanaf 1 februari de openingsuren
aan. Daardoor komt er tijdens de
populairste bezoekuren ruimte vrij
om meer loketten te openen.
Uit een bevraging blijkt immers
dat mensen het Huis van de
Mechelaar het vaakst bezoeken
en telefonisch contacteren tijdens
de voormiddagen, op donderdagavond en op zaterdag. De namiddagen zijn opvallend rustiger,
vooral vrijdagnamiddag.

Openingsuren onthaal
en snelloket:
• Ma - di - wo
9 > 12.30u en 13.30 > 16.30u
• Do 13.30 > 19.30u
• Vr 9 > 12.30u
• Za 9 > 12u
Telefonisch bereikbaar via
0800 2 0800:
• Ma - di - wo - do
8.30 > 12.30u en 13.30 > 17u
• Vr 8.30 > 12.30u

Antwoord van de stad:
Beste S.D.,
Je kan daarvoor de zalen gebruiken
van de wijk- en dorpshuizen. Die zijn
geschikt voor heel wat activiteiten: een
koffietafel, een kinderfeestje, een kaartnamiddag … Of voor een eetfestijn dus.
Voor bepaalde doelgroepen (o.a. buurten straatcomités, Mechelse scholen …)
is het gebruik van de zalen gratis.
Mechelse verenigingen huren de zalen
aan een gunstig tarief. Ook als particulier kan je de zaal huren.
Je hebt de keuze uit zalen in
Mechelen, Heffen, Muizen en Walem.
Op mechelen.be/zaalverhuur vind je
meer info over de faciliteiten, wat wel
of niet kan en waar je op moet letten.
Een zaal reserveren doe je via
zaalverhuur@mechelen.be of via
015 29 83 53. Doe dat minstens een
maand op voorhand en maximaal een
jaar op voorhand. Je activiteit mag niet
te sterk commercieel zijn.
Heb jij een vraag of iets te vertellen?
Schrijf naar nieuwemaan@mechelen.be
of naar Marketing & Communicatie,
Grote Markt 21, 2800 Mechelen.
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Schuldenlast zakt fors in 2018
2018 is het laatste jaar van de gemeentelijke bestuursperiode. Daarom
besteedde het huidige stadsbestuur bij de begroting extra aandacht
aan de vermindering van de schuldenlast. Zo krijgt de volgende beleidsploeg ruimte om nieuwe beleidskeuzes te maken. Daarnaast zorgen ze
voor een gezonde financiële toestand bij de overdracht.
De schuldvermindering beperkt het budget voor nieuwe investeringen
tijdens het laatste jaar van de bestuursperiode. Maar daar zal je als Mechelaar niet veel van merken. Mechelen blijft, ook in 2018, een stad in volle vernieuwing. Tijdens de vorige begrotingen maakte het stadsbestuur al budget
vrij voor projecten die dit jaar nog gepland zijn.
Meer weten? De gedetailleerde begroting vind je op mechelen.be/begroting.

Komaan
Kort

Vroeger en nu

1940

Snel
• Dit jaar wordt de duivenoverlast onder de
Nekkerspoelbruggen aangepakt. Stad Mechelen is al jaren vragende partij bij spoorwegnetbeheerder Infrabel. Onlangs kwamen beide
partijen tot een akkoord. Onder beide spoorwegbruggen komen duivenpinnen met weerbestendige siliconen.
• Ken je alle evacuatiewegen thuis? Weet je bij wie
je terecht kan als je tijdelijk je huis niet in kan?
Weet je waar je snel de elektriciteit of het gas
kan afsluiten? Maak een eigen noodplan voor
jou en je gezin. In 7 stappen ben je volledig voorbereid en beschik je over een plan op maat voor
bij jou thuis. Meer info: www.mijnnoodplan.be

De voormalige Minderbroederskerk aan de Minderbroedersgang 5, rond 1940

De kerk van de minderbroeders, een mannelijke kloosterorde, dateert
uit 1304. Twee keer werd de Minderbroederskerk heropgebouwd: na de
grote stadsbrand van 1342 en na de Beeldenstorm van 1566, waarbij tal
van kerken geplunderd en vernield werden.
Na de verjaging van de kloosterorde door de Fransen in
1796, deed de kerk dienst
als kazerne, hooimagazijn
en brandweerkazerne. De
andere kloosterpanden, links
op de foto, moesten in de
jaren 50 plaats ruimen voor
Cultureel Centrum Antoon
Spinoy, nu Cultuurcentrum
Mechelen. Ook de academie en het conservatorium
vonden een plek op de site.
De gerestaureerde Minderbroederskerk maakt integraal deel uit van de
gebouwen van het cultuurcentrum. Sinds 2008 zijn de administratie en
het onthaal van het cultuurcentrum gevestigd in de nieuwbouw.

Getal

1796

Zoveel orgaandonors telt Mechelen. En dat kan nog beter, als
je weet dat onze stad 86 221 inwoners telt. Orgaandonors zijn
nog altijd hard nodig. Wil jij tot acht mensenlevens redden in één
minuut? Laat je dan registreren als orgaandonor.
Meer info? www.mechelen.be/orgaandonatie

• De Stedelijke Bibliotheek heeft nieuwe openingsuren. Op maandag zijn zowel de jeugdbib
als de hoofdbib gesloten. Ontdek de andere
wijzigingen op mechelen.bibliotheek.be.
• Vakantieplannen? Voor kinderen onder de
12 jaar is een Kids-ID verplicht voor reizen
naar het buitenland. De aanmaak van een
Kids-ID duurt 3 à 4 weken. Vraag hem dus
zeker een maand op voorhand aan in je
stad- of dorpshuis.
• Vergeet de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Voortaan
vraag je in één keer een omgevingsvergunning aan, digitaal via het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid. Meer info:
www.mechelen.be/omgevingsvergunning
• Het standbeeld van de beroemde botanicus
en humanist Rembert Dodoens dat in de
Kruidtuin staat, mist sinds 2007 een hand. Binnenkort is dat verleden tijd. Een Nederlandse
firma zal de ontbrekende hand namaken en
opnieuw aan het kunstwerk hechten.
• Mechelen en Willebroek gaan als eerste
steden in België de strijd tegen fietsdiefstal
op innovatieve wijze aan. 3060 fietsen kregen een fietszendertje. Een gechipte fiets
die gestolen wordt, kan op die manier teruggevonden worden.

Meer nieuws? Surf naar mechelen.be
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Medaille

Wim Dewit fietste twee
weken lang voor ‘Meet Mee
Mechelen’. Elke dag legde hij
een traject van tien kilometer af
om de luchtkwaliteit in onze
stad te meten.

“Twee weken lang heb ik samen met
andere vrijwilligers zo’n 28 ritten gereden. We kregen een toestel mee dat
gekoppeld is aan een GPS-systeem. Dat
apparaat zuigt constant lucht aan en
berekent onmiddellijk de luchtkwaliteit.
Zo kregen we een heel gedetailleerd
resultaat van ons traject. De luchtkwaliteit hangt af van meerdere factoren,
zoals het weer en het tijdstip. Om een
nauwkeurig beeld te krijgen, rijden we
de route binnenkort nog een paar keer.”
“Onze metingen zijn allemaal gebundeld op een kaart, die je online kan
raadplegen. Op basis van die gegevens kunnen we samen met de stad
initiatieven opzetten voor een betere
leefomgeving in Mechelen. Dat vind
ik fantastisch. Zowel de stad als de
bewoners hebben hetzelfde doel: de
stad nog aangenamer maken en de
levenskwaliteit verbeteren.”
Spring jij ook mee op de fiets om de
luchtkwaliteit in jouw buurt te meten?
www.mechelen.meetmee.be
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"We willen
wonen in
de stad nog
aangenamer
maken"

Inzicht

Jeugdwerk
voor Alleman

De Mechelse jeugdbewegingen staan open voor iedereen. Toch zijn ze nog geen
afspiegeling van de diversiteit die Mechelen rijk is. De jeugddienst gaat dit jaar
samen met de verenigingen de uitdaging aan om daar verandering in te brengen.

Wat?

Waarom?

Hoe?

Wanneer?

'Jeugdwerk voor
Alleman' is een project
waarbij we meer
diversiteit in jeugdbewegingen willen
krijgen, zonder dat
ze hun eigenheid en
hun tradities verliezen. Mechelen telt 23
jeugdbewegingen,
verspreid over de stad
en de deelgemeenten.
En ze doen het goed:
de ledenaantallen stijgen elk jaar. Maar de
nieuwe leden hebben
vaak dezelfde achtergrond of origine. Daar
wil Jeugdwerk voor
Alleman verandering
in brengen.

138 nationaliteiten
leven samen in
Mechelen. Net als in
de rest van Vlaanderen, is die diversiteit
nog niet terug te vinden in de jeugdbewegingen. Mechelen
wil daarin een voortrekkersrol spelen. In
een jeugdbeweging
leren kinderen al
spelend, knutselend
en sjorrend samenleven. En voor de
groepen zelf is het
jammer dat zij een
groeiend deel van de
kinderen in de stad
niet bereiken.

Jeugdbewegingen
die zich actief inzetten voor meer diversiteit, krijgen het label
'Jeugdwerk voor Alleman'. Daarmee tonen
ze aan heel Mechelen
dat ze voor iedereen openstaan. Om
dat label te krijgen,
moeten ze voldoen
aan tien actiepunten. De jeugddienst
ondersteunt hen
daarin. Dit voorjaar
schiet het project uit
de startblokken en
zorgen verschillende
brugfiguren voor de
bekendmaking bij
ouders.

Op 17 en 18 maart
gaan de Mechelse
vriendjesdagen door.
Bijna alle Mechelse
jeugdbewegingen
met het label 'Jeugdwerk voor Alleman'
doen mee. Kinderen
voor wie de jeugdbeweging nieuw is,
kunnen dan komen
meespelen en kijken
of de jeugdbeweging
iets voor hen is. Uiteraard zijn de vriendjesdagen niet het enige
instapmoment voor
nieuwe kinderen.
Iedereen is elk weekend welkom bij de
jeugdbewegingen.

In een jeugdbeweging
leren kinderen
al spelend,
knutselend
en sjorrend
samenleven

Meer weten?
www.mechelen.be/
jeugdbewegingen
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Een verborgen
parel in het hart
van de stad

8

Dossier

Op 18 juni 2018 opent het vernieuwde Museum Hof van
Busleyden de deuren. Mechelen mag haar stadsmuseum
weer in de armen sluiten, ditmaal in een hedendaags jasje.
"Het museum heeft alle
kwaliteiten om een breed
publiek aan te trekken.
Mechelen verdient internationaal een plek op de kaart
als een van de vijf Vlaamse
kunststeden.”

Grote kunst met humor

Samuel Mareel,
curator Museum Hof van
Busleyden
Het Hof van Busleyden is van
oorsprong een Bourgondisch
stadspaleis, gebouwd in de
16de eeuw in opdracht van
de humanist Hieronymus van
Busleyden. Dat Bourgondische
verleden is volgens Mareel
een ideaal aanknopingspunt
om een publiek op internationale schaal aan te spreken.
“Mechelen speelde een
cruciale rol in de Bourgondische cultuur. Hertog Karel de
Stoute zag de goed ontwikkelde Dijlestad als de perfecte
hoofdstad voor zijn gedroomde Bourgondische rijk.”

Niet te bescheiden
“Met al die historische rijkdom op zak is Mechelen een
verborgen parel. Daar zijn
historici en kunsthistorici het
wereldwijd over eens. Er is
geen enkele andere stad in
de Lage Landen die op zo’n
beperkte oppervlakte zoveel
renaissance-architectuur bij
elkaar heeft staan. De stad
zit boordevol potentieel en
het Museum Hof van Busleyden zal dat mee ontginnen.”

“Als we onze ambities willen
waarmaken, is het van groot
belang om het museum
sterk te openen. Ons eerste
wapenfeit is de tentoonstelling ‘Roep om Rechtvaardigheid’, waar ik samen met
Ellen Goetstouwers, Elsje
Janssen en Manfred Sellink
van het KMSKA curator van
ben. De tentoonstelling loopt
van 23 maart tot en met
24 juni en stelt daar de vraag
hoe kunst uit de Bourgondische periode zaken als recht
en onrecht aankaart. Universele, herkenbare thema’s die
ook vandaag heel actueel zijn
en niemand onberoerd laten.
Het leuke aan Bourgondische
kunst is dat ze niet met de
vinger wijst. Er is plaats voor
schalkse humor en spot.”

De Besloten Hofjes
zijn tot in de allerkleinste details
gerestaureerd

Topstukken uit binnenen buitenland
“We richten ons museum zo in
dat het aansluit bij de leefwereld van bezoekers. Er
komt een ruimte die gewijd
is aan feestcultuur, een
ruimte over creativiteit en
ambacht, een ruimte over
machtsstructuren enz. Daarnaast zetten we volop in op
langdurige samenwerkingen
met partners, binnen en
buiten de stad. Samen zorgen

In het Hof van
Busleyden kan
elke bezoeker onze rijke
Bourgondische
geschiedenis
beleven
Björn Siffer,
schepen van Cultuur

we ervoor dat het aanbod
voldoende gevarieerd blijft.
En voor de fans van Game of
Thrones: ridders en familie-intriges zijn er genoeg (grijnst).”
“Niet alles wat in het
museum komt, zal over onze
stad gaan trouwens. Mechelen is een interessant voorbeeld van de Bourgondische
cultuur, maar om het hele
verhaal te vertellen, moet
je breder gaan. Daarom
zullen we ook bijzondere
topstukken tentoonstellen van andere musea uit
binnen- én buitenland. Die
krijg je natuurlijk niet zomaar.
Je moet eerst het vertrouwen van die musea zien te
winnen. En dat kan alleen
als zij geloven in wat je doet.
Een sterk concept is dus een
must. Gelukkig zit dat goed.”
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Het historische
verzoenen met
het moderne

Het Hof van Busleyden omtoveren tot een hedendaags
museum, zonder afbreuk te doen aan de historische
rijkdom van het gebouw: voor die uitdaging stonden
toparchitecten David Driesen (dmvA architecten) en
Hans Lecompte (hlc.R architecten).
Hans: “Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het Hof van Busleyden
bijna volledig verwoest. Alleen de
muren bleven over. Na de heropbouw zat je dus met verschillende
bouwstijlen. Moet je bij de restauratie dan terug naar de oorsprong? In
samenspraak met Monumentenzorg
hebben we besloten om dat niet te
doen. Dat lappendeken aan bouwstijlen hoort bij de geschiedenis van
het gebouw.”
David: “Uiteindelijk was alleen de
buitenkant van het gebouw nog
authentiek. Dat moest dan ook de
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eerste blikvanger worden. Daarom
zijn we het museum ondergronds
gaan uitbreiden. Zo hebben we het
moderne gedeelte heel subtiel aan
de rest kunnen koppelen. Buiten zie
je niets van de nieuwbouw, behalve
het paviljoentje. En dat gaat perfect
op in het beeld van de tuin.”

Technisch hoogstandje
Hans: “Als je van die indrukwekkende, historische aanblik in het
volledig vernieuwde stuk duikt, is
het wauw-effect des te groter. Je
daalt af via een prachtig afgewerkte
wenteltrap, die uitgeeft op een groot

kijkvenster. Van daar zie je de gigantische nieuwe zaal. Die voldoet trouwens aan de strengste technische
eisen voor musea. De zaal is perfect
in orde om eigen en ontleende topstukken tentoon te stellen.”

Het lappendeken van
bouwstijlen geeft het
Hof van Busleyden
zijn rijkdom
David: “In 2015 hebben we voor
ons ontwerp een belangrijke prijs
gewonnen. Die erkenning doet wel
deugd en het wakkert de belangstelling aan. De restauratie heeft veel
voeten in de aarde gehad, maar we
zijn erg blij met het resultaat. Dat is
wat telt.”

Dossier

Kunst die een universeel
verlangen blootlegt
Nog voor het officieel de deuren opent,
pakt Museum Hof van Busleyden al uit met
een eerste tentoonstelling. ‘Roep om Rechtvaardigheid’ toont hoe Bourgondische
kunstwerken ook in deze moderne tijden
nog iets te vertellen hebben.
Concreet is ‘Roep om Rechtvaardigheid’
opgebouwd rond drie thema’s: rechtspraak,
onrecht en rechtvaardigheid. De expo toont
hoe kunst uit de Bourgondische Nederlanden die in beeld brengt. Zo wordt duidelijk
hoe kunstwerken uit de 15de, 16de en 17de
eeuw nog altijd relevant zijn. Ze leggen een
universeel menselijk verlangen bloot: de
roep om rechtvaardigheid.

Prestigieuze topwerken van klinkende
namen als Quinten Massijs, Pieter Bruegel
de Oude, Peter Paul Rubens en Antoon
van Dyck passeren allemaal de revue. Een
grote eer voor Mechelen!
Museum Hof van Busleyden
Frederik De Merodestraat 65
open: ma-di-vr-za-zo 10u-17u, do 10u-22u,
wo gesloten

Bourgondisch
feest
Tijdens de laatste week
van ‘Roep om Rechtvaardigheid’, op 18 juni om
precies te zijn, toont het
Museum Hof van Busleyden zich opnieuw in volle
glorie. Mechelaars mogen
zich verheugen op een
openingsweek vol verrassingen! Info daarover
volgt later.

Meer info?
015 29 40 30
hvb@mechelen.be
www.hofvanbusleyden.be
  @hofvanbusleyden

Vier topstukken uit ‘Roep om Rechtvaardigheid’
Twijfel je nog om de tentoonstelling te bezoeken? Deze vier topstukken trekken je ongetwijfeld over de streep!

© Museu Nacional de Machado
de Castro

© KMSKA

© The Schorr Collection

© New Orleans Museum of Art

1. Ecce Homo

2. Marteldood van de
heilige Catharina van
Alexandrië

3. Moses met de
tafelen der wet

4. Het kabinet van een
advocaat

De man die je op dit werk
van Philippe de Champaigne in de ogen kijkt, is
Mozes, te herkennen aan
zijn stenen tafelen met
daarop de Tien Geboden.
De tekst is geschreven in
het Frans, de toenmalige
volkstaal, en nodigt toeschouwers uit tot nadenken
over rechtvaardigheid.

Helemaal overvlogen uit
het verre New Orleans:
een schalkse satire van
Marinus van Reymerswale
die ons toont hoe het eraan
toeging in een 16de-eeuws
advocatenkantoor. Voornamelijk een sneer naar
eindeloos lange processen.
Helaas nog altijd brandend
actueel.

Quinten Massijs schilderde
dit tafereel in opdracht van
het Santa Claraklooster,
gelegen in het Portugese
Coimbra. Massijs plaatst de
lijdensweg van Christus in
een 16de-eeuwse context.
Zo wil hij aantonen dat het
onrecht dat Christus is aangedaan, jammer genoeg
van alle tijden is.

Op dit schilderij van Jan
Provoost zien we de heilige
Catharina van Alexandrië
op het moment van haar
executie. De reden van dit
barbaarse tafereel? Catharina nam het op voor de
vervolgde christenen.
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Kind zoekt school
Binnenkort starten de inschrijvingen voor
kleuter- en lager onderwijs én vindt de onderwijsbeurs van secundaire scholen plaats.

Kleuter- en lager onderwijs
Kinderen geboren in 2016 schrijf je dit jaar
in. Nog geen idee in welke school? Met
‘School in zicht’ leer je de scholen in je
buurt beter kennen.
Afspraken inschrijvingen kleuter- en lager
onderwijs:
• inschrijvingen broers en zussen: 01-16.03,
kinderen van schoolpersoneel: 22 & 23.03,
alle kinderen: 18.04-04.05
(van 8.30 tot 12u)
• de Hombeekse basisscholen werken met
een aanmeldingssysteem;
• in andere Mechelse basisscholen schrijf
je je ter plaatse in. Wie eerst komt, kan
eerst inschrijven.
Scholen voor buitengewoon onderwijs
werken met andere afspraken.

Secundair onderwijs
Op woensdag 28 februari van 14 tot 19.30u
zijn vijfde- en zesdejaars uit de lagere
school met hun ouders welkom op de
Onderwijsbeurs in Technopolis. Je maakt er
kennis met het diverse aanbod aan secundaire scholen uit de regio. Ook de CLB’s en
de Opvoedingswinkel zijn aanwezig.
Afspraken inschrijvingen secundair
onderwijs:
De secundaire scholen hebben niet
allemaal dezelfde inschrijvingsdatum en
voorrangsperiodes. Je neemt hiervoor het
best contact op met de school zelf.
Meer info? www.schoolinzicht.be/mechelen,
www.mechelen.be/scholen,
www.mechelen.be/onderwijs, www.lop.be

Straffe ondernemer

Fabriek van de toekomst staat
in Mechelen
Wie door de Continental-fabriek in
Mechelen wandelt, kijkt zijn ogen uit.
De fabriek is bijna helemaal geautomatiseerd. Robots draaien ventielen
en sensoren in elkaar. Zelfrijdende
heftrucks zoeven kriskras door het
bedrijf. En in de opslagplaats, waar
geen licht brandt, halen kranen de
voorraad volledig automatisch uit
rekken van tien verdiepingen hoog.

is het nu de werknemer die zegt
‘in jouw bedrijf wil ik wel aan de
slag’. Met andere woorden: je moet
voldoende troeven op tafel kunnen
leggen om iemand te overhalen
in dienst te komen. We betrekken
onze mensen zoveel mogelijk in ons
automatisatieverhaal, zodat ze trots
zijn om hier te werken."

Maar wat het meest opmerkelijk
is? De medewerkers die vroeger
het werk van de robots deden,
werken er nu nog. “Twintig jaar
geleden stonden hier honderden
laaggeschoolde arbeiders die 4000
keer per dag dezelfde beweging
maakten”, vertelt algemeen directeur Stefaan Van Thielen. “Ofwel
moesten we die mensen ontslaan,
ofwel moesten we hen opleiden.
We kozen voor het laatste.”

Investeer in mensen die zichzelf willen blijven ontwikkelen

Mensen boven machines
“Investeren in je bedrijf is belangrijk,
maar investeren in mensen is nóg
belangrijker. Als je de medewerkers
niet mee hebt, dan lukt het niet. Ook
in aanwervingen merken we dat.
Waar het vroeger de werkgever was
die zei ‘jou willen we in ons team’,
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Van Hongarije terug naar Mechelen
“Op uitdrukkelijke vraag van klanten heeft het Duitse management
van Continental AG de productie
van remsensoren opnieuw van
Hongarije naar Mechelen verhuisd.
Onze verregaande automatisering
in Mechelen leidt immers tot een
betere kwaliteit en een lagere
kostprijs. Ook al liggen de lonen
hier veel hoger. Los daarvan is
Mechelen voor ons de ideale
locatie. De stad ligt vrij centraal ten
opzichte van alle autofabrikanten
in Europa waar wij aanleveren. En
dat zijn er heel wat.”

Kort

Straatbabbel

Snel

Waar neem jij je lief mee naartoe
op Valentijnsdag?

• Mechelen brengt de luwteplekken van de
stad in kaart. Dat zijn plekken waar je stilte,
rust of verstilling vindt. Ken jij zo’n plekje?
Laat het ons weten op mechelenmakers.
be/luwteplekken. Binnenkort vind je er een
overzichtskaart met alle luwteplekken.
• Gendarmenhof: die naam kozen de buurt en
nieuwe bewoners voor een deel van het park
op de Tinelsite. De naam verwijst naar de
gendarmerie (later de politie) die er van 1912
tot 2016 hun stek had. Deze maand beslist de
gemeenteraad definitief over de naam.

Anita: “Het Begijnhof. We vinden het
heerlijk om door al
die kleine, gezellige
straatjes te kuieren.
En terwijl kunnen
we goed babbelen.
Of gewoon genieten van het meest
romantische plekje
van Mechelen.”

Kris: “Ik heb geen
lief. Maar als ik er
een had, dan bracht
ik ze helemaal naar
het topje van de
Sint-Romboutstoren.
Om ze letterlijk in
hogere sferen te
brengen, hé. Hopelijk
heeft ze geen hoogtevrees (lacht).”

Sofie: “Wij gaan ’s
avonds wandelen op
het Dijlepad. Eigenlijk
doen we dat regelmatig en dus niet
alleen voor valentijn.
Het is er zo romantisch. Zeker als het al
wat donker is, met al
die verlichte huizen
langs het water.”

Acute opvang voor daklozen
Sinds november organiseert het Sociaal Huis in samenwerking met
het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) een acute opvang
voor daklozen in Mechelen. Zij kunnen het hele jaar door terecht in
een pand op de Wollemarkt dat tien kamers ter beschikking heeft,
van 17u ’s avonds tot 9u ‘s morgens.
Het Sociaal Huis verwijst mensen in nood door naar de opvang. Ze
kunnen daar gebruikmaken van een wasmachine, een televisie en
internet. ’s Ochtends krijgen ze ontbijt en kunnen ze douchen. Het
verblijf in de opvang blijft een tijdelijke maatregel. Het CAW zoekt
samen met het Sociaal Huis naar duurzame oplossingen voor de
mensen die er terechtkomen.

Met dit initiatief voorkomen we
dat mensen die onze hulp vragen
en die legaal in ons land vertoeven
in de kou moeten blijven staan
Koen Anciaux,
schepen van Welzijn en Sociale Zaken

• Op 13 december 2017 werden de Mechelse
Troeven voor de eerste keer uitgereikt, een
organisatie van Unizo en Mechelen MeeMaken vzw. Quali Drinks kreeg de titel Mechelse
Onderneming van het Jaar, KUUB is Starter
van het Jaar, Charles Leclef van brouwerij Het
Anker is Mechelaar van het Jaar en de eerste Lifetime Achievement Award ging naar
Schockaert Kazen.
• Lig je in de knoop met je buur en raak je er zelf
niet uit? Burenbemiddeling kan misschien
helpen. Een neutrale bemiddelaar zoekt
samen met jou en je buur naar een oplossing.
Meer info: mechelen.be/burenbemiddeling.
• Heeft het gesneeuwd? Maak dan je eigen
stoep sneeuwvrij. Voorzie een veilige doorgang van 1,5 meter. Stapel de sneeuw op aan
de rand van het voetpad. Veeg hem niet op de
rijweg of in het riool. Ruim de sneeuw voor je
zout strooit. Anders heeft strooien geen zin.
• Hevige winterbuien kunnen ervoor zorgen
dat de vuilniswagen niet tot bij jou raakt. Is
je vuilniszak niet opgehaald? Zet hem terug
binnen en bied hem de volgende ophaalbeurt weer aan. Zo hou je de straat proper.
• Pannenkoekenhuisje ’t Creperietje is de tweede
pop-up in het pand van The Box op de Korenmarkt 17. ‘The Box Mechelen’ is een project
waarbij ondernemers de kans krijgen om hun
culinair concept uit te testen in de praktijk en
zo de nodige ervaring op te doen. Het pannenkoekenhuisje is nog tot en met 28 februari
elke werkdag open van 10 tot 18u. Zelf interesse om te ondernemen in The Box? Mail naar
economie@mechelen.be of mest@mest.be.
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Mechelen, stad waar
Na een gedurfde poëzievoordracht mag Frits De Ruyter (10) zich
officieel de nieuwe Kleine Stadsartiest noemen.
19 enthousiaste kinderen uit het 4de en
5de leerjaar vormen samen de Kinderraad. Zij ijveren voor een kindvriendelijk
Mechelen en organiseren om de twee
jaar een talentenjacht. Op basis daarvan
selecteren ze de Kleine Stadsartiest.
Kersverse winnaar Frits kan het nog
altijd niet geloven.

de bedoeling dat hij minstens één
project realiseert om zijn talent
tentoon te stellen in Mechelen. Daarnaast mag hij ook
minstens één project
doen in samenwerking
met de volwassen
Stadsartiest.

Frits: “Ik geloofde eerst niet dat ik
gewonnen had. Echt niet. Toen ik
eenmaal besefte dat het wel degelijk
waar was, was ik ongelooflijk blij. Ik
heb meegedaan
op aanraden van
een vriendin van
mijn mama. Zij had
gehoord over een
talentenshow en
omdat ik Woord
doe aan het
Conservatorium van Mechelen, moest
ze spontaan aan mij denken. Ik wou
meteen meedoen, zonder dat ik eigenlijk
goed wist wat het juist was. Ik dacht
gewoon: dat gaat tof zijn. Maar de dag
zelf was ik stevig onder de indruk. Wat
een concurrentie! Er waren echt veel
kinderen met talent! Sommigen konden
prachtig zingen, anderen speelden een
muziekinstrument of deden keicoole
dansjes ... En daar stond ik dan met mijn
gedicht. Dat was wel even spannend.”

“Ik ben pas de
Kleine Stadsartiest
sinds januari,
dus momenteel
heb ik nog
niet zoveel
gedaan. Maar
ik heb wel
al een lijstje
opgesteld
met dingen
die ik graag
wil doen.
Zoals een
YouTube-kanaal
maken over alle
leuke kinderplekjes in Mechelen
bijvoorbeeld. Of
zelf een gedicht
schrijven en dat in
het groot op een muur
in Mechelen hangen. Of
eens met een echt toneelgezelschap meespelen of
meedoen aan straattheater.
Later wil ik graag acteur worden.”

Ik ben heel blij
om de nieuwe
Kleine Stadsartiest te zijn

Grote dromen
Onder begeleiding van Mechelen Kinderstad en in samenwerking met de Kinderraad krijgt de Kleine Stadsartiest de kans
om zijn talent verder te ontplooien. Het is
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Frits

Een kleine jongen vol grote dromen.
Met zijn benoeming als Kleine Stadsartiest is Frits alvast goed op weg.

Maneblussers

kinderen meetellen
De Kinderraad heeft een nieuwe Kinderburgemeester:
Walid Al Handouz (10), de guitige opvolger van Maija Mans.

Walid

Walid: “Ik mag dan wel Kinderburgemeester zijn, eigenlijk is
iedereen in de Kinderraad
gelijk. Ik ga nooit bevelen
uitdelen. En dat maakt
het net zo leuk. Alle
ideeën zijn welkom.
En ideeën zijn er
genoeg hoor!
Zo hebben we
bijvoorbeeld
Mengelmoes
in het leven
geroepen,
een speelnamiddag voor
kinderen en
hun grootouders. Of
de ruildienst
voor speelgoed, die er
dit jaar nog
komt.”

Tijdens zijn twee
jaar durende
ambtstermijn wil
de Kinderraad
het Kindercharter
realiseren, een plan
met 20 actiepunten.
De jeugddienst en de
‘echte’ schepenen en
burgemeester staan de kinderen bij met raad en daad. Zo
kunnen haalbare ideeën ook echt
uitgevoerd worden.

Ambitie mag
Voor hij burgemeester werd, was Walid
Kindersecretaris. Hij ondersteunde toenmalig Kinderburgemeester Maija, zodat
ze hun drukke politieke leven makkelijk
konden combineren met school. Nu
neemt Walid de burgemeesterssjerp
over van Maija, en Maija wordt op haar
beurt Kindersecretaris.
Walid: “Toen mijn mama vorig jaar
vertelde dat ik verkozen was tot Kindersecretaris, was ik door het dolle
heen. Blijkbaar heb
ik de vorige Kinderraad overtuigd met
mijn vlotte babbel. Nu
draaien Maija en ik de
rollen om. Zij deed
het heel goed natuurlijk, maar stiekem
ben ik wel blij dat ik nu een keertje de
burgemeesterssjerp mag dragen. Want
weet je, ik ben echt fier op onze stad.
En op de dingen die wij met de Kinderraad gerealiseerd hebben. Ik vind dat
er heel goed nagedacht wordt over
initiatieven voor kinderen in Mechelen.
Daarom wil ik alle kinderen aansporen
om een beetje ambitie te hebben. Probeer ook eens om Kinderburgemeester te worden. Of Kleine Stadsartiest
bijvoorbeeld. Ook als kind kan je echt
iets betekenen voor de stad. Gewoon
proberen: wie niet waagt, niet wint!”

Ook als kind
kan je iets
betekenen in
Mechelen

15

De buitengevel schittert
weer in al zijn glorie

Nieuwe toekomst voor de ‘Ouwen Dok’
Ontmoetingsplaats
aan het water
Het bruisende hotel met
moderne faciliteiten zal de
Keerdok- en Eandissite nieuw
leven inblazen. Het hotel
krijgt ruim 120 kamers en
enkele conferentiezalen. Aan
de zijde van het Keerdok komt
een eigentijdse brasserie voor
hotelgasten en buurtbewoners. De nieuwe ontmoetingsplaats aan het water zal de
wijk een boost geven.
Toch verdwijnt de oorspronkelijke functie van de
‘Ouwen Dok’ niet helemaal.
Een moderne wellness, met
openluchtzwembad centraal
in het gebouw, wordt het

Het voormalige stedelijke zwembad of de ‘Ouwen Dok’
krijgt een nieuwe invulling. Het imposante art-decogebouw
aan het Rode Kruisplein wordt omgetoverd tot een stateof-the-art hotel. De herbestemming is een eerste schakel
tussen de historische binnenstad en de nieuwe stadswijk
aan het water. De restauratie van gevels en daken is
afgerond. Nu starten de werken aan de binnenkant.
pronkstuk van het hotel.
Opnieuw zullen Mechelaars
– en nu ook hotelgasten –
baantjes trekken in de
oorspronkelijke zwemkom
van de ‘Ouwen Dok’. Van der
Valk nv, dat de herbestemming op zich neemt, rekent
op een uitvoeringstermijn
van ongeveer anderhalf jaar.

Masterplan

De oorspronkelijke zwemkom wordt
een openluchtzwembad met een
modern wellnesscomplex

Volg de herbestemming
van stedelijk zwembad
tot indrukwekkend
hotel op de voet.
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De restauratie en herbestemming van de ‘Ouwen Dok’
past in het masterplan voor
de Keerdok- en Eandissite.
Dat voorziet ook 800 woningen, een parkeergebouw voor
ongeveer 540 wagens en tal
van horeca- en handelszaken. Duurzaamheid is een
kernpunt en dus wordt er
compact gebouwd en voldoende ruimte gelaten voor
kwalitatief groen. Verder ligt
de focus op verplaatsingen te
voet, met de fiets en met het
openbaar vervoer.

Monument met
rijke geschiedenis

Door de ‘Ouwen
Dok’ niet alleen
te restaureren,
maar opnieuw
een zinvolle
invulling te
geven als hotel,
wellness en
brasserie,
herwaarderen
we de hele
Keerdok- en
Eandissite
Bart De Nijn, schepen
van Openbare Werken

De eerste stenen van het
gebouw werden in 1915
gelegd, in volle oorlogstijd. De
schrik voor deportatie door de
bezetter was reëel. Mechelen
had er alle baat bij om de
mannelijke werkloze bevolking aan de slag te krijgen.
Toch duurde het tot 1924
vooraleer het gebouw voltooid
was. Architect van dienst
was August Van Haesendonck. De grootsheid en fijne
details – kenmerkend voor de
tijdgeest – springen meteen
in het oog. De toren ligt in lijn
met de laatgotische paleizen
in de Mechelse binnenstad
en de achterste zijgevel is een
afspiegeling van de ‘Spaanse
gevel’ van het stadhuis op de
Grote Markt.
Ooit moest het een van
Europa’s grootste zwembadcomplexen worden. Maar

2001

2015

Maart
2015

Sluiting Stedelijk
Zwembad Mechelen

Goedkeuring masterplan
Keerdok- en Eandissite

Aanvang restauratie
gevels en daken

Projectie
Dossier

de zuidelijke, westelijke en
een deel van de noordelijke
vleugel deden ook dienst als
opslagruimte en douaneentrepot. Daarnaast bood het
gebouw onderdak aan tal van
verenigingen, zoals een judoen karate-academie, tafeltennisclub en toneelvereniging.
Toch kennen de meeste
Mechelaars het gebouw als
stedelijk zwembad. In 1997
werd het beschermd als
monument. De aanwezige
asbest en achterhaalde infrastructuur gooiden echter roet

in het eten. In 2001 moest het
zwembad de deuren sluiten.

Herstel van oude glorie
Na enkele jaren leegstand en
verval startte in 2015 de restauratie van de buitengevels
en daken. Het voornaamste
doel? Het gebouw herstellen
naar z’n oorspronkelijke
monumentaliteit.
De restauratie gebeurde
onder de deskundige leiding
van Brussels bureau Origin
Architecture & Engineering.

Ook buurtbewoners zijn
welkom in de
wellness en
brasserie. Het
hotel wordt dé
ontmoetingsplaats van de
nieuwe Keerdoken Eandissite.

Ze herstelden gewijzigde
geveldetails, dakornamenten en het verloren gegane
schrijnwerk in hun oude
glorie. Hun enige leidraad?
Historische tekeningen, foto’s
en gedetailleerde metingen bij
aanvang van de restauratie. Ze
maakten ook dichtgemetselde
ramen en deuren opnieuw
open en installeerden nieuwe
bliksemafleiders. De restauratie werd afgerond in 2017.
Nu volgt de tweede fase: de
herbestemming tot hotel.

2016

Najaar
2017

Januari
2018

Begin
2019

Monument verkocht
aan Van der Valk nv

Restauratie buitenkant
afgerond

Start werken binnenkant

Opening hotel

17

De dag van

De dag van

de dorpsconsulenten

In de dorpshuizen van Walem, Hombeek,
Heffen, Leest, Muizen en Battel kan je boeken
ruilen, activiteiten organiseren, dvd's afhalen,
enz. Grote kans dat je Geert, Mieke of Rita
tegen het lijf loopt. Samen met tal van vrijwilligers brengen zij leven in de dorpshuizen.

8u

10u

17u

8u

14u

Mieke (Walem): “De
dorpshuizen en de activiteiten die er plaatsvinden,
steunen op één grote
pilaar: de vrijwilligerswerking. De dorpsbewoners
regelen hier veel zaken zelf,
zoals de boekenruil en het
afhaal- en inleverpunt van
de bib. Als dorpsconsulent
bied ik ondersteuning. Kijk,
daar is vrijwilligster Mieke
net. Ze komt alvast koffie,
thee en koekjes klaarzetten voor het maandelijkse
praatmomentje Vrouwentongen.”

Geert (Battel): “Petra, Jef en
Marc werken aan ‘Battel in
Beeld’. Ze maken presentaties van oude foto’s van de
wijk. Op die manier willen
ze Battelaars met elkaar in
verbinding brengen. Samen
bekijken we mogelijke
samenwerkingen met andere
stadsdiensten of partners.”

10u

Rita (Heffen): “Ik passeer
even langs het openingsmoment van de boekenruil in
zaal Grétry. Ook de bewoners die een boek van de
bib besteld hebben, komen
langs. Een fietskoerier zet
hier elke week de bestelde
boeken en dvd’s af.”

Rita (Hombeek): “Ik leid mijn
collega’s en de bewoners
rond in het vernieuwde
dorpshuis. Ook daar krijgt
onze werking een plaats. In
juni willen we een groot openingsfeest organiseren met
alle lokale verenigingen.”

Onze dorpshuizen
steunen op één grote
pilaar: de vrijwilligers
17u

Meer info over de dorpshuizen: www.mechelen.be/dorpen
14u

Het Huis van de Mechelaar komt naar je toe
Een nieuwe identiteitskaart, Kids-ID, rijbewijs of reispas
nodig? Om de twee weken kan je daarvoor een afspraak
maken in de dorpshuizen van Muizen, Walem en Leest.
Werk je in de buurt of zijn de dorpshuizen voor jou makkelijker bereikbaar, dan ben je ook van harte welkom.
www.mechelen.be/afspraak
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UiTgelicht

Op culturele
kinderuitstap
met Rommy
Dat het bezoeken van een tentoonstelling saai zou zijn voor kinderen? Niets van aan,
en al helemaal niet in Mechelen. Vanaf nu kunnen kinderen de expo’s in het Cultuurcentrum en De Garage beleven aan de hand van een heleboel leuke opdrachten.
In opdracht van Mechelen
Kinderstad ontwikkelde Mooss
vzw in samenwerking met
Cultuurcentrum Mechelen een
educatief pakket met speelse
opdrachten voor kinderen van
zes tot twaalf jaar. Alles zit in een
Rommy-rugzakje dat je gratis aan
het onthaal van het Cultuurcentrum en De Garage kan lenen.
Met de kleurpotloden, het
tekenpapier en het schatkistje
met materialen kunnen de
kinderen meteen aan de slag.
Door hen op een speelse en
educatieve manier te betrekken, wordt het een heuse
gezinsbelevenis. Je kiest zelf

waar in de tentoonstelling je
welke opdracht doet. Ze zijn
niet bedacht voor een specifiek kunstwerk en dus kan je
ze uitvoeren op verschillende
expo’s. Na het bezoek lever je
het Rommy-rugzakje met al het
materiaal en het opdrachtenboekje opnieuw in bij de balie.
Op deze manier wil de stad
de interesse van kinderen in
cultuur op een speelse manier
aanwakkeren. Leerkrachten
van de lagere school kunnen
het educatief pakket eveneens
gebruiken bij een klasuitstap
naar een tentoonstelling in het
Cultuurcentrum of De Garage.
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Jouw foto straks in
Cultuurcentrum Mechelen?
Mechelen barst van lokaal fotografietalent. En daar mogen we mee
uitpakken. Daarom lanceert Cultuurcentrum Mechelen de wedstrijd
ROOTS voor fotografen uit Mechelen en de buurgemeenten.

‘t verhaal van
de schelpen van
Santiago de Compostela
Sinds augustus kan je in de binnenstad
14 koperen schelpen spotten in het wegdek.
Het zijn Sint-Jakobsschelpen, hét symbool
voor mensen die de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela ondernemen. Als bewijs
dat ze de route voltooid hadden, namen
pelgrims vroeger een Sint-Jakobsschelp van
de Galicische kust mee naar huis. En nog
altijd maken ze zich kenbaar met dat symbool. Verschillende steden en gemeenten,
waaronder nu dus ook Mechelen, geven met
die schelpen de pelgrimsroute aan.
Onze stad ligt al eeuwen op de weg naar
Compostela. De meest concrete link tussen
Mechelen en de bedevaartsroute was waarschijnlijk het voormalige Sint-Jacobsgasthuis
met bijhorende kapel. Dat bevond zich sinds
begin 14de eeuw op de hoek van de Hoogstraat en de Sint-Jacobsstraat, dicht bij de
Brusselpoort. Pelgrims konden er overnachten binnen de stadsmuren voor ze verder
trokken. De kapel werd in 1848 afgebroken.
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Iedereen mag meedoen. Je moet
alleen 16 jaar of ouder zijn. Interesse? Bezorg het Cultuurcentrum
dan maximaal zes foto’s met als
thema ‘roots’. Leg ook even uit
hoe jouw foto’s gelinkt zijn aan het
thema en hoe je ze gepresenteerd
wil zien op de tentoonstelling.
In de loop van februari kiest een professionele jury 15 fotografen uit de
inzendingen. Hun werk zal tussen 28 april en 27 mei te zien zijn in de
tentoonstellingszalen van Cultuurcentrum Mechelen.
Meer info? www.cultuurcentrummechelen.be, roots@mechelen.be,
015 29 40 14

Toptheater uit Wallonië
Dit seizoen slaan kunstencentrum
nona, ARSENAAL/LAZARUS,
Cultuurcentrum Mechelen en
beeldsmederij DE MAAN de
handen in elkaar voor ‘Changement de décor’. Onder die naam
brengen ze verschillende Waalse
topvoorstellingen op het podium,
omdat ze vinden dat die nog te
weinig de taalgrens oversteken.
In kunstencentrum nona kan
je op 28 februari genieten van
'Rumeurs et petits jours', een
voorstelling van Raoul Collectif.

Pelgrims die naar Santiago de Compostela
vertrekken, krijgen nog elk jaar in februari
hun zegen in de Sint-Romboutskathedraal.
De hoofdzetel van het Vlaamse Compostelagenootschap bevindt zich immers in Mechelen, in het Diocesaan Pastoraal Centrum.

Bij ARSENAAL/LAZARUS speelt
op 7 februari ‘Philip Seymour
Hoffman, par exemple’ van Rafael
Spregelburd en Transquinquennal. De voorstelling krijgt een
Nederlandse boventiteling.

Pelgrimszegening, 24.02.2018,
Sint-Romboutskathedraal

Tickets en info: www.arsenaallazarus.be, www.demaan.be, www.nona.be,
www.cultuurcentrummechelen.be

Kort

Snel
Naar de binnenspeeltuin: “Tijdens het
weekend of de schoolvakanties gaan we
vaak naar De Nekker. In de zomer om te
zwemmen, maar in de winter vooral voor de
binnenspeeltuin. Ayman kijkt er al naar uit!”

De top 3
van …
Fatima &
Ayman

Gezellig boeken lezen: “De Stedelijke
Bibliotheek heeft een uitgebreide kinderafdeling. Daarnaast organiseren ze vaak
toffe activiteiten, zoals een voorleesuurtje
op zondagvoormiddag.”
Ravotten: “Om eens goed te ravotten
of om tegen een balletje te sjotten, gaat
Ayman graag met zijn broertje of vriendjes
naar het Tivolipark. Plezier verzekerd!”

Partnerruil in Theater M
Sinds hun 10-jarige zonen in dezelfde voetbalploeg spelen, zijn twee
echtparen innig bevriend met elkaar. Innig wordt intiem als Cristel
(vrouw van Bert) en Jasper (man van Sofie) een geheime relatie beginnen. Maar als Sofie erachter
komt en Bert inlicht, volgt de
vraag: hoe pakken ze dit aan?
Scheiding? Aanvaarden? Of er
op een pientere manier hun
voordeel mee doen? Partnerruil
is een stoute komedie over de
liefde en haar vele (om)wegen.
Een knap geconstrueerd
liefdesverhaal van de hand van
Kotmadambedenker en schrijver Frans Ceusters.
Basisprijs: € 16 (met kansentarief: € 2)
Meer info? www.theaterm.be

voordeel: 2 tickets voor de prijs van 1
In ruil voor 20 punten krijg je bij de aankoop van een ticket voor
Partnerruil een tweede ticket gratis. Opgelet, dit voordeel is alleen
geldig aan de kassa op de avond van de voorstelling tussen 19.30
en 20u, zolang de voorraad strekt. 1 ticket per UiTpas.
Andere voordelen* bij theater M:
• Welkomstvoordeel: gratis glas cava
• 10 punten: gratis glas cava of koud tapasbordje
*Alleen geldig op de avond van de voorstelling waarvoor je een ticket hebt.

• In aanloop naar 14 februari zorgen Mechelse
handelaars en horecazaken voor liefdevolle valentijnsacties. Zoveel #2800love,
daar houden we van!
• Doe mee op 27 februari om 14 uur aan de
zesde seniorenkwis in lokaal dienstencentrum De Schijf. Je kan je ploeg met 3 of 4
deelnemers inschrijven in De Schijf, of bij
iemand van de Stedelijke Adviesraad voor
Senioren (SARS).
• Mechelaar Emile Van der Taelen bracht het
boek ‘Mechelen Ondergronds’ uit. Het boek
toont foto’s van de historische kelders en
andere ondergrondse ruimtes die onze stad
rijk is. Na ‘Torens van Mechelen’ in 2016, is
dit het tweede boek van de auteur. Te koop
in de boekhandels De Standaard, Salvator
en De Zondvloed.
• Op zondag 4 februari is het Kindercarnaval.
Het gratis kinderfeest vindt plaats in De Loods
(voorheen Perron M) aan het Douaneplein
vanaf 14.11u. Trek je leukste verkleedkledij aan
en feest mee! Clown Michael is alvast van de
partij met spel, goochelen, dans en muziek.
• Open Boek bestaat 20 jaar en kreeg ondertussen al veel gasten over de vloer. Gastvrouw
Greet Pluymers gaat telkens op zoek naar fijne
mensen die een inkijk geven in hun boekenkast. Deze maand kan je gaan luisteren naar
Alicja Gescinska en Thomas Vanderveken.
• Met RADAR geven het Cultuurcentrum en H30
jonge stedelingen met talent een podium. Op 9
februari vindt de tweede editie van dit seizoen
plaats. Maak kennis met drie verschillende performers: slamdichteres Lisette Ma Neza, muzikant Linde en danseres Betty Mansion.
• Twintig schitterende vrouwenstemmen brengen op zondag 4 februari om 15u een programma van sfeervolle Mariale gezangen
in de Onze-Lieve-Vrouw-Van-Hanswijkbasiliek. De toegang is gratis.

Meer info? www.uitinmechelen.be
Meer UiT-tips op www.uitinmechelen.be
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Een hart voor cultuur? Laat van je horen!

Geef advies samen
met de Cultuurraad
Ben jij een cultuurfan die regelmatig deelneemt aan culturele activiteiten in Mechelen? Dan kan de Cultuurraad jouw advies
gebruiken. Voorzitter Frans De Wachter
geeft een woordje uitleg.

Wat doet de Cultuurraad precies?
“De Cultuurraad verenigt
zo’n 175 culturele organisaties en experten in
Mechelen, van theaters over
kunstenaars tot galerijen.
We informeren hen over het
cultuurbeleid van de stad.
Daarnaast verzamelen we bij
hen informatie om door te
geven aan het stadsbestuur.
Zo sluiten beslissingen beter
aan bij het culturele veld.
Wie dagelijks rond cultuur
werkt, heeft namelijk veel
expertise ter beschikking.
Ook de Mechelaars die zelf
niet zijn aangesloten bij een
culturele organisatie, maar
vaak genieten van culturele
activiteiten, hebben die kennis. Daarom willen we ook
hen een stem geven.”
Welke concrete zaken
realiseerden jullie zo al?
“In ons meest recente
project ‘Cult-uren’ hebben
we advies gegeven over een
intercultureel cultuurbeleid.
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Hoe betrek je andere
culturen in de culturele
activiteiten in Mechelen en
hoe breng je de bestaande
culturele activiteiten naar
andere gemeenschappen?
We gaven onder andere
enkele tips voor een vlottere
communicatie. Ook rond
de invulling van de nieuwe
bibliotheek gaven we advies.
En onder de noemer ’13
voor 12’ stelde de Cultuurraad in 2012 13 adviezen op
voor het toenmalige nieuwe
stadsbestuur. Een heleboel
daarvan zijn ondertussen
gerealiseerd.”

Cultuurliefhebbers mogen
meedenken over
het toekomstig
cultuurbeleid

Welke thema’s komen
zeker aan bod?

Plannen jullie voor de
komende verkiezingen
iets gelijkaardigs?
“We willen de verschillende
politieke partijen inderdaad
een nieuw advies uit het
werkveld overbrengen. We
mikken erop om dat rond
Pasen te overhandigen.
Daarom organiseren we in
de tweede helft van februari themagroepen waarin

cultuurliefhebbers hun
mening kunnen geven. Wie
geïnteresseerd is, nodigen we
van harte uit. We verwachten wel wat engagement en
inhoudelijke inbreng – het is
de bedoeling om tijdens de
gesprekken tot een advies te
komen. Deelnemers hebben
vooraf dus het best al enkele
ideeën, maar welke dat
precies zijn, doet er minder
toe. We willen wel constructief vooruitkijken en er geen
klaagbarak van maken.”

Interesse om
deel te nemen de
themagroepen?
Neem dan contact op
met Frans De Wachter: 0479 98 99 46,
frans.dewachter@
telenet.be

“Moeten alle culturele activiteiten in het centrum plaatsvinden of ook in bijvoorbeeld
Heffen of Hombeek? Of wat
doen we met gebouwen zoals
scholen en kerken, die op
bepaalde momenten van de
dag leeg blijven? Kunnen
we die gebruiken voor het
culturele aanbod? Maar het
gaat ook veel breder dan dat.
Alle onderwerpen kunnen
aan bod komen."

Agenda

WO 7 FEBRUARI

1
4

Verkeerd verbonden

theater • Het Mechels
Volkstoneel, 20.30u

theater • ’t Echt Mechels
Theater, 20.15u

Dichtatuur

DO 8 FEBRUARI

2

Achter de schermen:
de rechtbank

theater • Bibliotheek, 20u

Wonen
beurs • Nekkerhal, 13 > 18u

theater • ARSENAAL/
LAZARUS, 20.15u

Alles went, behalve …

DO 1 FEBRUARI

1

VR 2 FEBRUARI

rondleiding • Gerechtshof,
13.30u

Eriksson Delcroix &
Sun*Sun*Sun Orkestra

Verkeerd verbonden

concert • Stadsschouwburg, 20.15u

theater • ’t Echt Mechels
Theater, 20.15u

Heuvels van blauw

Philip Seymour Hoffman,
par exemple Transquinquennal

Boekvoorstelling:
Een Hart van Mandarijntjes
- Ping Fai Philippe Ng
lezing • ViaVia Reiscafé,
20u

3

beurs • Nekkerhal, 13 > 22u

theater • TDM Theater De
Moedertaal, 20.15u

Alles went, behalve …

Partnerruil

Scholenmarkt en open
schooldagen

theater • Theater M, 20.30u

beurs • Transit M, 20 > 22u

ZO 4 FEBRUARI

Soirée Lamot Cultuurcentrum
Mechelen: een keuze
voor kwalitatieve actuele
beeldende kunst

Wonen

theater • Het Mechels
Volkstoneel, 20.30u

Jazz … Giant steps, John
Coltrane

Ontmoetingsdag fotografie

lezing • Bibliotheek, 20u

opendeurdag • Cultuurcentrum, 10 > 18u

Bounce Back Chantal Acda

Wonen

concert • Cultuurcentrum,
20.15u

theater • TDM Theater De
Moedertaal, 20.15u

Voorleeszondag

theater • Theater M, 20.30u
2

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

3

Kindercarnaval

5

concert • kunstencentrum
nona, 20.30u

feest • De Loods, 14 > 18u

De Improfeten

Open Boek met Alicja
Gescinska

theater • Theater M, 20.30u

lezing • Stadsschouwburg,
11u

Wonen
beurs • Nekkerhal, 11 > 18u

JazzXS: Talking about the
Weather - Eric Thielemans
& Billy Hart

lezing • Bibliotheek,
10.30 > 12u

Partnerruil

Othello
theater • Stadsschouwburg,
20.15u

Alles went, behalve …
theater • Het Mechels
Volkstoneel, 15u

lezing • Lamot, 20u
5

beurs • Nekkerhal, 11 > 18u

Heuvels van blauw

ZA 3 FEBRUARI

4

VR 9 FEBRUARI
Alles went, behalve …

Natuur in de stad
wandeling • Fietsenstalling
Rode Kruisplein, 14u

theater • Het Mechels
Volkstoneel, 20.30u
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RADAR
theater • Cultuurcentrum,
20u

DI 13 FEBRUARI
2

ZOOks

spel • Ter Coose, 20u

film • DE MAAN, 15 + 19u
1

Le Ton Mité
concert • Bibliotheek, 20.15u

3

5

Drarrie in de nacht - KVS
theater • ARSENAAL/
LAZARUS, 20.15u

Calendar girls

Kaarttornooi 2017/2018
elfde avond

1

De zonder zon zon ARSENAAL/LAZARUS
theater • ARSENAAL/
LAZARUS, 20.15u

2

Calendar girls

theater • De Peoene, 20.15u

theater • De Peoene, 20.15u

WO 14 FEBRUARI

Partnerruil

Thomas More
Openlesdag XL

theater • Theater M, 20.30u

opendeurdag • Thomas
More Campus De Vest,
08.30 > 16u

ZA 10 FEBRUARI
Alles went, behalve …

ZO 18 FEBRUARI
Voorleeszondag
3

Mechels Broek:
Vogels en liefde!

theater • Het Mechels
Volkstoneel, 20.30u

6

wandeling • Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied, 14u

Kaarttornooi 2017/2018
tiende avond
spel • Ter Coose, 20u

Drarrie in de nacht - KVS

André Brasseur & band

theater • ARSENAAL/
LAZARUS, 20.15u

concert • Stadsschouwburg, 20.15u

lezing • Bibliotheek,
10.30 > 12u

Molletje en de maan
theater • Theater M, 14.30u

Bestorm 8+
4

theater • DE MAAN, 15u

Calendar girls
theater • De Peoene, 15u

DO 15 FEBRUARI

Calendar girls
theater • De Peoene, 20.15u

De passant 6+

MA 19 FEBRUARI

theater • DE MAAN, 15u

Stress en chronisch ziek
zijn

Partnerruil
theater • Theater M, 20.30u

Over poëzie

lezing • CM-Campus, 13.30u

lezing • Bibliotheek, 20u

DI 20 FEBRUARI

ZO 11 FEBRUARI
VR 16 FEBRUARI

Alles went, behalve …
theater • Het Mechels
Volkstoneel, 15u

Calendar girls
theater • De Peoene, 20.15u

Meneer Beer en de
Woeste Wolven 5+

theater • Theater M, 20.30u

MA 12 FEBRUARI

lezing • Bibliotheek, 20u
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Roep om rechtvaardigheid.
Recht en onrecht in de
kunst van de Nederlanden
(1450-1650)
lezing • Stadsarchief, 20u

Dag Janine en dag José Nele Goossens

theater • Stadsschouwburg,
15u

Denkers die inspireren …
Marx

5

ZA 17 FEBRUARI
4

Bestorm 8+
theater • DE MAAN, 15u

WO 21 FEBRUARI
6

Het leven zoals het echt is
in de rechtbank
rondleiding • Gerechtshof,
08.45u

Agenda

Slaapproblemen onder de
loep

Hoge fronten Niet vergeten 7+

lezing • Vormingplus regio
Mechelen, 19u

theater • Stadsschouwburg,
19.30u

ZO 25 FEBRUARI
Concert Lions Club
Mechelen
concert • TheAtrium, 17u

Schoon Jan Jaap van der Wal
theater • Stadsschouwburg,
20.15u

DO 22 FEBRUARI
Fluitenkoor & Saxofonia
concert • Martin’s Patershof,
19.30u

Thomas More infoavond
voor ouders
opendeurdag • Thomas
More Campus De Vest,
19.15 > 21.30u

Café Parole: vluchtelingencrisis in Europa
lezing • Vrijzinnig centrum
De Schakel, 20u

Soirée Lamot - Wie zoekt,
die ... kiest! 100 jaar
archeologisch onderzoek
in Mechelen

Calendar girls

Voorleeszondag

theater • De Peoene, 20.15u

lezing • Bibliotheek,
10.30 > 12u

The only way is UP
theater • kunstencentrum
nona, 20.30u

lezing • Stadsschouwburg,
11u

ZA 24 FEBRUARI
JazzXS: Crazy Men Bram Weijters
concert • kunstencentrum
nona, 20.30u

Battle of Honour
dans • Cultuurcentrum, 15
+ 18u

Quiz de Sjarabang

Calendar girls

Intiem Zolderconcert:
The Fiddle Case

theater • Stadsschouwburg,
20.15u

concert • ViaVia Reiscafé,
20u

Marx - Stefaan Van
Brabandt & Johan
Heldenbergh
theater • Stadsschouwburg,
20.15u

Beezy Comedy
theater • Theater M, 20.30u

Jij Maakt Mechelen Quiz

Slaapproblemen onder de
loep
lezing • Vormingplus regio
Mechelen, 19u
theater • Theater M, 20.15u

Schoon Jan Jaap van der Wal

VR 23 FEBRUARI

WO 28 FEBRUARI

Pianorecital Anastasia
Kozhushko
concert • Huis De Min, 20u

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 nieuwsbrief en blijf wekelijks op
de hoogte van de vrijetijdsactiviteiten in Mechelen.

theater • De Peoene, 15u

Burn-out voor beginners

theater • De Peoene, 20.15u

theater • kunstencentrum
nona, 20.30u

Calendar girls

spel • TSM, 19.30u

lezing • Lamot, 20u

Radio No Frequency Zina Zarour, Lama Rabah,
Faris Shomali en
Henna al-Hajj Hasan

Open Boek met Thomas
Vanderveken

Meer vrijetijdsinfo?
UiT in Mechelen!

Rumeur et petits jours Raoul Collectif
theater • kunstencentrum
nona, 20.30u

Jouw activiteit hier?
Wil je jouw activiteit ook in
deze kalender? Voer die
dan in op de UiTdatabank.
Op www.uitinmechelen.
be/uitdatabank helpen we
je op weg. Deadline voor
editie maart: 31 januari
Deze kalender werd
afgesloten op 31 december
2017. Cursussen, workshops, kampen en permanente activiteiten worden
niet opgenomen.

EXPO
Photo Friction
> 15.04, Cultuurcentrum

Ligamenten - Niels
Donckers
> 04.03, De Garage

Dirk Vander Eecken
> 04.03, De Garage

The Art of War
> 1.07, Kazerne Dossin

spel • Busleyden Atheneum
Campus Pitzemburg, 19.30u
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#2800love

#2800love
Jouw kans om iedereen te
laten meegenieten van jouw
unieke kijk op Mechelen
en zijn Mechelaars.

sylviavanmullem78
Happy new year to all of you!!!
♥ 🍾  👍🏻
#newyear #2018 #2800love

roosjetseyen
Zijn laatste Kerst als ons enigste
kinneke Jezus, he's enjoying it 😍🌟
#wijook #christmastime #christmaslights
#2800love
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thommmmas
Wij gaan binnenkort renoveren.
Mechelen, kom maar op met die tips!
#renovatiemobiel #mechelenklimaatneutraal
#renoverenwiehetwildiekanhetleren #2800love

mechelen_in_beeld
Thx for all your likes and comments. ♥
#2800love #mechelen #belgium #europe
#bestnine2017 #VisitMechelen #CityScape

planckendael
Ons kerstkindje kreeg een naam 💕
Jullie stemden voor de naam #Suki! Dit
betekent 'geliefde' 😍
#Planckendael #2800love

savawey
Er eindelijk op geraakt!
#toobusyholidaying #schaatsboot #2800love
#schaatsenopdedijle #meandmyboy
#momandsontime #christmasholidays

ookatrienoo
Happy girls
#bff #ijspiste #2800love

kv.photography25
Dancing in the sky
#Theater #TheaterTol #UitInMechelen
#MechelenHoudtJeWarm #2800love
#MechelenInVuurEnVlam

brucephotoig
Lightened City - Grote Markt
#mechelen #2800love #streetphotography
#storytelling
V.l.n.r.: Erik Laga, Koen Anciaux, Björn Siffer, Greet Geypen, Walter Schroons, Bart Somers,
Marc Hendrickx, Marina De Bie, Bart De Nijn, Katleen Den Roover, Stefaan Deleus en Jan Bal
www.mechelen.be/stadsbestuur-mechelen

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
maza_fiejette
🎄  M e r r y C h r i s t m a s 🎄
#christmas2017 #christmas #xmas #lights
#lichtjes #kerstmis #2800love #mechelen

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
vragen eerst toestemming voor we
deze beelden publiceren.
Proficiat roosjetseyen,
jij hebt deze keer gewonnen!
Meer uitleg op
www.mechelen.be/nieuwemaan

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, Stijn Swinnen, Koen Pattyn
Concept & creatie: Trendhuis
Wettelijk Depot: D/2018/0797/001
Klachten over bedeling? Doe een melding via www.foldersontvangen.be
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Mechelen -Willebroek

