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"Juffrake, wilde me
kabaske is vulle?"
De snelste surfer
ter wereld

Smullen van
cultuur

Wie is
Sinte-Mette?

Zeg het met bloemen
Op 1 en 2 november trekken naar jaarlijkse gewoonte veel
Mechelaars naar het kerkhof om hun overleden dierbaren
te herdenken. Op de stedelijke begraafplaats kan je vanaf
25 oktober t.e.m. 2 november een bloemetje kopen.
Je vindt er ook chrysantenhouders die je gratis mag gebruiken.
Zorg je mee dat de grafzerken er netjes bij liggen?
Daarnaast ben je welkom in de Stedelijke Aula op 9 december
voor Wereldlichtjesdag, een internationaal herdenkingsmoment
voor alle overleden kinderen wereldwijd. Afspraak om 18.45u.
Brand je mee een lichtje?
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Welkom

Cultuur snuiven in
eigen stad
Mechelen heeft er plots een hele reeks
cultuur- en vrijetijdspaleizen bij. De voorbije
jaren hebben we hard gewerkt aan de
herbestemming van verschillende grote
leegstaande gebouwen.
Hopelijk heb je tijdens de weekends van Open
Predikheren al eens kunnen rondneuzen in onze
toekomstige bib in het indrukwekkend gerenoveerde
Predikherenklooster? En ben je al eens gaan kijken in
het vernieuwde Schepenhuis waar zich nu onze diensten
Toerisme en UiT in Mechelen bevinden? Zo centraal
gelegen tussen de Sint-Romboutstoren en de Grote Markt
vinden toeristen ons nu veel gemakkelijker. En dat is nodig,
want onze mooie stad lokt jaar na jaar meer toeristen.
En dan is er natuurlijk nog het Hof van Busleyden, ons
nieuwe stadsmuseum dat overal veel lof oogst. Een
absolute must see voor elke Mechelaar!

Tal van leegstaande
gebouwen zijn
getransformeerd
tot trekpleisters

Bart Somers,
burgemeester

Ondertussen werken aannemers ook verder aan de
herbestemming van de Ouwen Dok tot hotel. Da’s nog
lang niet af, maar toch kan de hotelier de boekingen
al niet meer bijhouden ... Mechelen is duidelijk dé
topbestemming geworden.
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Vraag
Mogen honden
loslopen?
Beste stadsbestuur,
Ik loop regelmatig langs de vaart en
daar merk ik dat honden niet altijd
aan de leiband zitten. Ik ben bang van
honden en vind dat niet zo fijn. Maar
ik weet niet goed wat de regels voor
hondenbaasjes eigenlijk zijn. Mogen
honden loslopen?
Met vriendelijke groet,
Marina

Hoor de klokken luiden
Hoe heten de zes historische luidklokken van de Sint-Romboutstoren? Het zou
een goede vraag zijn voor een Mechelse
quiz. Antwoord: Salvator, Karel, Rumoldus, Sint-Jan Berchmans, Magdalena en
Libertus. UNESCO erkende hun gelui
als werelderfgoed, maar in 2014 werden
de klokken het zwijgen opgelegd. Door
technische problemen met het automatische luidsysteem was het risico op
schade aan de klokken te groot.
Tot nu. Na vier jaar stilzwijgen, luiden
Libertus en Sint-Jan-Berchmans weer
regelmatig. Stad Mechelen investeerde
in een nieuw, slim luidsysteem waardoor de klokken weer veilig kunnen
zwieren. Op termijn zal je ze weer alle
zes horen klinken.

Antwoord
Dag Marina,
In en rond de stad moeten honden
altijd aan de leiband zitten. Dus ook
aan de vaart. Als een baasje zijn hond
even wil laten ravotten of loslopen,
kan hij daarvoor terecht in een van de
acht hondenloopweides in en rond
onze stad (Caputsteenpark, Papenhof,
Tivolipark, Pennepoelpark, Donkerlei,
Offenbossen, Eglegemvijver of
Vrijbroekpark).
Daarnaast zijn de baasjes, met
uitzondering van blinden en
mindervaliden met een geleidehond,
verplicht om de uitwerpselen van
hun hond onmiddellijk op te ruimen.
Daarvoor moet de hondeneigenaar
altijd een geschikt zakje op zak
hebben.
Op mechelen.be/algemenebestuurlijke-politieverordening kan
je alle regels in verband met dieren
terugvinden. Wie zich niet aan deze
regels houdt, riskeert een boete.
Heb jij een vraag?
Eén adres: nieuwemaan@mechelen.be
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Cambio, ook rolstoelvriendelijk

Meer en meer Mechelaars gebruiken cambiowagens. Logisch dus dat er
nu ook een rolstoelvriendelijk exemplaar is. Je vindt hem in de Lijsterstraat
aan het Oud-Oefenplein.
De drie achterzetels van de Citroën Berlingo zijn makkelijk neer te klappen, en via een speciale inrijplank kan de rolstoelgebruiker vlot achterin
de wagen rijden. Vooraan is er dan nog plaats voor een bestuurder en een
passagier. In de wagen passen zowel gewone rolstoelen als scootmobielen.
Als de achterbanken niet neergeklapt zijn, kan het voertuig ook als gewone
wagen gebruikt worden door vijf personen.
Meer info en reserveren: www.cambio.be

Komaan
Kort

Vroeger en nu

1900

Snel
• Op 11 november is het honderd jaar Wapenstilstand. Je bent welkom op de herdenkingsmis in de Sint-Romboutskathedraal om 10.30u.
Aansluitend om 11.30u is er nog een plechtigheid aan het Monument van de Gesneuvelden
op de Wollemarkt. Om 16u ben je opnieuw
welkom in de Sint-Romboutskathedraal voor
het herdenkingsconcert The Armed Man van
Karl Jenkins, een muzikale en visuele totaalbeleving. Tickets koop je via UiT in Mechelen.

De Sint-Jozefkerk rond 1900

Baron Edouard Empain was een succesvolle Belgische ingenieur die
onder andere de metro van Parijs aanlegde. Aan de Leuvense vaart in
Battel verbouwde hij omstreeks 1890 een landhuis tot een kasteel voor
zijn moeder en zussen. Op de oude foto zie je links nog een stuk van de
omheining rond het landgoed. De baron pompte ook heel wat geld in
de kleine Sint-Jozefkerk, die je ook op de foto ziet. Hij sponsorde onder
andere de glasramen waar zijn naam nog altijd fier op prijkt. En voor de
begrafenis van zijn moeder in 1914 liet hij elektriciteit aanleggen in de
kerk. In 1952 werd het kasteel afgebroken en alle grond verkocht. Maar
oudere Battelaars herinneren zich nog altijd Madame Denis, de zus van
de baron die tot haar dood in 1971 in Battel bleef wonen.
Ontdek nog meer oude foto’s tijdens Battel in Beeld:
• 24 november van 14 tot 17u en van 20 tot 23u
• 25 november van 14 tot 17u
Waar? Parochiezaal Battel. De toegang is gratis, maar inschrijven is
verplicht. Dat doe je via battelinbeeld@gmail.com of 0477 84 03 13.

Getal

3108

Zoveel ongebruikte luiers verzamelden we al in onze
pamperbanken. Die verpakken we op hun beurt in pakjes
van 15 stuks, die we verkopen we aan 1 euro. Heb je
luiers die te klein zijn? Breng ze naar een pamperbank.
Meer info: www.mechelenkinderstad.be/pamperbank

• Eind september opende het eerste deel van
het Tinelpark, de zone tussen Kazerne Dossin
en Het Predikheren. Met verschillende rustplekken en de waterpartij naast het klooster is
het er aangenaam vertoeven. In de volgende
fase maken twee kleine speellandschappen
het plaatje compleet.
• In het Fietspunt aan het centraal station van
Mechelen kan je nu ook je fiets laten labelen.
Dat is een efficiënte manier voor het registreren van je fiets. De exacte tijdstippen en meer
info vind je op mechelen.be/fietsregistratie.
• De Fietsotheek verhuist in november naar
’t Atelier op de Battelsesteenweg 50/52. Je
kan er voor een vast jaarlijks bedrag een kinderfiets huren. Wordt het geleende fietsje te
klein? Dan ruil je hem in voor een groter model.
Zo heeft je kind altijd een fiets op maat.
• Het monument voor de gesneuvelden in
Walem kreeg een opknapbeurt. Het was sterk
vervuild en door erosie waren de achternamen van de zes gesneuvelden niet meer leesbaar. Bij de opknapbeurt werden meteen ook
drie extra namen toegevoegd op vraag van de
Heemkundige Kring Dr. Croquet Walem. Het
gaat om drie Mechelse soldaten die geboren
en getogen werden in Walem.
• Wie wil bouwen of verbouwen dient hiervoor
eerst een omgevingsvergunning aan te vragen. Van zodra de aanvraag ingediend is, start
een hele procedure met verschillende stappen. Sinds half oktober kunnen (ver)bouwers
makkelijk online de voortgang van hun aanvraag volgen. Mechelen is meteen de eerste
Vlaamse stad waar dat mogelijk is. Alle info:
www.mechelen.be/omgevingsvergunning
Meer nieuws: www.mechelen.be
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Mechelenmakers

Proficiat aan Mechelaar Vincent,
die onze stad mee op de sportieve
wereldkaart heeft gezet.
Stefaan Deleus,
schepen van Sport

Op 21 juli brak
Mechelaar Vincent
Valkenaers (24) het
wereldrecord speedsurfen
in het Franse La Palme.
Zo kroonde hij zich
meteen tot de jongste
wereldrecordhouder ooit.

“Bij speedsurfen leg je zo snel mogelijk
een bepaalde afstand af op vlak water.
Dus bijvoorbeeld op een meer of dicht
tegen de kustlijn. Het wereldrecord van
de zeemijl (1852 meter) stond met
76,19 km/u op naam van 41-voudig
wereldkampioen en levende legende
Björn Dunkerbeck. Ik heb dat nu - meer
dan twaalf jaar later - gebroken met een
gemiddelde snelheid van 78,22 km/u.”
“In november doe ik een gooi naar het
andere wereldrecord: de 500 meter
speedsurfen. Daarvoor trek ik een
maand naar Namibië. Een dure grap.
Alleen al het inschrijvingsgeld bedraagt
1250 euro per week, en ik ga drie weken
meedoen. En dan heb ik het nog niet
over reis- en verblijfkosten. Om mijn
droom toch waar te kunnen maken, heb
ik een crowdfunding opgestart. Alle
steun is welkom!”
Steun Vincents droom:
Surf naar yeee-haaa.com en typ ‘Vincent
Valkenaers’ in de zoekbalk rechtsboven.
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Inzicht

Geef je vergeten
spullen een
tweede leven

Wat?

Waarom?

Hoe?

Wat mag?

De Ik Geef-actie is
een nieuw concept
van De Kringwinkel
Ecoso en IVAREM,
waarbij kleine her
bruikbare spullen
gratis worden opgehaald bij jou thuis. Je
verzamelt ze in een
doos die na afspraak
wordt opgehaald. Je
krijgt dan een nieuwe,
lege doos in de plaats.
Ik Geef is een proefproject in Mechelen,
Sint-Katelijne-Waver,
Willebroek, Bonheiden,
Berlaar en Putte.

De actie wil mensen
aanmoedigen ook
kleine herbruikbare
spullen een tweede
leven te geven,
zoals boeken, textiel, speelgoed en
kleine elektro. Die
belanden nog te vaak
op de afvalberg. En
dat is zonde, want
iemand anders kan er
nog veel plezier aan
beleven. Stad Mechelen steunt deze actie
voluit, want het draagt
bij aan een klimaatneutraal Mechelen.

Vul een doos met
herbruikbare spullen en
bel 03 866 17 07 om ze
gratis te laten ophalen.
Print de coupon op
www.ikgeef.vlaanderen
en ruil die voor een
gratis Ik Geef-doos
bij de eerste ophaling.
Die kan je weer vullen
met andere spullen en
opnieuw laten ophalen. Geen printer of
pc? In het Huis van de
Mechelaar, de bib, bij
UiT in Mechelen en de
dorpshuizen vind je
flyers met de coupon.

Uiteraard moeten de
spullen nog in goede
staat zijn. Zijn ze
beschadigd, erg vuil
of onvolledig? Dan
zijn ze niet herbruikbaar. Wat mag je
meegeven? Boeken,
speelgoed (puzzels,
spelletjes, poppen,
bouwpakketten …)
en textiel (kleding,
schoenen, handtassen
en huishoudlinnen).
Alle kleine apparaten
met een batterij of een
stekker mogen ook in
de doos.

Plaats in je kast
nodig? Geef
herbruikbare
spullen gratis
mee in de
Ik Geef-doos.
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Cultuur in Mechelen:
om van te smullen
Een stad zonder cultuur? “Ondenkbaar”, zeggen drie Mechelaars
met recht van spreken. Het diverse culturele menu van onze stad
zorgt voor een bruisende samenleving. Letterlijk, want cultuur brengt
mensen samen. Drie Mechelaars zeggen hun gedacht hierover.
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Dossier

Proef, en je zal dingen
leren eten. Hetzelfde
geldt voor cultuur.

Nick Kaldunski
Nick Kaldunski is zakelijk leider van
een theatergezelschap met een hoek
af, Abattoir Fermé. Hij noemt zichzelf
een ‘cultuureter’ en spoort anderen aan om ook zoveel mogelijk te
proeven. “Proef en je zult dingen leren
eten. Dat geldt ook voor cultuur. Hoe
diverser het cultuuraanbod, hoe meer

je de kans krijgt om te proeven van
dingen die je niet kent.”
“Het klinkt wollig, maar door je in te
laten met het onbekende, word je
volgens mij een beter mens. Toen we
Abattoir Fermé oprichtten in 1999 was
onze leuze niet voor niets ‘verandering van spijs doet eten’. Een tip die

Niet te missen volgens Nick
1

In januari opent kunstencentrum nona een tweede zaal. Een nieuwe
mijlpaal voor de stad!

2

Naar de besloten hofjes in het Museum Hof van Busleyden kan je
blijven staren.

3

Abattoir Fermé speelt de kindervoorstelling ‘Bangerik’ in december.
Een jongen woont in een griezelhuis en is van niets bang. Tot er plots
een meisje binnenwandelt …

Cultuur in
Mechelen swingt

ik iedereen wil meegeven: schrijf je in
op zoveel mogelijk nieuwsbrieven van
verschillende cultuurinstanties. Laat
je mailbox maar eens volstromen. Zo
krijg je een goed beeld van de diversiteit die Mechelen te bieden heeft op
cultureel vlak.”

Barometer
“Ik zie cultuur als barometer voor de
stad. Gaat het goed met kunst en cultuur, dan gaat het goed met de stad.
Mechelen zit enorm in de lift, dus we
moeten erover waken dat het cultuuraanbod blijft meegroeien en veelzijdig
blijft. Bij Abattoir Fermé proberen we
altijd een zo breed mogelijk publiek
aan te spreken. We communiceren
onze voorstellingen zo laagdrempelig
mogelijk. Via workshops of uitwisselingen betrekken we nieuwe deelnemers: kinderen, mensen met een handicap of anderstalige nieuwkomers.”
“Op die manier breng je mensen samen.
Zoals in onze volgende voorstelling,
waarin we het einde van de Eerste
Wereldoorlog in Sint-Katelijne-Waver
herdenken. Daarvoor hebben we de
inwoners uitgenodigd om massaal mee
te acteren, kostuums te maken, decors
te bouwen … Aanvankelijk waren we
met 50, uiteindelijk is het een productie
van 500 man geworden.”

11 554
evenementen zijn tussen
1 januari 2017 en 1 oktober 2018
in de UiTdatabank geplaatst.

... en daar zorgen de organisatoren
en bezoekers samen voor. De cijfers
spreken voor zich!

81%

Geen wonder dus, dat
van de Mechelaars tevreden is
over de culturele voorzieningen! (Bron: Stadsmonitor 2017)
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Bert Leysen

Stel je Mechelen
voor zonder cultuur.
Wat overblijft is een
puur functionele
samenleving waar
niets spannends
gebeurt.

Bert Leysen is CEO van het vooruitstrevende houtverwerkingsbedrijf
Bosq. In zijn vrije tijd maakt hij zelf
houtsculpturen. Hij beschouwt cultuur als voedsel voor de geest.
Al profiteert niet iedereen van
dat feestmaal. “Ik ben wel blij dat
Mechelen een breed cultuuraanbod
heeft. Dat is volgens mij essentieel
voor de aantrekkingskracht van
een stad.”
“Stel je Mechelen voor zonder cultuur.
Wat overblijft is een puur functionele
samenleving: mensen gaan gewoon
naar school, naar het stadhuis, naar
de winkel … Nu hoor ik regelmatig dat
mensen die voor hun werk naar hier
komen beslissen om langer te blijven,
zodat ze Mechelen deftig kunnen
bezoeken. Ik ben daar als Mechelaar
oprecht trots op.”

Eetcultuur
“Cultuur stimuleert de persoonlijke
ontwikkeling. Ik zie het als een
verrijking waarin je voortdurend
nieuwe dingen leert kennen en aangenaam geprikkeld wordt. Daarom
is het belangrijk dat alle inwoners
van de stad kunnen deelnemen aan
cultuur. Dat lukt nog niet altijd, omdat
het aanbod niet iedereen bereikt.

Immigranten en vluchtelingen vallen
bijvoorbeeld uit de boot.”
“Mensen met een andere herkomst
kunnen ons culturele landschap kleur
geven. Ze dragen heel wat culturele
bagage mee en willen die graag
delen. Alleen weten ze niet hoe. Persoonlijk zie ik de eetcultuur als een
ideaal bindmiddel – eten is voor mij
ook een vorm van cultuur. Geef die
mensen een plaats waar ze kunnen
koken voor anderen om hen zo te
laten kennismaken met hun cultuur.
Dat komt de integratie alleen maar
ten goede.”

Niet te missen
volgens Bert
1

In het Filmhuis kan je
gegarandeerd genieten
van alternatieve topfilms.

2

Kinderen raad ik Technopolis aan, een wetenschapscentrum waar ze volop
kunnen experimenteren.

3

Zowel toeristen als
Mechelaars stuur ik graag
naar Kazerne Dossin, een
topmuseum van interna
tionale allure.

Bruisende bedrijvigheid

82 615

tickets werden door het cultuurcentrum verkocht in 2017

644 repetities in het cultuurcentrum en H30
308 cultuurvoorstellingen in het CC en de stadsschouwburg
120 creatievelingen verzameld in het Artenova-gebouw
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Opvolging verzekerd

4317
vlijtige studenten volgen
deeltijds kunstonderwijs

Dossier

Voor Hind Maroc, lid van Project
Wolf en vrijwilligster in ldc De Schijf,
omvat cultuur de identiteit van een
bevolkingsgroep. Wanneer verschillende culturen elkaar ontmoeten
zonder vooroordelen, wordt Mechelen een betere plaats. En waar kan
die ontmoeting beter plaatsvinden
dan – ra, ra, ra – aan tafel. “Contact
tussen culturen leidt tot wederzijds
begrip. Zonder contact leer je elkaar
niet kennen en raak je niet los van je
vooroordelen.”
“Afgelopen ramadan was ik getuige
van hoe mooi ontmoetingen tussen
culturen kunnen zijn. We organiseerden een iftar, het moment waarop we
weer mogen eten, in De Schijf. Daar
is dubbel zoveel volk op afgekomen
als verwacht. Moslims en niet-moslims van alle leeftijden zaten er gezellig bij elkaar. En iedereen luisterde
even geïnteresseerd mee naar de
lezing die we toen hebben gegeven.”

Reportage
“Helaas gaat het er niet altijd zo aan
toe zoals in De Schijf. Ik merk nog
te veel onverdraagzaamheid. Die
komt volgens mij voort uit onwetendheid. Ik probeer in ieder geval mijn
steentje bij te dragen om iedereen
open te stellen voor verschillende

Ontmoetingen tussen
culturen verbinden
mensen. Onze iftar in
De Schijf was daar een
mooi voorbeeld van.

culturen. Zelf ben ik ook zo, ik zal
nooit iemand met andere gewoontes
veroordelen.”
“Momenteel ben ik samen met enkele
jongeren bezig aan een nieuw project bij Project Wolf. We willen een
reportage maken om hardnekkige

Hind Maroc
vooroordelen over culturen de
wereld uit te helpen. Van elke cultuur
komt er iemand aan het woord die
vertelt hoe hij of zij bepaalde stigma’s ervaart. Zo confronteren we het
publiek met een andere waarheid
dan diegene die zij kennen.”

Niet te missen volgens Hind
1

In De Schijf valt altijd wel iets te beleven. Check zeker de activiteiten
kalender!

2

Wie graag eens meewerkt aan een multimediaproject is bij Project Wolf
aan het juiste adres.

3

Ik heb zelf nog een naaiatelier gehad in Artenova, waar culturele
disciplines elkaar ontmoeten. Als creatieveling moet je daar zeker
eens binnenspringen.

De bib: letters in cijfers
Voordelenjagers

7837
UiTPAS-houders, waarvan
4680 met kansentarief

148 000

mensen bezochten de
bibliotheek in 2017

220 000 boeken, inclusief strips en tijdschriften
38 000 cd’s en dvd’s
8000 vinylplaten op één plaats verzameld
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Maak van jouw
privéparking een
zorgparking
Dokters, verplegers en andere
zorgverstrekkers vinden niet altijd een
parkeerplaats dicht bij de woning van hun
patiënt. Daardoor moet de patiënt wachten
en lopen de huisbezoeken vertraging op.
Heb je een privéparkeerplaats, bijvoorbeeld
voor een oprit of garage? Dan kan je hen
helpen door van jouw parkeerplaats een
zorgparking te maken. Ze kunnen er
tijdens hun huisbezoek tussen 8 uur
’s morgens en middernacht 45 minuten
gratis parkeren. Moet je toch dringend
weg? Dan bel je het gsm-nummer dat op
de kaart achter de voorruit van de wagen
steekt. Simpel. Je helpt bovendien niet
alleen de zorgverstrekkers, maar ook je
hulpbehoevende buur. En het kost je
geen cent.

Meedoen is makkelijk:
1. Schrijf je in via mechelen.be/zorgparking.
2. Kleef de sticker op
je parkeerplaats of
garagepoort. Zo weten
zorgverstrekkers dat
ze jouw parkeerplaats
mogen gebruiken.
Meer info vind je via
mechelen.be/zorgparking

Straffe ondernemer

Dokter Bibber in ‘t echt
Er kwam eens een bionische pop bij de
dokter … Nee, het is niet het begin van
een mop, maar wel dagelijkse realiteit
bij Nipro Medical Europe in MechelenNoord. Het bedrijf specialiseert zich in
medische apparatuur, met nadruk op
dialysebehandelingen, geavanceerde
farmaceutische verpakkingsproducten
en beschikt daarnaast over een hoogtechnologische opleidingscampus
– bionische poppen inbegrepen.

Hypermodern onderzoekslab
“Verpleegkundigen en dokters uit alle
windstreken komen in ons onderzoekslab oefenen
met onze medische
apparatuur voor nierdialyse”, vertelt CEO
Serge Kemps. “Zo
raken ze ermee vertrouwd. En op basis
van hun feedback
kunnen wij onze
producten perfectioneren. Een win-win
situatie dus.”

bepaalde scenario’s geprogrammeerd.
De student moet de pop vervolgens
behandelen en gepast reageren op
eventuele complicaties.. Een instructeur
begeleidt de studenten en alles wordt
gefilmd. Zo kunnen ze achteraf bekijken
waar het al dan niet fout ging.”

Snel gesetteld
In februari verhuisde Nipro van Zaventem naar Mechelen. “Die keuze was
snel gemaakt", vertelt Viviane Van Dal,
Facility & Back Office Manager. "We
zitten hier ideaal, tussen Antwerpen en
Brussel. Ook belangrijk: de bereikbaarheid van de luchthaven van Zaventem.
Qua verkeersdrukte
zitten we nu aan de
goede kant.”

Verpleegkundigen
en dokters oefenen
hier op levensechte
poppen

“Daar blijft het niet bij. Studenten verpleegkunde en toekomstige dokters
kunnen hier leren ‘prikken’ op bionische
armen, met levensechte aders en een
hartslag. En we hebben ook volwaardige
bionische poppen. Die worden volgens
12

“Ons gebouw is op-entop duurzaam. We
maken gebruik van
zonnepanelen, regenwaterrecuperatie en
laadpalen voor elektrische wagens en fietsen. En we kozen
voor een SAPP-plafond (Smart Acoustic
Passive Power): een klimaatplafond dat
efficiënt verkoelt en verwarmt, zonder
bijkomende koel- of verwarmingssystemen. Ons gebouw is een investering in
de toekomst.”

Dossier
Kort

Tweedehandswinkel opent deuren
aan Oud-Oefenplein

Snel
• In het kader van honderd jaar Wapenstilstand
kan je van 12 t.e.m. 17 november in het Schepenhuis gratis gaan kijken naar de kortfilm
‘Oorlog aan de Dijle’, over het leven in Mechelen tijdens WO I. Je bent ook welkom op de
academische zitting rond dat thema in de
Stadsschouwburg op 10 november om 15u.
• YAR Vlaanderen biedt jongeren in moeilijkheden een kans om hun leven weer op de
sporen te krijgen. Beschik je over een goed
inlevingsvermogen en ben je sociaal geëngageerd? Ontdek nu op yarvlaanderen.be hoe
je als vrijwilliger kan helpen.

Sinds begin oktober vind je het winkeltje ‘De Draaischijf’ in het oude wijkhuis
aan de Ooievaarsstraat , een initiatief van wijkwerking, gezinscoach PIN en
J@M. Je kan er snuisteren tussen tweedehandskleding, -accessoires en
-speelgoed. Heb je zelf spullen die je niet meer gebruikt, maar die nog in
goede staat zijn? Breng ze dan binnen, want wie weet maak je er iemand
anders blij mee.
Vrijwilligers uit de buurt houden de winkel open. Ook als je niks wil
kopen, ben je welkom voor een praatje. Zo wordt deze plek een extra
ontmoetingsplaats.
‘De Draaischijf’ is open op dinsdag, donderdag en zaterdag van 13 tot 17u.

Straatbabbel
Hoe hou jij je spieren warm als het
kouder wordt?

• Is het binnen niet veilig? Het Family Justice
Center organiseert maandelijks een bijeenkomst voor vrouwen die slachtoffer zijn
van geweld binnen het gezin of familie. Meer
info: fjc@mechelen.be of 0470 62 14 96
• Ken jij een persoon of een organisatie die
zich vrijwillig inzet om van Mechelen een
betere plek te maken? Nomineer die vanaf
19 november dan voor de Prijs voor de Vrijwilliger! In maart zetten we onze ‘Vrijwilliger(s) van het jaar’ in de bloemetjes. Meer
info: www.mechelen.be/vrijwilliger
• Wil je mee nadenken over circulaire oplossingen voor alledaagse behoeftes van
Mechelaars? Kom naar de workshop van
Stroom op 26 november bij ROJM, Battelsesteenweg 50, van 18 tot 21.30u. Meer info:
www.mechelen.be/stroom
• Wist je dat Cambio ook deelwagens heeft in de
dorpen? Vorig jaar kreeg Hombeek de primeur.
Dit jaar waren Battel en Muizen aan de beurt.
Dat brengt het totaal op 40 cambio deelauto’s
verspreid over 21 standplaatsen in Mechelen.
Meer info: www.mechelen.be/autodelen

Bregje: “Ik loop
gemiddeld drie keer
per week een vijftal
kilometer. Ook als
het kouder of natter
wordt. Parken zijn
op hun mooist in de
herfst: een prachtig
landschap om in
rond te lopen.”

Danilson en Juelson:
“Weer of geen weer,
wij voetballen vier
keer per week:
drie trainingen en
een match. Als het
koud is, doen we
gewoon thermisch
ondergoed en een
kousenbroek aan.”

Gertrude: “Ik fitness,
maar ga ook minstens
twee keer in de week
lopen. Zeker in de
‘donkere’ maanden,
omdat je daardoor
tenminste buiten komt.
Dat uurtje buitenlucht
is meteen een boost
voor je humeur.”

• Werkt Excel niet vlot? Of heeft je tablet
vreemde kuren? Ga op woensdag 7 november tussen 13 en 16u of donderdag 8 november tussen 16 en 19u langs bij de Digidokters
in de bib. Breng zeker je laptop, smartphone
of tablet mee.
Meer nieuws: www.mechelen.be
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Stad Mechelen investeert
Door Plan International en stad Mechelen kunnen 5086 meisjes
en jongens in het noorden van Benin een opleiding volgen.
Coördinator Bert Devogeleer vertelt.
“Plan International streeft naar een wereld
waarin alle kinderen de kans krijgen om
naar school te gaan, om zelf keuzes te
maken over hun lichaam en leven, en
om deel te nemen aan beslissingen die
voor hen belangrijk zijn. Onze organisatie
focust vooral op gelijkheid tussen jongens
en meisjes.”

Girlpower
“Meisjes hebben het sowieso wereldwijd het
moeilijkst. Denk maar aan kindhuwelijken,
vrouwenbesnijdenissen, verkrachtingen,
tienerzwangerschappen … In veel landen
gaan meisjes
maar kort - of
zelfs helemaal
niet - naar
school omdat
ze moeten
helpen in het
huishouden.
En dat is heel
jammer natuurlijk. Want als meisjes langer
naar school kunnen gaan, staan ze steviger
in hun schoenen, worden ze mondiger
en krijgen ze meer inspraak in hun eigen
toekomst.”

Onderwijs geeft
kinderen de kans
hun leven zelf in
handen te nemen

Baas over eigen toekomst
“De komende twee jaar ondersteunt stad
Mechelen ons onderwijsproject in Benin.
Veel kinderen en jongeren in Benin

kunnen niet naar school gaan omdat ze te
arm zijn, een lichamelijke beperking hebben of omdat ze een meisje zijn. Door
te investeren in goed onderwijs,
een kindvriendelijke schoolomgeving, degelijk schoolmateriaal en creatieve uitwisseling
met andere scholen,
nemen meisjes en
jongens hun toekomst
zelf in handen.”

Bert

“Dankzij de subsidie
krijgen 5086
kinderen en jongeren, waarvan
3562 meisjes,
de kans op
een goede
opleiding. Het
geld wordt
ingezet voor
onze projecten
in Atacora, in
het noordelijke
deel van Benin.
Met de Mechelse
vrijwilligers van
Plan International
organiseren we ook
tal van activiteiten in
Mechelen om de mensen hierover in te lichten en te sensibiliseren.”

Stad Mechelen schenkt meer dan 66 000 euro
voor kwalitatief onderwijs
Collectief Kanaga en Plan International België kregen elk 33 194 euro voor
hun werking rond kwaliteitsonderwijs. Het is de aftrap van de derde editie van
de tweejaarlijkse campagne ‘Mechelen Mondiaal’. De komende twee jaar zal stad
Mechelen activiteiten die een sterke link met het thema ‘Kwaliteitsonderwijs’ hebben
opzetten en ondersteunen, om bijkomende middelen te werven voor de projecten.
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Maneblussers

in onderwijs in West-Afrika
Door Collectief Kanaga en stad Mechelen krijgen 70
vrouwen van drie plattelandsgemeenten in Mali onderwijs
en vorming. Directeur Linda De Smedt vertelt.
“Collectief Kanaga is op-en-top Mechels.
Ook onze vrijwilligers zijn allemaal
Mechelaars. We zetten onze
schouders onder ontwikkelingsprojecten in Mali, omdat we
geloven dat iedereen recht
heeft op een menswaardig bestaan, los van
politieke of religieuze opvattingen.
Iedereen moet
voldoende toegang hebben tot
water, voedsel,
onderwijs en
zorg. Stuk voor
stuk concrete
noden in Mali,
in het bijzonder voor
vrouwen.”

Linda

Tot op de
bodem
“We proberen altijd een
duurzame
oplossing te
vinden. Daarmee
bedoelen we dat
de plaatselijke
bevolking ook na
ons vertrek de oplossing met eigen middelen in stand kan houden.
Zo bouwen we bijvoorbeeld waterputten in heel
afgelegen dorpen in Mali. De
inwoners leven daar hoofdzakelijk
van landbouw, zonder elektriciteit of
verharde wegen. Maar in veel dorpen
is geen waterput, of droogt de waterput uit
tijdens het droge seizoen. De dorpelingen maken

dan kilometerslange tochten om water
te putten uit een plas waar ook het vee
uit drinkt.”
“Na het bouwen van de waterput krijgen
de inwoners een opleiding van een paar
maanden. Ze leren hoe ze de waterput
goed kunnen beheren en hoe ze er
zo hygiënisch mogelijk mee kunnen
omspringen. Ze leren ook heel wat
technieken waarmee ze de waterput zelf
kunnen repareren. Tegen dat wij vertrekken, is de plaatselijke bevolking goed
voorbereid en kan ze zelfstandig voor de
waterput zorgen.”

De kracht van vrouwen
“Met de subsidie van stad Mechelen
gaan we nu de plattelandsvrouwen
van de Cercle
Barouéli in Mali
helpen. De verwerking van kariténoten tot boter
is hun belangrijkste bron van
inkomsten. Via
een uitgebreid
lesprogramma
leren ze niet
alleen lezen en
schrijven, ze leren
ook handige technieken om zich
aan te passen aan de klimaatverandering en om de karitéboom te onderhouden en te beschermen. We geven ook
bedrijfsbeheer mee en nieuwe manieren om de kariténoten te verwerken. Op
die manier trainen we hun zelfstandigheid en versterken we hun veerkracht,
zodat ze hun mannetje kunnen staan in
het bestuur van hun dorp.”

Onder
duurzaamheid
verstaan we dat
de bevolking ook
na ons vertrek
verder kan
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Volle vaart vooruit
voor Keerdok-Eandis

De uitsparing in het appartementsgebouw geeft ruimte aan de Ouwen Dok

De transformatie van de
Keerdok- en Eandissite aan
het Rode Kruisplein tot een
compleet nieuwe stadswijk
met 800 woningen is
begonnen. Vandaag draaien
de werken aan de Ouwen
Dok op volle toeren én weten
we hoe het nieuwe Rode
Kruisplein en parkeergebouw
er zullen uitzien.

Eind 2019 start ontwikkelaarsgroep Kairos/Mont-Real met
de bouw van een duurzaam
parkeergebouw met 537 parkeerplaatsen (333 meer dan op
het Rode Kruisplein, n.v.d.r.), 110
fietsenstallingen, elektrische
laadpalen en auto- en fietsdeelplaatsen. Door de aansluiting
op het warmtenet onttrekt het
gebouw in de zomer koude
aan de bodem en warmte in de
winter. En als bijna-energieneutraal gebouw verbruikt het heel
weinig energie. De energie die
nodig is, komt uit groene energiebronnen zoals zonnepanelen.
Naast parkeerplaatsen vind je
in het gebouw een buurtwinkel,
kantoren en een afhaalpunt
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voor postpakketten. Op het
dak geeft het groene, openbare balkon een prachtig uitzicht over de stad. Het gebouw
steekt ook heel slim in elkaar.
Zo kunnen parkeerverdiepingen makkelijk omgevormd
worden naar bijvoorbeeld kantoren of kan er een tijdelijke
invulling aan gegeven worden.
Een flexibel gebouw dus, dat
makkelijk kan inspelen op
toekomstige noden.
In 2021 kunnen de eerste auto’s
in het parkeergebouw parkeren.
Die rijden vlot binnen via de N16.
Vanaf de parking kan je makkelijk te voet of met de fiets over
de nieuwe voetgangersbrug
richting de binnenstad.

Projectie

Bij een project van
deze omvang kunnen er
onvoorziene zaken opduiken.
Hierdoor kunnen de timings
in de tijdlijn nog wijzigen.
Oktober 2018:
Kairos/Mont-Real wint
opdracht parkeergebouw en
Rode Kruisplein
Midden 2019:
Indienen omgevingsvergunning parkeergebouw en twee
bruggen
Eind 2019:
Start werken parkeergebouw
en twee bruggen + opening
hotel Ouwen Dok
2021:
Opening parkeergebouw
2021-2022:
Start werken appartementen
en plein op het Rode Kruisplein
2024:
Appartementen en plein klaar
Alle informatie en nog meer
beelden: www.mechelen.be/
keerdok-eandis

Kwaliteitsvol wonen
Van zodra het parkeergebouw
af is, volgt de bouw van 54
appartementen op de huidige
parking van het Rode Kruisplein. Ook het appartementsgebouw is bijna-energieneutraal
en CO2-neutraal dankzij zonnepanelen. Aan de kant van de
Ouwen Dok is er op het gelijkvloers ruimte voor buurtwinkels,
restaurants en cafés.

Rode Kruisplein wordt
een écht plein
Ook het Rode Kruisplein ondergaat een ware metamorfose.
De autoparking maakt plaats
voor een stedelijk, autovrij
plein met bomen en centraal
een ondiepe waterpartij als
spelelement. Het wordt er aangenaam vertoeven met aan de
kant van het Keerdok een meer

industrieel uitzicht als knipoog
naar het verleden. Aan de
oever van de Afleidingsdijle is
er dan weer volop groen met
spelelementen. Ondergronds
komen er een 90-tal parkeerplaatsen voor de appartementsbewoners en bezoekers
van het nieuwe hotel in de
Ouwen Dok.
In latere fases van de nieuwe
stadswijk volgen nog de
woningen en het park op de
Keerdoksite.

Wat met de baanwinkels?
De meeste baanwinkels aan
het Rode Kruisplein en de Keerdoksite krijgen op termijn een
nieuwe stek op de lus van de
N16 naar de R6. De McDonald's
blijft, maar bouwt een nieuw
restaurant met ondergrondse
parking en drive-thru.

Dit wordt
een nieuwe
moderne stads
wijk die direct
aansluit bij
onze historische
binnenstad.
Greet Geypen, schepen
van Stadsvernieuwing
en Monumentenzorg

Ouwen Dok: ‘t dak eraf
Van der Valk Mechelen is druk bezig om het oude zwembad om te vormen tot een viersterrenhotel met 120 kamers,
conferentiezalen en een stadsbrasserie. Na de ontmanteling,
waarbij het dak er helemaal afging, startten in september de
opbouwwerken. Eind 2019 openen de deuren van het hotel
en congrescentrum en is Mechelen een trekpleister rijker.

Het parkeergebouw wordt een duurzaam gebouw met 537 parkeerplaatsen

Rustig kuieren op het Rode Kruisplein? In de toekomst kan het.
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De dag van

de Spiekpietjes

7u

7u05

Een paar weken voor Sinterklaas’ grote schoorstenentocht trekken zijn allerkleinste helpers,
de Spiekpietjes, de wijde wereld in om zich te
verstoppen in huisjes en klasjes. Daar kijken ze
welke kindjes superflink zijn, welke ondeugend
zijn, en wat er op ieders verlanglijstje staat.
’s Avonds bellen ze met Sinterklaas, zodat hij
zijn grote rode boek netjes kan aanvullen.
7u

10u

14u

Kukeleku! Opstaan
Spiekpietjes. In de herfst
hebben de Spiekpietjes
een drukke agenda. Ze
moeten dus vroeg uit de
veren. Gelukkig staat er
een stevig ontbijtje voor
hen klaar!
10u

Spiekpietjes knutselen
graag. Daarom mogen
ze soms wat mee
helpen in Sinterklaas’
speelgoedfabriek.
16u

14u

Sint en Piet delen graag
mandarijntjes uit aan
de kindjes. Ook de
Spiekpietjes zijn er dol op.
Samen plukken ze manden
vol in de boomgaard.

Joepie! Extra vitamientjes
én buitenspelen!
16u

De Spiekpietjes vliegen
meestal rond op mereltjes.
Dat is niet gemakkelijk,
want je mag er niet af
vallen en ook in de lucht
zijn er een heleboel
verkeersregels. Daarom
krijgen de Spiekpietjes ook
af en toe vliegles.
19u

Na het avondeten gaan
de Spiekpietjes in bad.
Dat vinden ze toppie!
Ze houden van de
zeepbellen en spelen
‘Sinterklaasje met een
schuimbaard’. En dan …
onder de wol met een
verhaaltje.

1-2-...-10, wie niet weg is, is gezien!
19u

De Spiekpietjes verstoppen zich van 13 november t.e.m.
6 december in de binnenstad. Haal je gratis Spiekpietjes-grondplan af in het Schepenhuis en zoeken maar!
Bezoek ook zeker de nieuwe Spiekpietjes-expo van
24.11-02.12 in het Stadhuis of ga op stap met Zwarte Piet.
Voor meer info en tickets:
mechelenkinderstad.be
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UiTgelicht

Wie is
SinteMette?

Op 11 november is het weer zover: overal in de
stad duiken zangertjes op die uit volle borst het
Sinte-Mettelied aan huis zingen. Maar wie is die
Sinte-meneer nu eigenlijk?
Martinus, bij ons beter gekend als
Sinte-Mette of Sint-Maarten, werd in
316 geboren in Hongarije. Zijn vader
was soldaat in het Romeinse leger.
Al op jonge leeftijd was Martinus
geïnteresseerd in het christendom,
dat toen nog een vrij nieuwe godsdienst was. Zijn vader moest daar
echter niks van weten, en stuurde
hem tegen zijn zin het leger in.
Zo kwam Martinus terecht in Gallië,
het huidige Frankrijk. Daar ontmoette hij op een koude dag een
verkleumde bedelaar. Die vroeg

om een aalmoes, maar geld had
Martinus niet bij zich. Hij gaf wel de
helft van zijn rode soldatenmantel
af, zodat de bedelaar geen kou
meer had.
‘s Nachts had Martinus een bijzondere droom: hij zag dat hij zijn mantel met Jezus had gedeeld. Martinus
verliet meteen het leger, liet zich
dopen en werd kluizenaar. Later
werd hij de bisschop van Tours in
Frankrijk. Door zijn voorbeeldige
leven werd hij na zijn dood al snel
heilig verklaard.

Wist je dat ...
… in Mechelen de kinderen ‘Sinte-Mette van de ruggenuchte’ zingen, terwijl
ze in Muizen en Walem ‘Sinte-Mette van de negen nuste’ zingen? In Hombeek
horen we een andere variant aan de deur: ‘Sinte-Mette den nieve’.

Wattedoen met
Sinte-Mette?
De sfeer van Sinte-Mette kan je
op 30 oktober en 2 november al
komen opsnuiven in het Museum
Hof van Busleyden. Kom tussen
10 en 17u naar een voorleessessie met kamishibai-platen op de
zolder en knutsel je eigen must
have Sinte-Mette-accessoires.
Zo ben je helemaal klaar om
Sinte-Mette te gaan zingen op
10 of 11 november!
Ontdek alle initiatieven rond SinteMette in de stad, wijken en dorpen op mechelenkinderstad.be/
sinte-mette. En ga gewoon lekker
zelf zingen in jouw wijk!
19

‘t verhaal van
Den Mechelschen Roep

Geef een stukje Technopolis cadeau

De eindejaarsfeesten staan bijna voor de deur. Op zoek naar een
origineel geschenk? Start je cadeautjesjacht dan eens in de shop van
Technopolis. Ook zonder toegangsticket voor Technopolis kan je daar
terecht voor leuke geschenkjes waar je ook nog iets van opsteekt.
Kinderen zingen Sinte Mette (toegeschreven aan)
Mardulyn, J.F., pentekening, eerste helft 19de
eeuw © Stadsarchief – Regionale Beeldbank

Deze tekening komt uit ‘Den Mechelschen
Roep’, een handschrift in privébezit dat 78
gekleurde tekeningen bevat van leurders,
verkopers en andere straatfiguren die in de
eerste helft van de 19de eeuw in de Mechelse
straten actief waren. Onder elke tekening staat
een ‘roep’. Dat is een liedje of versje waarmee
de verkopers hun waren of diensten aanprezen. Vaak dreven ze ook de spot met hun
eigen situatie.
Op deze tekening zie je kinderen die SinteMette zingen, een traditie die vandaag nog
altijd leeft. Op de draagstoel zit (een kind
verkleed als) Sint-Maarten, de kinder- en
patroonheilige van de armen en de bedelaars.
Ga jij op 11 november Sinte-Mette zingen? Zet
dan een mijter op je hoofd en sla een mantel
om je heen. En als je het echt helemaal juist
wil doen, zet dan een echte Sinte-Mette in een
draagstoel, net als op de tekening. Wedden
dat je rijkelijk beloond zal worden?
De volledige reeks tekeningen is ondertussen
gedigitaliseerd en kan je bekijken op de Regionale Beeldbank via regionalebeeldbank.be.

Je vindt er een groot assortiment aan wetenschappelijke boeken,
bouwpakketten, hersenbrekers, leuke gadgets en speelgoed. Of vraag
gewoon een cadeaubon, daar kan je helemaal niks mis mee doen!
Alle artikelen zijn op hun manier wetenschappelijk of technologisch,
maar de nadruk ligt altijd op de combinatie van bijleren en plezier.
In ruil voor vijf UiTPAS-punten krijg je bovendien tien procent korting
in de shop van Technopolis. Die is alle dagen open van 12.30 tot 17u,
behalve op 25 december en 1 januari.
Meer info: www.technopolis.be > praktisch > shop

GRATIS ticket voor Spoken
Geen Halloween zonder spoken en dus trakteren UiTPAS en Beeldsmederij
DE MAAN je op een lekker spannende voorstelling op 31 oktober. In ruil
voor 15 UiTPAS-punten krijg je een gratis ticket voor Spoken (8+), een
beeldende, woordloze voorstelling waarin
twee personages in een soort van hiernamaals
terechtkomen. Ze nemen je mee in een wereld
waarin zwevende zielen, dolende doden en
spannende spoken zich thuisvoelen.
Je kan je UiTPAS-punten omruilen bij UiT in
Mechelen en op de avond van de voorstelling bij Beeldsmederij DE MAAN. Zolang de
voorraad strekt.
Meer info: www.uitinmechelen.be/promotions
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Kort

Aan den toog: “In café Den Biechtstoel in
Battel kom je mensen van alle slag tegen.
Zelfs supporters van de KV en van de
Racing verbroederen hier aan de toog.”

De top 3
van …
Michael
Leemans

Mediterraans eten: “In restaurant Mediterra op de Liersesteenweg kan je heerlijk
eten. Mijn tip: astakomakaronada. Zeg dat
maar eens drie keer snel achter elkaar
(lacht). Het is spaghetti met een halve
kreeft en bisque, om duimen en vingers bij
af te likken!”
Bootje varen: “Ik heb voorbije zomer voor
‘t eerst zo’n boottocht op de Dijle gedaan.
Echt een aanrader voor elke Mechelaar!”

Korenmarkt heeft jeugdbewegingscafé
De Korenmarkt wordt meer en
meer een echt horecaplein.
Tot eind november is er zelfs
een pop-upcafé speciaal voor
de lokale jeugdverenigingen:
Conclaaf. Daar kunnen leden
en leiding elkaar ontmoeten
of evenementen organiseren.
Conclaaf stemt de dranken
telkens af op het publiek en
ondersteunt de evenementen
op tal van manieren. Zo wil Conclaaf een plek zijn waar jeugdverenigingen zich thuisvoelen en waar leeftijdsgenoten van gedachten en ervaringen kunnen uitwisselen.
Het jeugdbewegingscafé krijgt daarvoor ondersteuning van de dienst
Economie van stad Mechelen en van vzw Mest, die al veel ervaring heeft
met proeftuinen en pop-ups voor startende ondernemers. Mest beheert
nog tot 31 mei 2019 een horecaproeftuin in het pand op Korenmarkt 17,
dat ondernemers de kans geeft om hun concept te testen voor ze op een
eigen locatie van start gaan. Zelf interesse om er een pop-uphorecazaak uit
te baten? Neem contact op via economie@mechelen.be of mest@mest.be.
Meer info: www.conclaaf.be en www.mest.be

Met Conclaaf vormen we opnieuw
een leegstaand gebouw om tot een
positief verhaal dat de Korenmarkt
als horecaplein verder opwaardeert.
Katleen Den Roover, schepen van Economie

Snel
• Gamers in da house? Schrijf jou en je vrienden in voor de grootste LAN-party in Mechelen ooit. 9, 10 en 11 november in De Loods.
Meer info: www.towerlan.be
• Het Museum Hof van Busleyden is landelijk
erkend door minister van Cultuur Sven Gatz.
Met de startsubsidie van 200 000 euro kan
het museum haar werking verder uitbouwen.
• KIDSCAM zoekt voor FILMCREW 16+ jongeren tussen 16 en 18 jaar om een geanimeerde
filmdocumentaire te maken, bijgestaan door
een topteam uit de filmwereld. Meer info en
inschrijvingen: www.kidscam.be/aanbod
• Op maandag 19 november kan je de Senegalese film La Pirogue gaan bekijken in het
Filmhuis. Maandag 3 december is de Keniaanse film Rafiki aan de beurt. De opbrengst
van deze films gaat naar goede doelen. Meer
info op mondiaal.mechelen.be.
• Ken je iemand met jongdementie of ben je
mantelzorger? Ontmoet op 24 november
anderen in dezelfde situatie tijdens de Ontmoetingsdag Jongdementie in congres- en
erfgoedcentrum Lamot. Inschrijven voor 9
november via www.alzheimerliga.be.
• Op zondag 25 november zijn alle baby’s en
peuters welkom in de bib van 12.30 tot 18u
voor de Boekbabydag. Helemaal gratis!
Meer info op bibliotheek.mechelen.be.
• Van 10 t.e.m. 17 november staat de Renovatiemobiel vlak bij het Vrijbroekpark. In de buurt
kan je ook een duurzame verbouwde rijwoning
bezoeken tijdens de Ecobouwers Opendeur.
Meer info: www.mechelenklimaatneutraal.be/
renovatiemobiel
• Ben je tussen 16 en 30 jaar en heb je
geen diploma hoger onderwijs? Met de
YouthStart-training leer je hoe je zelf kan
ondernemen. Meer info: www.youthstart.be
of ann.rits@vdab.be
• Theatergroep Lucky Leo brengt van 29
november t.e.m. 2 december ‘De loonsverhoging’ van de Franse schrijver Georges
Perec op de planken van het Cultuurcentrum.
Meer info en tickets: www.luckyleo.be
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UiTgevraagd

Aan alle
65-plussers
De Mechelse Ouderenweek
vindt plaats van 19 tot en met
25 november. Een heleboel
partners zorgen voor een
veelzijdig programma.
Rein De Witte van stad
Mechelen zet al jaren zijn
schouders onder dit initiatief.

een drankje en een inleiding van een halfuurtje. En dit
Waarom springt Mechelen mee op de kar van
aan het verlaagde tarief van € 6 in plaats van € 9. Daarna
de Vlaamse Ouderenweek?
kan je het museum ontdekken op je eigen tempo. Voor
“Het recente ouderenbehoeftenonderzoek van stad
het bezoek van 11u organiseert Zorgbedrijf Rivierenland
Mechelen leerde ons dat slechts 22 % van onze 65-plusvervoer voor personen die minder mobiel zijn. Daarvoor
sers af en toe deelneemt aan een cultureel evenement of
zijn de plaatsen wel beperkt. Kortom: het is een mooie
een activiteit. Nochtans wordt er heel wat georganiseerd
samenwerking met verschillende partners.”
in Mechelen. De Ouderenweek maakt dat
aanbod beter bekend. We riepen partners,
Wanneer is de Ouderenweek voor
organisaties en verenigingen op om mee
Je weet niet wat er jou geslaagd?
te doen. Daarop kregen we heel wat leuke
reacties, zowel van bestaande initiatieven
leeft in Mechelen “Als zowel de deelnemers als de organisatoren tevreden terugblikken. Organisatoren
als van nieuwe projecten.”
tot je aan de
zetten hun aanbod voor senioren in de
Ouderenweek
kijker en bereiken zo hopelijk nieuwe menWat staat er allemaal op het prosen. De deelnemers maken op hun beurt
gramma?
meedoet
kennis met organisaties en verenigingen
“Het programma is heel divers en eigenlijk
die ze misschien nog niet kennen. Ik wil
te ruim om op te sommen. Stad Mechelen
dus iedereen oproepen om op ontdekking
organiseert optredens van Johan Verminte gaan. Heb je buren, kennissen of vrienden die ook
nen en van Jan de Smet met Gery’s Big Band. De filmnainteresse hebben? Vraag hen dan zeker mee en maak er
middag in ldc Den Abeel is een aanrader voor filmliefhebsamen een geslaagde editie van.”
bers. Sportievelingen kunnen seniorengym uitproberen.
Vormingplus voorziet enkele cursussen internetbankieren
en online opzoeken. Op zaterdag kan je in Lamot terecht
voor de ontmoetingsdag jongdementie. En de lokale
werkgroep Battel in Beeld toont oude foto’s uit Battel.”
Welke activiteit springt het meest in het oog?
“Ik raad iedereen aan om op maandag 19 november langs
te gaan in het Museum Hof van Busleyden om kennis te
maken met de Bourgondische geschiedenis van Mechelen.
Die dag verwelkomt het museum alle 65-plussers met

22

Alle activiteiten vind je in de Agenda hiernaast of
haal je meer gedetailleerde programmabrochure
af bij
in Mechelen (Schepenhuis) of bestel hem
via senioren@mechelen.be. Ook op mechelen.be/
senioren vind je het programma.

Agenda

Avondrondleiding Museum
Hof van Busleyden
rondleiding • Museum Hof
van Busleyden, 19.30u

DO 1 NOVEMBER
Avondrondleiding Museum
Hof van Busleyden
rondleiding • Museum Hof
van Busleyden, 19.30u

Halloweentocht
sport • SK-Heffen,
17.30 > 21.30u

Dodenhulde
plechtigheid • Begraafplaats, 10.20 > 13u

VR 2 NOVEMBER		
Big Bears Cry Too (6+)
theater • Beeldsmederij DE
MAAN, 15u

ZA 3 NOVEMBER
Luna Mystica, Samhain
lezing • Schermerszaal
Huis Den Inghel, 17u

Studio 50More
eten en drinken • Kasteel
domein Tivoli, 17.30 > 02u

Kaarttornooi 2018/2019
tweede avond
spel • Zalen Ter Coose,
20u

ZO 4 NOVEMBER
Amazing Haydn: Goddelijk,
Veelzijdig en Virtuoos
concert • Sint-Pieter-enPaulus-kerk, 15u

Nijntje op de fiets
theater • Theater M, 14.30u

Voorleesuurtje op zondag
lezing • Bibliotheek, 10.30u

Jan Cannaerts
(MindYourHeart-sessie)
concert • Kafee Zapoi, 21u

Wandeling ‘bomen in de
stad’
rondleiding • Ingang Kruidtuin (ViaVia), 10u

MA 5 NOVEMBER
Infosessie over
perfectionisme
lezing • WELL2DAYcentrum, 19.30u

DI 6 NOVEMBER
In Perspectief: Welkom
wolf
lezing • De Smis, 09.30u

WO 7 NOVEMBER
Talking about the weather
- Eric Thielemans & Billy
Hart
concert • kunstencentrum
nona, 20.30u

DO 8 NOVEMBER
Balcazar
feest • Cultuurcentrum,
14 > 17u

De Improfeten
theater • Theater M,
20.30u

Soirée MuzE - De
16e-eeuwse Mechelse
cartograaf Jacob van
Deventer
lezing • Museum Hof van
Busleyden, 20u

FACS - In Utero Concerts
concert • kunstencentrum
nona, 20u

VR 9 NOVEMBER
Ballonnenvrees
theater • Bibliotheek, 20u

Guitar Stories Quartet
- Kari Antila & Peter
Hertmans
concert • De Jazzzolder,
20.30u

L-week: Babbelkroeg
eten en drinken • De Schakel, 19 > 23u

R.A.D.A.R.
festival • Cultuurcentrum,
20u

ZA 10 NOVEMBER
Vakantieliefdes
theater • Theater M,
20.30u

Luna Mystica, Samhain
lezing • Schermerszaal
Huis Den Inghel, 17u

Academische zitting
'Oorlog aan de Dijle in
woord en beeld’
lezing • Stadsschouwburg,
15u

Quiz 1000 km tegen
kanker
spel • Basisschool Ursulinen, 20u

Internationale
volksdansinstuif
dans • Hof van Nassau,
19.30 > 00u

ZO 11 NOVEMBER
Stip (3+)
theater • Beeldsmederij
DE MAAN, 15u

Afscheid nemen, rouwen
en steun bieden bij
personen met dementie

Familiefilm: met of zonder
ontbijt

lezing • De Schijf, 19u

film • Cultuurcentrum, 10u

The Armed Man
concert • Sint-Rombouts
kathedraal, 16u

Reisbeurs USA
beurs • Lamot, 10.30 > 17u

MA 12 NOVEMBER
Iran, het land van
zoroaster
film • De LindePoort, 14u

Oorlog aan de Dijle
film • Schepenhuis,
10 > 16u

DI 13 NOVEMBER
Oorlog aan de Dijle
film • Schepenhuis,
10 > 16u

WO 14 NOVEMBER
Refuge - Luka Bloom
concert • Stadsschouwburg,
20.15u

Oorlog aan de Dijle
film • Schepenhuis,
10 > 16u

DO 15 NOVEMBER
De Bovengrens - Lebbis
theater • Stadsschouwburg,
20.15u

Noir - The Nineties
theater • kunstencentrum
nona, 20.30u

Leesclub
lezing • Bibliotheek, 14u

Avondrondleiding Museum
Hof van Busleyden
rondleiding • Museum Hof
van Busleyden, 19.30u

Oorlog aan de Dijle
film • Schepenhuis,
10 > 16u
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VR 16 NOVEMBER

1

Jazzfestival BRAND!

theater • Theater M,
20.30u

lezing • CM-Campus, 14u

concert • kunstencentrum
nona + Cultuurcentrum, 19u

Bezoek 65-plussers in Hof
van Busleyden

Van 7 tot 77 - Jacques
Vermeire

Mevrouw Bob Muziektheater de kolonie
& Hermes ensemble

Fire! Orchestra & Jazz XS

Luke Howard
concert • Cultuurcentrum,
20.15u

Jazz: Charles Mingus, a
man of passion
lezing • Bibliotheek, 20u

Oorlog aan de Dijle
film • Schepenhuis,
10 > 16u

ZA 17 NOVEMBER
Bart Peeters
concert • TheAtrium, 20u

Oorlog aan de Dijle
film • Schepenhuis,
10 > 16u

ZO 18 NOVEMBER
Kunstendag voor
kinderen: Raya (9+)
theater • Beeldsmederij DE
MAAN, 15u

10u

theater • TheAtrium, 20u

Black Friday avondshopping
braderie • Binnenstad,
10 > 20u

In Perspectief: Wegwijs in
Sevilla
lezing • De Smis, 09.30u

Efficiënter en sneller
zoeken op internet

Binchois Consort

lezing • Bibliotheek, 13.30u

concert • Sint-Pieter-en-Pauluskerk, 20u

3

Seniorengym

M D F trio
concert • De Jazzzolder,
20.30u

sport • Sporthal Arena, 10u

Dansnamiddag

Johan Verminnen en groep

sport • Ter Coose, 14 > 16.30u

concert • Stadsschouwburg, 14u

cursus • Bibliotheek, 10.30u

WO 21 NOVEMBER

Internetbankieren

4

Gery's Big Band &
Jan De Smet

ZA 24 NOVEMBER
Battel in Beeld
lezing • Parochiezaal Battel,
14 + 20u

concert • Stadsschouwburg, 14u

Qi Gong - meditatie in
beweging - Tai Chi

Voorleesfeestje (3+)

sport • Het Appèl, 10.30u
theater • Bibliotheek,
14 > 16u

5

Jazzfestival BRAND!

Avondrondleiding Museum
Hof van Busleyden

concert • kunstencentrum
nona + Cultuurcentrum, 19u

rondleiding • Museum Hof
van Busleyden, 19.30u

Was de aarde vroeger plat?
(8+)

Jazzfestival BRAND!

lezing • Bibliotheek, 10.30u

Seniorengym
sport • Sporthal IHAM, 11u

Stook je niet langer arm

film • WELL2DAY-centrum,
14u

lezing • Huis van de Mechelaar, 14 > 18u

Wit (2+)

The Eagle Huntress
film • LDC Den Abeel, 14u

Van 7 tot 77 - Jacques
Vermeire
theater • TheAtrium, 20.15u

DO 22 NOVEMBER

concert • kunstencentrum
nona + Cultuurcentrum, 19u

theater • Cultuurcentrum,
11 + 15u

2

DI 20 NOVEMBER

Voorleesuurtje op zondag

Tot in den draai +
nabespreking
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VR 23 NOVEMBER

Vrolijk gezond - Hilde
Demurie, diëtiste

concert • kunstencentrum
nona, 20.30u
3

1

Oude koeien aan de Costa
Del Sol

theater • Stadsschouwburg,
20.15u
2

MA 19 NOVEMBER

theater • Stadsschouwburg, 19u
6

Feest!
theater • De Schakel, 20u

Ontmoetingsdag
Jongdementie
Lamot, 9.30 > 16.30

Intiem Zolderconcert: Little Kim
and The Alley Apple 3 (BE)
concert • ViaVia Reiscafé, 20u

Agenda

Figurentheatervoorstelling Willem Verheyden (8+)

Smart Cities, of hoe
technologie onze steden
slimmer maakt

theater • Stadsschouwburg,
15u

lezing • Stadsschouwburg,
20u

Eine besondere musikale
Reise

Wijkwandeling 'Van Coloma
tot Gandhi’
4

rondleiding • Museum Hof
van Busleyden, 19.30u

De winter van Kapitein
Winokio

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

theater • Stadsschouwburg,
20.15u

Gitaarrecital Patrizio
Perucchi
5

Moussem presenteert
'The Architects' - Youness
Atbane & Youness
Aboulakoul

NOG THEATER
De zilver.

theater • ARSENAAL/
LAZARUS, 20.15u

’t Echt Mechels Theater
Vr 9, 16, 23 en 30.11 en za
10, 17 en 24.11 om 20.15u, zo
11 en 25.11 om 15u

MYOUSIC - Dimitri de
Perrot en Julian Sartorius

lezing • De Schijf, 19.30u

Spionage anno 1940:
duivenpost naar Londen

theater • kunstencentrum
nona, 20.30u

lezing • De LindePoort, 14u

Filosofisch café
lezing • Bibliotheek, 19u

In Perspectief:
Stationsomgeving: werf van
de eeuw

www.uitinmechelen.be
 UiTinMechelen

Het XIIIde werk & Rob
Vanoudenhoeven

theater • Stadsschouwburg,
15u

DI 27 NOVEMBER

Vleeshouwersstraat 6
open: ma-za 10-16u,
zo 12.30-16u
070 22 28 00
uit@mechelen.be

Avondrondleiding Museum
Hof van Busleyden

feest • Bibliotheek, 13 > 18u

Praatcafé Dementie

De loonsverhoging - Lucky Leo
theater • Cultuurcentrum,
20.15u

Boekbabydag

MA 26 NOVEMBER

Meer vrijetijdsinfo?
UiT in Mechelen!

DO 29 NOVEMBER

ZO 25 NOVEMBER

lezing • Parochiezaal Battel,
14u

lezing • Dorpshuis Hombeek,
20u

theater • kunstencentrum
nona, 20.30u

spel • Zalen Ter Coose, 20u

Battel in Beeld

Kans en toeval: hoe
ermee omgaan - professor
J.P. Van Bendegem

MYOUSIC - Dimitri de
Perrot en Julian Sartorius

Kaarttornooi 2018/2019
derde avond

concert • Huis De Min, 15u

theater • Stadsschouwburg,
20.15u

WO 28 NOVEMBER

concert • Sint-Pieter-en-Pauluskerk, 20u

rondleiding • Sint-JozefColomakerk, 10u

Broere 'groot geluk en
klein verdriet' - Bart
Moeyaert, Esmé Bos en
Bart Voet

6

LAZARUS speelt
Rompslomp
ARSENAAL/LAZARUS
Do 15, vr 16, za 17, wo 21, do
22 en za 24.11, telkens om
20.15u

EXPO
Fragmentation /
Delocation - Lavina
Wouters,
>04.11.18,
Cultuurcentrum

Sport buiten de lijntjes!,
>31.12.18, Technopolis
Light to dark, dark tot
light - Stef Driesen en
Germaine Kruip,
>06.01.19, Cultuurcentrum
Holocaust en strips,
>22.04.19, Kazerne Dossin
Trébucheurs-Piétineurs Arpaïs du Bois,
>25.10.19, De Garage
Expositie Reflectie Anusch Bayens & Maarten
Haverkamp,
10>11/11.18 + 17>18/11.18,
huiskamergalerie
yoHanneke

Katten, vrouwen en
emotionele werken,
24>25/11.18, Chantal De
Schauwer

Ouderen in de bib,
20>25/11.18, Bibliotheek

Public Spirit - Arne
Bastien,
11/11 > 16/12.18, Galerie Transit

10 jaar Galerie Duende,
>22/12.18, Galerie Duende

VR 30 NOVEMBER
De loonsverhoging - Lucky Leo

Jouw activiteit hier?

lezing • De Smis, 09.30u

theater • Cultuurcentrum,
20.15u

De Lange tocht - het verhaal
van Johan Swinnen

MindYourHead presents
DIK Feest!

Wil jij jouw activiteit ook in deze kalender?
Voer die dan in op uitinmechelen.be/uitdatabank.
Deadline voor editie december - januari: 31 oktober.

lezing • Diocesaan Pastoraal
Centrum, 20u

concert • Kafee Zapoi,
21 > 02u

Deze kalender werd afgesloten op 30 september. Cursussen,
workshops, kampen en permanente activiteiten worden niet
opgenomen.
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#2800love

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

jan_weynants

#2800love #nmbs #traintrainquotidien
#mechelen #mechelen_in_beeld
#visitmechelen

_ifie_

katriensteurs
They did it!
#DwarsDoorMechelen #ChiquitaKidsRun #Running #Proud #Family #2800Love 🍌🥇

sadie2800

King & Queen of Belgium.

Nog even en ze zijn met 3 ❤️

En weeral op avontuur in de stad met
deze mijnheer 👦🏼 

#taiwanlove #2800love #hofvanbusleyden #red

#soontobemotherofthree #broerenzus #2800love

#2800love

savawey
Après tekenacademie.
#ijsjom #2800love #wednesdayafternoon
#chocolate #icecream
#indiansummer
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maurizzio_911

delamyr
Zalig herfstweer, zalige wandeling.
Leuk
#tivolimechelen #herfst #2800love

nouchkademaeyer
Een stad naar m’n hart 🌆💛 Een jaar
geleden had ik nooit geweten dat ik mij
ergens zo thuis zou voelen als hier, in
Mechelen 💁🏻♀  #2800love

cedbuy

#2800love
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
tinezwaenepoel
Alles in perspectief 🙃🙃
#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 nouchkademaeyer,
jij hebt deze keer gewonnen!
Meer uitleg op
www.mechelen.be/nieuwemaan

Nuttige nummers
Noodcentrale (brandweer / ziekenwagen): 112
Europees noodnummer: 112
Dringende politiehulp: 101
Wachtdienst huisartsen:
www.dijlenete.be, 070 25 40 40
Wachtdienst apotheken:
www.apothekers-mechelen.be, 015 33 03 33
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
Concept & creatie: Trendhuis
ISSN: 2033-2289
Editienummer: 74
Klachten over bedeling? nieuwemaan@mechelen.be
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