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De Mensen 
Maken de Stad

Binnenkijken bij 
de brandweer

Komet: tussen 
vest en vaart

“Wij helpen je 
uit de nood”



Stadsschouwburg 
mooi in de verf gezet

Het uitzicht van de muren, plafonds en vloeren, de inrichting en het 
meubilair dateren nog bijna volledig uit 1917 tot 1919. Toen werd het 

gebouw volledig herzien in neostijl. Tijdens de restauratie van 1998 tot 
2000 werden opnieuw kleurrijke verflagen aangebracht, naar het beeld van 

die tijd. Maar door waterschade werden de kleuren altijd maar doffer. Daarom 
kregen de deuren en de wanden in september opnieuw een likje verf, om de 

Stadsschouwburg helemaal in ere te stellen voor de start van het nieuwe cultuurseizoen.
2



Stad
7 Terugkommoment  

voor jonge 
automobilisten

8 De grote verhuis

16 Ontdek Komet

Verhalen
6 Het mooiste groen 

in Mechelen

14 De Mensen Maken 
de Stad

18 De dag van de wijk 
Oud Oefenplein

UiT in Mechelen
19 Wat je nog niet wist 

over Auschwitz

22 Mind Your Head over 
hun Zapoi-concerten

23 Agenda: wat doe 
jij in november?

19 jaar lang was Bart Somers burgemeester van 
Mechelen. In die tijd is onze stad enorm veranderd. 
Als coach van wisselende coalities heeft Bart van 
een grijze stad een modelstad gemaakt. Succes 
heeft vele vaders, maar als Mechelen vandaag een 
referentiestad is op het gebied van stadsvernieu-
wing, veiligheid en samenleven, dan is dat in eerste 
plaats de verdienste van Bart Somers. Daar zal iedereen 
het mee eens zijn. Je kan dat trouwens afmeten aan de fier-
heid van de Mechelaars. Nooit eerder gaven zoveel stadsge-
noten aan dat ze trots zijn op de stad waar ze wonen.

Het is dan ook een enorme uitdaging en verantwoorde-
lijkheid om als burgemeester in zijn voetsporen te mogen 
treden. Maar ik doe dit niet alleen. We staan als team klaar 
om op de ingeslagen weg verder te werken. Het college 
wordt herschikt en gemeenteraadslid Vicky Vanmarcke 
schuift in als nieuwste schepen. Zij is bevoegd voor Mobi-
liteit, Burgerzaken, Dienstverlening en Dierenwelzijn. De 
ambitie blijft dezelfde: Mechelen op koers houden en ervoor 
zorgen dat iedereen mee is.

Ik wil Bart Somers van harte bedanken voor een halve 
carrière van toewijding aan de stad en de Mechelaars, en 
tegelijk veel succes wensen als viceminister- president van 
de Vlaamse Regering. 

Bedankt Bart

Onze ambitie 
blijft dezelfde: 
Mechelen op 
koers houden

Alexander  
Vandersmissen, 
burgemeester

 Welkom 

68 22

Inhoud
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Vroeger en nu 1904

Dag Ayoub,

Afgevallen herfstbladeren haal je het 
best weg. Zeker de bladeren in je 
tuin, omdat zij ervoor zorgen dat het 
gazon afsterft door langdurig lichtge-
brek. Maar ook die op het voetpad of 
je oprit, omdat die gevaarlijk zijn om 
over uit te glijden. Tussen struiken en 
bloemen mogen bladeren wel blijven 
liggen. De dikke laag bladeren zorgt 
dan voor een isolerende werking 
tijdens de winter, waardoor je plant-
jes de winter gezonder doorkomen. 

Heb je een composthoop? Dan kan je 
daar je herfstbladeren kwijt. Bladeren 
die je ruimt op het openbare domein, 
mag je in een van de bladkorven in je 
buurt gooien. Stad Mechelen plaatst 
elk jaar 130 bladkorven in Mechelen-
Zuid, 90 in Mechelen-Noord en 35 in 
de omliggende dorpen. Let wel op 
dat je er alleen bladeren in gooit, 
en geen takken of ander tuinafval. 
De bladzuiger waarmee de blad-
korven regelmatig leeggemaakt 
worden, raakt anders verstopt. 

Succes!

Wat doe ik met 
herfstbladeren?
Dag stadsbestuur,

Wat doe ik met de herfstbladeren die 
in de omgeving van mijn huis liggen? 
Mag ik die laten liggen of is het de 
bedoeling dat ik die ruim? 

Groeten, 
Ayoub

Vraag

In het begin van de 20ste eeuw kreeg de Dijle een extra waterloop 
rond het stadscentrum. De splitsing van de Dijle in de Binnendijle 
(de originele waterloop door het stadscentrum) en de Afleidingsdijle 
zorgt ervoor dat de Binnendijle geen getijdenwerking meer kent. Zo 
blijft de stad gespaard van overstromingen.

Onderaan de foto zie je de werken ter hoogte van de Bakelaarstraat in 
1904. Toen werd de stadsvest vanaf de Nekkerspoelpoort tot voorbij 
de Katelijnepoort verbreed en uitgediept om de bedding van de 
Afleidingsdijle te vormen. Ook de nabije spoorweginfrastructuur werd 
grondig aangepakt, met onder andere een nieuwe spoorwegbrug aan 
Nekkerspoel en een wafelijzerbrug over de Afleidingsdijle.

Tijdens de graafwerken werden trouwens archeologische vondsten 
gedaan, zoals een nederzetting uit de late ijzertijd en een houten kano 
uit die periode.

Antwoord

Getal

Zoveel m² meet het dak van de nieuwe stationsbogen 
boven perrons 11 en 12. Dat zijn ongeveer zes 

basketvelden. In het najaar van 2020 nemen we hier 
de trein, mooi beschermd tegen regen en wind. 

2500 m²

 Aanleg van de Afleidingsdijle in 1904
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 Komaan 

• Heb je een budgetmeter gas? Dan heb je recht 
op een gratis deel aardgas van 4 novem-
ber tot 31 maart 2020. Schrijf je in bij het 
Energieteam in het Sociaal Huis op maandag 
tussen 13.30 en 16u en op donderdag tot 17u. 
Meer info: mechelen.be/aardgas

• IVAREM plant vanaf 12 november tot en met 
7 december werken op het recyclagepark 
van Mechelen-Noord. Tijdens de werken is 
het recyclagepark gesloten en kan je terecht 
op alle andere recyclageparken van IVAREM. 
Meer info: www.mechelen.be/recyclagepark

• Op 1 november herdenken we de doden op 
de stedelijke begraafplaats om 10.30u en op 
de begraafplaats van Muizen om 12.30u.

• Op 11 november herdenken we Wapen-
stil stand met een requiemmis in de 
Sint-Rom bouts  kathedraal om 11u. Daarna volgt 
een plechtigheid aan het monument van de 
gesneuvelden, vlak naast de kathedraal.

• Kan jij dansen of zingen zoals de tieners 
van #LikeMe? Schuilt er in jou een echte 
dichter, acrobaat of acteur? Schrijf je dan als 
de bliksem in voor de grote talentenshow 
op zondag 15 december! In die talentenshow 
gaat Mechelen Kinderstad op zoek naar een 
Maneblusser tussen 6 en 12 jaar met veel 
talent, die de titel van kleine stadsartiest 
kan winnen. Alle informatie, het reglement 
en het inschrijvingsformulier vind je op 
 mechelenkinderstad.be.

• Op 3 oktober testte stad Mechelen BE-Alert. 
Dat is een nationaal alarmeringssysteem dat 
je op de hoogte stelt van een noodsitua-
tie via sms, e-mail of telefoon. Van de bijna 
5000 sms’jes werd 97,36 % correct ontvangen. 
Meer info: www.be-alert.be

• Al tien jaar oefenen nieuwkomers Nederlands 
in ’t Klapgat. De Mensen Maken de Stad 
verzamelde verhalen van deelnemers en vrij-
willigers en maakte er een tentoonstelling van. 
Te bezoeken van 4 november tot 2  december 
bij UiT in Mechelen of van 2 december tot 
6  januari in de Sint-Romboutskathedraal. 
 www . demensenmakendestad.be

Kort 

Snel

Meer nieuws? Surf naar www.mechelen.be! 

Een fietser mag niet ingehaald worden, maar moet 
zich wel houden aan de voorrangsregels (voorrang 
van rechts, stoppen voor een zebrapad enz.). Fietsers 
mogen elkaar inhalen langs links. Een stilstaand voer-
tuig mag ook langs rechts voorbijgereden  worden.

Onder fietsers horen ook de 
voertuigen die zich sneller dan 
stapvoets verplaatsen, zoals 
een step of een scootmobiel. 
Die mag je dus ook niet inhalen.

Motorfietsen en brom-
fietsers klasse A en B 
mogen de fietser niet 

inhalen. Een speed 
pedelec mag dat wel, 

maar moet zich houden 
aan de snelheids-

beperking van 30 km/u.

De regels voor de fietszone gelden ook 
binnen het autoluwe gebied. De invoe-
ring van de fietszone verandert niks aan 
de afbakening van het autoluwe gebied. 

Voetgangers 
hebben voor-

rang bij het 
oversteken van 
een zebrapad.

Prioritair voertuig met sirene en 
zwaailicht in aantocht? Maak de 

rijbaan vrij, een prioritair voer-
tuig heeft altijd voorrang.

Primeur in Vlaanderen: 
binnenstad wordt fietszone
Stad Mechelen wil dé fietsstad van Vlaanderen 
worden en dat merk je. Vanaf 26 oktober wordt het 
volledige stadscentrum een fietszone. Vanaf dan 
gelden de principes van een fietsstraat voor alle 
straten binnen de stadsring: auto’s mogen fietsers niet 
inhalen en fietsers gebruiken de volledige breedte 
van de rijbaan, of de helft bij dubbelrichtingsverkeer. 
De snelheid is beperkt tot 30 km/u. De verkeers regels 
blijven natuurlijk gelden, en autobestuurders én fiet-
sers moeten hoffelijk blijven voor elkaar.

Meer info: www.mechelen.be/fietszone
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Emile Van der Taelen 
bundelde de mooiste 

bossen, parken en tuinen 
van Mechelen in zijn derde 

boek ‘Mechelen in ‘t 
Groen’. Geniet van 700 

foto’s puur natuur. 

“Voor sommige foto’s heb ik een zonde 
begaan (lacht). Om het Bos van Loos te 
fotograferen, glipte ik langs een gat in de 
omheining. Maar ‘t was de moeite waard. 
Prachtig om te zien hoe de oude koet-
sierswoning en kapel langzaamaan weer 
opgenomen worden door de natuur.”

“Naast de tientallen bossen en parken 
die Mechelen rijk is, fotografeerde ik 
dertig privétuinen. Het is fascinerend 
hoeveel prachtige natuur verborgen 
zit achter de huizen. Deze driekamer-
tuin achter de Croque ‘n Roll op de 
IJzerenleen bijvoorbeeld. Dankzij mijn 
boek kan je daar eens binnenkijken.”

“Er is de laatste tijd veel geklaag over 
de bomenkap. En pas op, ik vind ook dat 
natuur behouden moet blijven. Maar het 
is hier nog zo slecht niet. Mechelen is 
omgeven door grote en kleine natuur-
gebieden, en ook in het centrum is er 
veel meer groen dan je denkt. Dat heb 
ik nu hopelijk in beeld kunnen brengen.”

 Mechelenmakers

Je koopt ‘Mechelen in ‘t Groen’ voor 

€ 30,5 bij Salvator, De Zondvloed en 

Standaard Boekhandel.  

6



Wie?
Al wie na september 
2017 een voorlopig 
rijbewijs B heeft 
behaald, moet zes 
tot negen maanden 
na het behalen 
van zijn definitieve 
rijbewijs deelnemen 
aan een terugkom-
moment. Dat is 
sinds januari 2019 
verplicht. Wie zijn 
voorlopig rijbewijs 
behaalde voor 
oktober 2017, hoeft 
niet deel te nemen.

Wat?
Het  terugkom moment 
is een verplichte 
opleiding voor 
iedere jonge auto-
bestuurder met 
een rijbewijs B. Het 
is geen examen, 
maar een extra 
cursus van vier uur 
die beginnende 
chauffeurs bewuster 
moet maken van 
bepaalde risico’s in 
het verkeer. Het is 
een initiatief van de 
Vlaamse Overheid.

Waar?
Sinds kort kan je ook 
in Mechelen terecht 
voor het verplichte 
terugkommoment. 
Het bedrijf Saferoads 
organiseert de 
cursus op de parking 
van de Nekkerhal. 
Die locatie is mak-
kelijk bereikbaar, 
centraal gelegen 
en uiterst geschikt 
om in alle veiligheid 
te oefenen. Adres: 
Plattebeekstraat 1 
in Mechelen.

Waarom?
In verschillende 
Europese landen 
werden al gelijkaar-
dige projecten opge-
start. Daaruit bleek 
dat zulke projecten 
een gunstig effect 
hebben op de ver-
keersveiligheid in het 
algemeen én bij jonge 
onervaren bestuur-
ders in het bijzonder. 
De Vlaamse Overheid 
besloot om die lijn 
ook door te trekken in 
Vlaanderen.

Inzicht 

Gelijkaardige 
projecten in 

het buitenland 
tonen aan dat 
dit het verkeer 
veiliger maakt

Sinds januari 2019 moeten jonge chauffeurs een verplicht terug kom
moment volgen. Zo wil de Vlaamse Overheid voor meer verkeers
veiligheid zorgen. Sinds kort kan je ook deelnemen in Mechelen.

Terugkommoment 
voor jonge 
automobilisten

Meer info:
www.saferoads.be
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Vurig enthousiasme 
voor de nieuwe kazerne

Midden oktober verhuisde de brandweer naar 
de nieuwe brandweerkazerne ‘Waterduivel’ op 
de site aan de Nekkerhal. Onze redders in nood 
zullen nog sneller kunnen uitrukken dan al het 
geval was. “Een grote verbetering tegenover de 
oude, uitgebluste brandweerkazerne”, klinkt het.

Michel Michiels,  
postoverste Nekker

Philippe Maudens,  
zonecommandant  

Rivierenland

8



Dag in dag 
uit onder
houden deze 
helden onze 
stad met de 
grootste zorg.

Patrick Princen, 
schepen van 
Openbare Werken

omgebouwd, maar je krijgt dat 
natuurlijk nooit helemaal op 
maat van hoe een brandweerka-
zerne eruit moet zien. Bovendien 
zaten we midden in een woon-
wijk: dat betekent geluidsover-
last voor de buurtbewoners.”

Op de nieuwe, bijna  energie- 
neutrale stek kan de brandweer 
veel efficiënter werken en krijgt ze 
meer comfort en trainingsmogelijk-
heden. Dat blijkt uit ons gesprek 
met zonecommandant Philippe 
Maudens en postoverste Michel 
Michiels. Philippe is verantwoor-
delijk voor 15 brandweer posten 
in 18 gemeenten, Michel leidt de 
brandweerpost Nekker.

Op 15 oktober was het zover. 
Keken jullie al lang uit naar 
de verhuis?

Michel: “Het oude gebouw 
was echt versleten, dus ja, het 
was geen moment te vroeg. 
Het regende binnen, er waren 
lekken in de waterleidingen 
en de verwarmingsinstallaties 
hadden het op ‘t eind ook nog 
begeven. Gelukkig moesten 
we er niet meer overwinteren, 
want dat zou met kacheltjes en 
dekentjes geweest zijn (lacht).”

Philippe: “Onze oude kazerne 
was voordien een meubel-
fabriek. Die is wel wat 

Het gebouw vermijdt 
onnodig heenenweer
geloop, iets wat je echt 
wel kan missen in een 
noodsituatie

Philippe Maudens,  
zonecommandant  

Rivierenland

Michel Michiels,  
postoverste Nekker

Dossier 

We zaten met  
een mouw die 
niet echt paste … 
nu past die wel

Michel Michiels,  
postoverste Nekker

Wat zijn de grootste 
verbeteringen?

Philippe: “Via een grondige 
studie hebben we de optimale 
manier van werken in kaart 
gebracht. Op basis daarvan is 
de nieuwe kazerne ontworpen. 
Ze is dus veel functioneler 
en logischer gestructureerd 
dan de oude.”

Michel: “Inderdaad, onze 
organisatiestructuur en werk-
flow zitten als het ware mee 
verwerkt in het gebouw. Een 
voorbeeld: als een vrijwilliger 
toegesneld kwam in de oude 
kazerne, moest die bij wijze 
van spreken vijf keer over 
en weer lopen, vooraleer hij 
helemaal omgekleed en met 
zijn gerief in de wagen kon 
springen. Nu liggen ingang, 
kleedruimte, materiaal kamer 
en garage vlak naast elkaar, 
op één logische looplijn.”

Philippe: “Al dat heen-en-weer-
geloop kan je echt wel missen 
in een noodsituatie. Dat we nu 
één grote garage hebben, is 
dus ook een grote vooruitgang. 
Voordien stonden onze wagens 
gespreid over vier garages.”

Michel: “En de garage is 
volledig overspannen, zonder 
palen of stutten. Die stonden 
altijd in de weg. Vooral achter-
waarts manoeuvreren was een 
probleem.”

 In de toren hangen  
de slangen te drogen
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Gaan jullie sneller 
kunnen uitrukken?

Michel: “Een beroepspost 
moet binnen de twee minuten 
kunnen uitrukken. Daar kijken 
we nauwgezet op toe. Dat lukte 
al, maar in ons nieuwe gebouw 
gaan we nog sneller zijn, dat 
weet ik zeker.”

Philippe: “Deze locatie 
verbetert ook onze gemid-
delde aanrijtijd. We zitten 
dicht bij de ring en bij de 
tangent (de verbindingsweg 
die tussen Douaneplein en 
Brusselsesteenweg wordt 
aangelegd, n.v.d.r.). Vooral het 
centrum, Bonheiden en Sint-
Katelijne-Waver kunnen we nu 
sneller bereiken.”

Wat is er nog nieuw 
in het gebouw?

Philippe: “Het is belangrijk dat 
we fit zijn, dus ik ben blij dat 
onze  faciliteiten erop vooruit-
gaan. Onze vorige sporthal, op 
de bovenste verdieping, was 
niet optimaal. De ruimte was bij-
voorbeeld te laag om te kunnen 
volleyballen. En we hebben nu 
een klimtoren, waarop ons klim-
team kan oefenen: handig.”

Michel: “We behouden ook de 
schrijnwerkerij en garnierde-
rij (werkruimte om stoffen te 
naaien en dergelijke, n.v.d.r.): 
daar kunnen we zogeheten doll-
houses maken. Dat zijn kleine 
houten maquettes. Die steken 
we dan in brand en dan analy-
seren en bespreken we dat in 
groep. Nee, er raken geen bar-
biepoppen bij gewond (lacht).”

 Grote garage zonder obstakels, zo kunnen de 
brandweermannen vlot uitrukken met hun wagens

 Hier gaan brandweermannen geblinddoekt 
op zoek naar een pop die om hulp roept

Een paard uit een gracht tillen?   
Daar kan je gelukkig op oefenen!  
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De uitvoeringsdiensten 
verhuizen mee
De brandweer zal zijn nieuwe locatie 
delen met de uitvoeringsdiensten van stad 
Mechelen. Hun verhuis verloopt stelsel matig 
van eind september tot half november.

Netheidsambtenaar Myriam Dewael: 
“Onze stek aan de Grote Nieuwedijkstraat 
is verouderd en niet energiezuinig. 
Bovendien is het qua mobiliteit niet ideaal 
dat we in een woonwijk zitten. Het werd 
dus tijd voor een grote verhuis. Ik bekijk 

dat positief. Alles gaat spiksplinter-
nieuw zijn. En het is dé gelegenheid 
om eens grote kuis te houden.”

“Momenteel zitten we dus midden 
in de verhuis. We regelen die 
volledig zelf. Dat betekent dat onze 
dienstverlening op lagere toeren 

draait, maar daar zal je als burger 
niet veel last van hebben.”

Wat zijn de uitvoerings-
diensten? De stads-
diensten voor 
openbare netheid, 
onderhoud openbaar 
domein, administra-
tie, gebouw beheer, 
transport en eve-
nementen, garage 
en magazijn.

Vrijwillige 
brandweerlieden
Vrijwillig brandweerman (m/v) is niet 
zomaar een bijberoep. Dag en nacht staan 
in ons land zo’n 18 000  brandweermannen, 
waarvan 12 000 vrijwilligers, klaar om 
mensen te helpen. Ze gaan letterlijk voor 
hen, maar ook voor elkaar, door het vuur. 
En als vrijwillig brandweerman word je 
vergoed voor je prestaties. Word vrijwillig 
brandweerman (m/v) en oefen een van de 
meest veelzijdige bijberoepen uit. Meer 
info: www.brandweerzonerivierenland.be 
en www.ikwordbrandweer.be.

4000 liter 
per minuut
Zoveel water komt uit een auto-
pomp-brandweerslang. Een 
gewone lagedruk-straalpijp spuit 
250 à 500 liter per minuut.

32 voertuigen
en 2 aanhangwagens zijn in bezit 

van de Mechelse brandweer.

6 mensen
zitten er gewoonlijk in 
een brandweerwagen.

Gezocht404 branden
Brandweerpost Mechelen werd 
in 2018 404 keer opgeroepen 
voor brand. Specifiek voor regio 
Mechelen waren er 287 oproepen.

Juli
Vorig jaar vonden 
de meeste branden 
plaats in de warme 
zomermaand juli.

83 dieren in nood
in 2018. Een deel ervan zijn katten. Voor hen 
is tussenkomst van de brandweer meestal niet 
vereist, met een warme kom melk ‘redt’ een kat 
zichzelf meestal binnen de twee dagen.

2334
wespennesten werden 
in 2018 verdelgd in 
regio Mechelen. Dat 
is een pak meer dan 
gewoonlijk.

11 minuten
Binnen 1 à 2 minuten kan de brand-
weer uitrukken. De aanrijtijd hangt 
af van locatie en files, maar in de 
meeste gevallen is een eerste voer-
tuig na 11 minuten rijden ter plekke.

Van 106 naar 111
Momenteel telt het huidige 
Mechelse korps 97 beroeps krachten 
en 9 vrijwilligers. In de toekomst 
worden dat allicht 69 beroeps-
krachten en 42 vrijwilligers.

Waterduivel
De nieuwe kazerne is vernoemd naar 
de legende van de Waterduivel of 
Nekker. Die zou hier gewoond  
hebben, tot hij verjaagd werd  
door Sint-Rombout.

36 jaar
De oude brandweer-
kazerne, een voormalige 
meubelfabriek, was sinds 
1983 in gebruik door de 
brandweer.

Zondag
is de dag waarop de 
meeste brandmeldingen 
binnenkomen.

Dossier 
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“ Wij leiden chauffeurs op tot 
vrachtwagenpiloten”
Het Mechelse familiebedrijf Van 
Dievel is al 80 jaar een van de 
grootste spelers binnen de trans-
portwereld. “Maar dat betekent ook 
dat we een grote verantwoordelijk-
heid met ons meedragen voor de 
toekomst”, vertelt managing director 
Louis De Wael. “We willen een voor-
beeld zijn op vlak van veiligheid, 
duurzaamheid én menselijkheid.”

“We zijn voortdurend op zoek naar 
nieuwe manieren om onze vloot 
aan te passen aan de transport-
eisen van vandaag. Bovendien 
hechten we veel belang aan het 
milieu. Onze ambitie is om in de 
toekomst de trucks in ons wagen-
park te vervangen door nieuwe 
Volvo-trekkers die rijden op 
Liquified Natural Gas (LNG).” 

Vrachtwagenpiloten
“Er is een groot tekort aan vracht-
wagenchauffeurs. Het beroep 
wordt vaak onderschat en 
ondergewaardeerd. Maar niet bij 
ons. Daarom noemen wij onze 

“Elke laatste vrijdag van de maand 
om 16.30u organiseren we een 
‘Jobkaffee’ in onze opleidings-
lokalen aan de Antwerpsesteenweg 
106b Industriepark Mechelen 
Noord. Je komt er de laatste nieuw-
tjes in de sector te weten en je kan 
ter plaatse solliciteren. Wil je bij ons 
werken maar heb je geen rijbewijs 
C? Geen probleem. Wij zorgen voor 
de juiste opleiding.”

Interesse om vrachtwagenpiloot 
te worden? www.vandievel.eu

Ons beroep wordt 
vaak onderschat en 
ondergewaardeerd

chauffeurs bewust ‘vrachtwagenpi-
loten’. Als chauffeur draag je vaak 
meer verantwoordelijkheid dan een 
luchtvaartpiloot, waar bijna alles 
computergestuurd is.” 

 Jan, Mia en Louis De Wael, de drijvende krachten 
achter transportbedrijf Van Dievel

Voor jongeren  
met ondernemingszin

BAAS XS
Ben je jong en wil je ondernemen, 
maar weet je niet goed waar te begin-
nen? Of hoe je jouw onderneming naar 
een volgend niveau kan tillen? Dan 
mag je BAAS XS niet missen!

BAAS is een Antwerpse organisatie 
die jongeren helpt om van hun droom 
of idee een eigen onderneming te 
maken. Manestarters doet hetzelfde 
in Mechelen. Beide partijen slaan de 
handen in elkaar en trakteren jou van 
18 tot 22 november in de oude biblio-
theek in de Moensstraat elke avond op 
een boeiend programma.

Verwacht je aan interessante sessies 
waarbij je leert hoe je je idee kan 
omzetten naar een sterke pitch of 
een solide businessplan, en hoe 
je de stap kan zetten naar je boek-
houder of bank. Daarnaast delen jonge 
Mechelse ondernemers hun eigen 
valkuilen en successen met jou. Vraag 
hen de kleren van het lijf en hef het 
glas op nieuwe connecties tijdens 
netwerkmomenten.

Ontdek het volledige programma en 
schrijf je in via manestarters.be of 
baasbaas.be. 

Straffe ondernemers

Met steun van het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling, het 
Vlaams Agentschap voor Innoveren en 
Ondernemen en de provincie Antwerpen.
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Iedere 
55plusser 
met een hart 
voor dieren 
kan zich dank
zij dit project 
inzetten voor 
dierenwelzijn

Koen Anciaux, 
schepen van 
Dierenwelzijn

Huisdier zkt. plusbaasje • Taxi Tel heeft sinds kort een speciale minibus 
die ook scootmobielen of rolstoelen kan ver-
voeren. Reserveer je taxi via 015 25 25 23 of 
info@taxitelmechelen.be. Je moet wel nog op 
een gewone plaats in de wagen kunnen zitten.

• Maak je deel uit van een school, een onder-
neming of een sport-, jeugd- of culturele 
vereniging? Grijp dan nu je kans om iets 
groots op te zetten voor het klimaat. De stad 
steunt twee klimaatinvesteringen met 35 500 
euro. Meer weten? Kom naar de infoavond op 
20 november om 19u in Befferstraat 25 of lees 
er meer over op mechelenklimaatneutraal.be.

• Stad Mechelen is volop bezig met een bak-
fiets-deelsysteem uit te werken. Mechelaars 
delen dan een bakfiets met vrienden, buren 
en andere stadsgenoten. Wil je graag weten 
wanneer het systeem op punt staat? Meld je 
aan via mechelenklimaatneutraal.be/bakfiets.

• Ga jij al eens fuiven, klimmen of skaten op 
Transit M? Geef dan je mening over de fiets-
veiligheid rond Transit M en maak kans op 
een toffe prijs. Surf voor 30 november naar 
bit.ly/fietsentransitM. 

• In november programmeert Mechelen 
Mondiaal wereldfilms in het Filmhuis (audi-
torium CC Mechelen). De opbrengst van die 
films gaat naar goede doelen. Kijk voor het 
programma op mechelen.be/mondiaal. 

• Op 30 november volgt het stadsbestuur de 
wereldwijde oproep van Cities for Life om nee 
te zeggen aan de doodstraf. Die avond worden 
die woorden dan ook letterlijk geprojecteerd 
op een gebouw in de stad. Steden over heel 
de wereld nemen deel aan deze actie. Meer 
weten? www.mechelen.be/mondiaal

• Dit jaar vieren we de 30ste verjaardag van het 
Internationaal Verdrag inzake de Rechten 
van het Kind. Het kinderrechtenverdrag werd 
op 20 november 1989 aangenomen door de 
Verenigde Naties. Al 30 jaar garandeert het 
de rechten van kinderen over de hele wereld.

Kort 

Snel

Roeland: “Gewoon 
in ‘t stad zelf. Ik 
wandel graag langs 
de vele pleintjes die 
Mechelen rijk is, om 
een klapke te doen of 
wat te voetballen met 
de jongeren daar. Zo 
blijf ik als jeugd werker 
in contact met de 
Mechelse jongeren.”

Lethicia: “Ik hou van 
het Dijlepad, zeker 
tegen valavond. Je 
kan daar de perfecte 
zonsondergang 
fotograferen aan de 
brug. Of ik ga naar 
het Vrijbroekpark, 
daar spot je sowieso 
de allermooiste 
herfstkleuren.”

Lieve: “Ik wandel 
graag door het 
Vrijbroekpark. Het 
is daar heel groot 
en je komt altijd 
iets anders tegen. 
Ook een aanrader 
is Roosendael, net 
buiten de Mechelse 
grens. Ideaal voor 
herfstwandelingen.”

Straatbabbel
Waar maak jij graag 
een herfstwandeling?

Ben je 55+, heb je tijd en een groot hart voor 
dieren? Of heb je een huisdier en zoek je 
een plusbaasje voor wanneer jij er niet bent? 
De mensen van AAP vzw (Animal Assisted 
Projects) zorgen voor de juiste match!

Met het initiatief ‘Aallez’ verhogen ze het 
welzijn van mens én dier door hen dichter bij 
elkaar te brengen. Zo koppelen ze huisdieren 
uit de buurt aan een plusbaasje dat overdag 
voor het dier zorgt.

Op die manier is het huisdier minder vaak 
alleen en krijgt het de nodige zorgen en extra 
liefde – ook wanneer zijn baasje er niet is. Als 
baasje ben je gerust en plusbaasjes genieten 
op hun beurt van het aangename gezelschap 
en de affectie van een tof wandel- en speel-
maatje. Win-win voor iedereen!

Meer info: www.mechelen.be/aallez.

Aallez, vooruit met de … hond of kat!
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dan we denken. De deelnemers in mijn 
workshop wisselden meteen tips uit 
over leuke speelplekken voor kin-
deren, maar vertelden elkaar ook 
erg persoonlijke verhalen. Die 
verhalen verzamelen we op het 
online platform demensen-
makendestad.be. Zo krijgen 
ook andere Mechelaars 
een beeld van hoe het 
is om in andermans 
schoenen te staan. 
Dat is belangrijk in 
een samenleving met 
zoveel verschillende 
mensen. Je gaat 
nadenken over je 
eigen rol in de stad.”

Ontmoetingen 
in ‘t echt
“ N o g  m o o i e r 
zou het zijn als 
Mechelaars niet 
alleen de verha-
len van andere 
Mechelaars online 
lezen, maar als ze 
elkaar ook in het echte 
leven meer zouden ont-
moeten. Ik raad de lezer 
op het platform dan ook 
aan om écht, met de kaart 
op zak, de straat op te trekken 
en de verhalen ter plekke te 
beleven. Je kijkt meteen met 
andere ogen naar de stad.”

“Mensen laten vertellen over 
plekken in de stad die voor hen 
bijzonder zijn, dat is het doel van 
het Europese project ‘De Mensen 
Maken de Stad’. Want iedereen is 
anders, maar toch hebben we één 
ding gemeen: de stad waarin we 
wonen of ons begeven.” 

Leer Mechelen nog  beter kennen

Met steun van het Europees Fonds 
Asiel, Migratie en Integratie en de 
Vlaamse overheid “Naar een meer 
geïntegreerd migratiebeleid, via AMIF” 

In een stad deel je meer 
met elkaar dan je denkt

Enya Marchal (29) geeft workshops voor  
‘De Mensen Maken de Stad’.

Vlaanderen
is werk

Een eigen plekje in de stad
“Samen met mijn collega’s bege-
leid ik workshops waarin we met 
Meche laars op zoek gaan naar 
hun verhalen, naar hun plekjes 
in de stad. Spe ci fiek werk ik met 
groepen Meche laars die het niet 
zo ge makkelijk hebben. Onder 
andere alleen staande moeders, 
mensen die Neder lands leren 
of Meche laars die het financieel 
moeilijk hebben. Elke groep komt 
wekelijks samen. Op een interac-
tieve en creatieve manier gaan 
we aan de slag. We gaan op zoek 
naar hun talenten en versterken 
hun competenties. Op die manier 
bouwen we hun zelfvertrouwen 
stukje voor stukje terug op.”

“Waarom we Mechelaars laten ver-
tellen over hun leven en speciale 
plekken in de stad? Omdat we in 
een stad meer met elkaar delen 

Enya
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Leer Mechelen nog  beter kennen
Maneblussers 

“Zelf deelde ik tijdens de work-
shop mijn herinneringen aan het 
Mechels Broek en het standbeeld 
van Margareta. Toen mijn kinde-
ren jong waren, ging ik regelmatig 
met hen vogels spotten met een 
verrekijker vanuit de kijkhut in 
het Mechels Broek. Ik woonde als 
kind op de boerenbuiten, maar 
mijn kinderen groeiden op in de 
stad en ik wilde hen liefde voor 
de natuur bijbrengen. Ik gaf mijn 
kinderen dan de opdracht om de 
vogels die ze zagen, te tekenen. 
Zo heb ik bovendien ontdekt dat 
mijn zoon een autismespectrum-
stoornis heeft, omdat hij op een 
andere manier tekende.”

“Negen jaar geleden overleed mijn 
man aan kanker. Als snel bleek het 

niet haalbaar om te blijven werken 
en voor twee kinderen te zorgen, 

en dus kreeg ik een weduwe-
pensioen. Elke dag thuiszitten 

is echter niets voor mij, 
daarom ging ik op zoek 

naar vrijwilligerswerk.”

“Ik werk nu als vrijwilli ger 
bij de sociale krui de-
nier, speel toneel en 
werk in het naaiate-
lier van AMAi (het 
vroegere Arbeids-
zorg). Ik ben altijd 
al sociaal geënga-
geerd geweest. Ik 
kwam uit een gezin 
van acht kinderen. 
We hadden het 
niet altijd breed 
en daarom ging ik 
soms helpen bij de 
boer, in ruil voor wat 

groenten.”

Je eigen 
stad verkennen

“Om die reden vind 
ik een project als ‘De 

Men sen Maken de Stad’, 
dat mensen dichter bij elkaar 

wil brengen, een mooi initiatief. 
Enya gaf de workshop aan mij 

en een aantal collega’s bij AMAi. 
Zo’n spelvorm is een leuke manier 

om de stad anders te leren kennen en 
ze te tonen aan bijvoorbeeld nieuwko-
mers. Door de verhalen van anderen 
te horen worden ze getriggerd om op 
verkenning te gaan.”

Dit project brengt zowel 
‘oude’ en nieuwe Meche

laars dichter bij elkaar

Jeannine Frison (58) nam deel aan een 
workshop van ‘De Mensen Maken de Stad’.

Jeannine

Zure Margareta
“Ik herinner me ook nog dat het 
standbeeld van Margareta van 
Oostenrijk in mijn kindertijd op 
de Grote Markt stond. Pas als vol-
wassene viel het me op dat ze zo’n 
zuur gezicht trekt. De anderen in 
de groep moesten daarom lachen, 
maar let er volgend keer maar eens 
op wanneer je de Schoenmarkt 
passeert (lacht).”

Meer verhalen lezen van Enya, 
Jeannine en andere Mechelaars? 
www.demensenmakendestad.be

Enya
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op verschijnen. Dat gebeurt 
grondig door de verontrei
nigde grond te ontgraven en 
af te voeren naar een erkend 
grondreinigingscentrum. Het 
grondwater wordt daarna uit de 
bodem getrokken en komt na 
zuivering terecht in de vaart.

De nieuwe buurtparken zijn 
samen goed voor 15 000 m² 
extra groen in onze stad. En ook 
de energie wordt groen, met 
maar liefst 1200 m² aan zonne
panelen. Dat is bijna genoeg om 
het verbruik van de toekom
stige bewoners op te vangen. 
Daarnaast komen er overal 
warmtepompen zodat de site vrij 
blijft van fossiele brandstoffen.

De architectuur op Komet 
werd uitgetekend door Crepain 
Binst Architecture en Areal 
Architecten. Dat gebeurde in 
nauw overleg met stad Mechelen 
en de Kwaliteitskamer, een groep 
deskundigen die de stad recht
streeks en onafhankelijk adviseert 
over beeldbepalende projecten in 
Mechelen. Zo blijft de kwaliteit 
van het project gegarandeerd.

Van vervuilde plek 
naar groene wijk
Door de jarenlange industriële 
activiteiten is de grond op de 
site vervuild geraakt. Uiteraard 
moet die eerst gezuiverd worden 
voor er woningen en groen 

Bruisende mix
Op de site komen zo’n 320 woon
eenheden rond twee buurtparken, 
in een autovrij gebied met een 
mix van bouwtypes voor jong en 
minder jong. Van woningen met 
vier slaapkamers en een eigen 
tuin tot appartementen met één 
slaapkamer en ruime penthouses 
met zicht op het water. Daarnaast 
vind je er assistentiewonin
gen en wordt er gewerkt rond 
cohousing. Winkels, kantoren 
en vrije beroepen krijgen er ook 
een plek. Voor voetgangers en 
fietsers zijn ruime doorsteken 
voorzien. Bovendien zet Revive 
volop in op hernieuwbare energie 
en slimme technologieën.

De vroegere Cometsite aan de Koningin Astridlaan 
maakt de komende jaren een belangrijke trans-
formatie door. Eigenaar Revive vormt de leeg-
staande industriële site stijlvol, slim en duurzaam 
om naar een nieuw hoogwaardig stadsdeel. In 
de duurzame wijk kan je kwalitatief wonen aan 
het water, op een steenworp van het centrum.

tussen vest
Komet:

en vaart
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Cohousing met schwung
Centraal op de site komt het cohousing
project ‘Schwung’, waarbij de toekomstige 
bewoners de krijtlijnen van de  gebouwen 
mee uittekenen. Dat doen ze samen 
met architectenbureau BRUT en Revive 
onder begeleiding van Gemeengoed.

De bewoners hebben elk hun eigen 
appartement én delen een aantal 
ruimtes zoals een dakterras en tuin, 
logeerkamers, wasplaats en een grote 
leefruimte met veel speelplek voor de 
kinderen. Het is een plek waar ruimte 
is voor ontmoeting met de buren, en 
waar iedereen zich thuis kan voelen.

Zegt jou dat wat? Dan is cohousing 
misschien iets voor jou. Schwung 
zoekt momenteel nog mensen.

Infomomenten:
• 21/11, 19 > 21u • Dienstencentrum 

Den Deigem (Karmelietenstraat 13)
• 27/11, 18 > 19u • Vormingplus 

Mechelen (Adegemstraat 79)
• 19/12, 18 > 19u • Vormingplus 

Mechelen (Adegemstraat 79)

www.cohousingschwung.weebly.com

Tijdlijn
Elk van de drie fases begint met 
het verkrijgen van de nodige 
vergunningen. De uitvoering hangt 
ook af van het verloop van de 
vorige fase(s). De timing kan dus 
nog wijzigen. 

• Voorjaar 2019: vergunnings
aanvraag fase 1 (zuidelijk deel)

• Najaar 2019: start werken fase 1
• Eerste helft 2020: vergunnings

aanvraag fase 2 (centrale zone)
• Najaar 2020: start werken fase 2
• Na fase 2: start fase 3 

(noordelijk deel)
• 2028: verwachte  eind datum 

volledige Kometsite

Focus op mobiliteit
In de woonwijk wil Revive de auto 
zoveel mogelijk bannen. De site 
wordt dus autovrij met voldoende 
ondergrondse parkeerplaatsen, 
die makkelijk bereikbaar zijn via 
in en uitritten langs de vesten en 
de Auwegemvaart. Ook buurt
bewoners kunnen ze gebruiken.

Bovengronds krijgen voet
gangers en fietsers alle ruimte 
met ruime doorsteken die het 
centrum en het zuid westen 
van de stad verbinden.

Projectie 

Meer info: www.mechelen.be/
komet of www.revive.be. 
Schrijf je in op de nieuwsbrief 
via mechelen.be/komet.

 Alle ruimte voor voetgangers en fietsers
 Komet: ideale ligging tussen vest en vaart
 De nieuwe buurtparken zorgen voor 
15 000 m² extra groen in onze stad

 De architectuur past naadloos in de omgeving
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Na de renovatie van het Oud Oefenplein, 
de woonwijk tussen de Liersesteenweg en 
de Antwerpsesteenweg, vestigden er zich in 
één keer 170 nieuwe gezinnen, waardoor 
de bewoners elkaar niet allemaal meer 
kenden. Jochen, Jenny, Mustapha 
en Erika kwamen ook in de wijk wonen. 
In hun vrije tijd zijn ze Pleinmakers. 

 De dag van

Door mensen te 
betrekken, begint 
een wijk te leven 

en te bloeien

de wijk Oud 
Oefenplein

De dag van 

13u
Jenny: “Ik open de deuren 
van De Draaischijf, het 
tweede handswinkeltje in de 
Ooievaarstraat. Daarna zet ik 
de koffie en de thee klaar, want 
mensen uit de buurt zijn hier 
ook altijd welkom voor een 
gezellige babbel. De Draaischijf 
is elke dinsdag, donderdag en 
zaterdag open van 13 tot 17u.”

14u
Erika: “Elke woensdagnamid-
dag ga ik op bezoek bij kin-
deren uit de wijk die het wat 
moeilijker hebben op school, 
omwille van taalachterstand. 
Samen met hen oefen ik op 
begrijpend lezen en lees ik 
zelf verhalen voor, zodat ze 
gestimuleerd worden om 
hun taal te blijven oefenen.”

16u
Jochen: “Op dinsdag- en 
donderdagavond ondersteun 
en begeleid ik de lagere-
schoolkinderen uit de wijk 
met hun huiswerk. Ik ben 
zelf leerkracht geweest en 
overdag werk ik als taalcoach 
voor mensen op de werkvloer 
met een migratieachtergrond.”

13u

16u

14u

17u

19u

17u
Jenny: “Om de drie weken 
komen we met de vier 
Pleinmakers samen voor 
een overleg, samen met 
buurtopbouwwerker Els 
die ons ondersteunt vanuit 
stad Mechelen. We eva-
lueren hoe alles loopt en 
bekijken waar we nog extra 
op kunnen inzetten.”

19u
Mustapha: “Op maandag-
avond trek ik vaak de straat 
op. Ik spreek buurtbewoners 
aan om te vragen of zij peter 
of meter willen worden van 
de wijk. Elke week ruimen we 
dan samen zwerfvuil op in de 
straten. Daarnaast probeer 
ik verschillende buurtbe-
woners te mobiliseren om 
samen activiteiten te orga-
niseren zoals Burendag.”

18



foto albums tonen het 
schrijnende contrast tussen 
de onmenselijke toestan-
den van de slachtoffers 
en de luxe die de bewa-
kers zich veroorloofden.

Waarom is Auschwitz niet 
gebombardeerd door de 
geallieerden? Was er ooit 
verzet in het kamp? En hoe 
werd er na de bevrijding 
omgegaan met de site? 
Aan de hand van foto’s, 
kaarten en objecten illus-
treert de tentoonstelling 
 Auschwitz . camp de eerder 
onbekende geschiedenis 
van het Interessengebiet 
Auschwitz.

Meer info:  
kazernedossin.eu

Het concentratiekamp 
van de nazi’s zag gevan-
genen als ‘industriële 
grondstof’. “Als we onze 
kampen niet met slaven 
vullen, dan zullen we niet 
voldoende geld hebben 
om nederzettingen te 
stichten die een Germaans 
volk de kans geven een 
waardig leven te leiden”, 
aldus Heinrich Himmler, 
de leider van de SS.

Slachtoffers, daders 
en omstanders
En terwijl de gevangenen 
voortdurend in levensbe-
dreigende omstandigheden 
verkeerden, maakten de 
bewakers tijd voor ontspan-
ning en plezier. Geheime 

Die regio was vanwege 
de aanwezige grondstof-
fen ook interessant voor 
de Duitse industrie. Het 
bedrijf IG Farben bouwde 
er een gigantische 
chemiefabriek die voor 
haar werking afhankelijk 
was van dwang arbeid. 

Nazi-imperium
Op zoek naar ‘ruimte 
om te leven’ zochten de 
nazi’s nieuwe kolonies. 
Zo verjaagden ze onder 
andere in de regio rond 
Auschwitz de lokale 
bevolking, om plaats te 
maken voor Duitsers.

Het Poolse Auschwitz was meer dan een 
concentratiekamp. Het was een nazi 
imperium in volle opbouw, waar de SS 
zijn ideale stad wou uitbouwen, compleet 
met woon wijken, parken en transport
faciliteiten. Kazerne Dossin belicht deze 
vaak onbekende geschiedenis in zijn 
nieuwe expo Auschwitz.camp.

UiTgelicht 

Auschwitz

Wat je nog 
niet wist over 
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‘t verhaal van
de kokosnootbeker
In de 16de en 17de eeuw zorgden 
avon tuurlijke reizen naar exotische 
oorden voor een heleboel nieuwe 
voorwerpen in onze streken. Toch bij 
zij die het zich konden veroorloven. 
Deze kokosnootbeker uit 1602 is hier 
een mooi voorbeeld van. 

Dat kunstige voorwerp uit de Bour-
gondisch-Habsburgse periode is op 
dit moment het enige waarvan we 
weten dat hij in Mechelen afgewerkt 
werd. Hij bestaat uit een in zilver 
gevatte kokosnoot op een hoge voet 
met een deksel. De Mechelse zilver-
smeden Dirk I of Dirk II van Eyck zijn 
waarschijnlijk de makers. De familie 
Van Eyck was minstens drie genera-
ties lang actief in Mechelen en onze 
stad was in die tijd een belangrijk 
zilvercentrum. 

Onderaan de voet van de beker 
is de stadskeur te zien, het 
meesterteken dat de zilver-
smid op het werk aanbracht. 
De kokosnoten zelf kwamen 
doorgaans uit  Afrika of Indië. 
Dankzij een langdurige 
bruikleen van het Fonds 
Léon Courtin-Marcelle 
Bouché, beheerd 
door de Koning 
Boudewijnstichting, 
kan je de beker 
vanaf nu zien in 
de permanente 
opstelling van 
Museum Hof van 
Busleyden.

Openingsuren:  
ma, di, vr, za en zo  
van 10 tot 17u en  
do van 10 tot 22u

Help, de Sint zijn boek is zoek!
Op woensdag 20 november verhuizen de 
Sint en zijn pieten al hun boeken naar Het 
Predikheren. Maar de pieten waren een klein 
beetje vergeetachtig bij het inpakken. En nu 
zijn ze hét grote boek van Sinterklaas kwijt. 
Zonder zijn boek weet de Sint niet wie zoet is 
geweest en wie stout. 

Om Sinterklaas wat op te beuren, halen Piet 
en Pietje Precies tijdens de grote verhuis 
werkelijk alles uit de kast: slingers en snoep-
jes, dansers en danseresjes, en lieve woorden 
en liedjes. Maar ook jouw aanwezigheid helpt! 
Maak jij mee de Sint blij? 

Aankomst Sinterklaas
wo 20.11, 14u • Het Predikheren

Sintstad & Op stap met Piet
Stel met Pietje Precies het grote boek van 
Sinterklaas weer samen. Of ga op een leuke 
rondleiding met Piet. Voor alle data en info: 
www.mechelenkinderstad.be

YAY, Black Friday 
Op vrijdag 29 november is het gezelligheid troef in de winkelstraten 
van Mechelen. De winkels blijven die dag open tot 20u en verwennen 
je met allerlei leuke extra’s. Rond valavond steekt de stad bovendien 
ook de eindejaarsverlichting aan. Sluit je winkelavondje af met een 
lekker warme kop chocolademelk op een van de winterterrassen van 
de Mechelse horeca. 

Met andere woorden: Black Friday is hét moment bij uitstek om jezelf 
te verwennen na een lange werkweek, om in de mood te komen 
voor eindejaar of om al cadeautjes voor de kerstperiode op de kop te 
tikken. Veel plezier!

De Sintperiode 
is een magische 
tijd voor kin
deren. In Het 
Predikheren 
brengen we die 
magie tot leven.
Abdrahman Labsir, 
schepen van Jeugd
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-voordeel
Gratis ticket voor  
‘Dochters van ondernemers’ 
Vijf jonge vrouwen groeiden 
elk op in een familiebedrijf. Van 
groentetelers met middelgrote 
serres over bouwaannemers 
met bestofte camionetten tot 
croissanteriezaken die de taarten 
vervingen door beha’s. De living 
was een showroom, de keuken 
de vergaderzaal en onbetaalde 
facturen waren het onderwerp 
van de dag.

Op 7 november gaat de nieuwe 
productie van ARSENAAL/
LAZARUS ‘Dochters van 

ondernemers’ in première. Vijf 
actrices vertellen in deze licht 
melancholische tragikomedie hoe 
het is om op te groeien als kind 
van een kleine zelfstandige.

Heb je al 20 UiTPAS-punten 
gespaard? Ruil die dan om aan 
het onthaal van ARSENAAL/
LAZARUS voor een gratis ticket. 
Maximaal twee per  en 
zolang de voorraad strekt.

Meer info & tickets:  
www.arsenaallazarus.be

• Punniken is weer hip! Met enkele bolletjes 
wol en een punnikklosje leer je zelf woorden 
en figuren maken. Kom gezellig samen crea-
tief genieten op zaterdag 2 november in De 
Banier vanaf 10u.

• Werkt Excel niet vlot? Of heeft je tablet 
vreemde kuren? Ga op woensdag 
13 november tussen 13 en 16u of donder-
dag 14 november tussen 16 en 19u langs bij 
de digidokters in Het Predikheren. Breng 
zeker je laptop, smartphone of tablet mee. 
Gratis en zonder reservatie. Meer info: 
 hetpredikheren.be

• Iedereen kent de streken van Reinaert De Vos, 
maar ken je die van Anansi (8+), de mythi-
sche spin uit de Ghanese volksverhalen? 
Beeldsmederij DE MAAN zet in op artiesten 
met een migratie-achtergrond die nieuwe 
mythes en verhalen brengen. Benieuwd? 
Ga kijken op 17 november of 21 december. 
www.demaan.be

• Fotograaf Frederik Buyckx, in 2013 bekroond 
met de World Press Photo Award, documen-
teert in de expo Horse Head de bestaande 
connectie tussen mens en natuur in de 
geïsoleerde levensstijl van semi-nomadi-
sche herders in Kirgizië. Nog tot 5 januari van 
donderdag tot zondag in het Cultuurcentrum 
tussen 13 en 18u.

• Denk je wel eens aan het beoefenen van een 
gevechtsport? Volg vanaf zaterdag 16 novem-
ber een maand gratis proeflessen Jiu-Jitsu 
in sporthal IHAM en kijk of het je ligt. Vanaf 
9 jaar (er is geen maximumleeftijd). Meer info: 
www.mechelsebudosporten.be

• Maak zelf je inkt en ga met penseel en 
papier aan de slag met Chinese kalligra-
fie. In deze workshop leer je een aantal 
Chinese tekens schrijven. Sommige zijn 
verrassend eenvoudig, anderen daaren-
tegen … Op zaterdag 23 november vanaf 
14u in ViaVia Joker Reiscafé. Inschrijven: 
 www . cultuurmolen . weebly.com

• Rechtzetting: De cursus naaien van Femma in 
basisschool Sint-Jozef Coloma (Vredestraat) 
loopt nog tot 28 november. Voor meer info kan 
je het best even bellen naar Emmy Reniers op 
015 42 19 31.

Braziliaanse vecht-dans: “Op dinsdag volg 
ik capoeira aan de Sint-Pietersschool. Die 
sport houdt me fit én verbonden met mijn 
vaderland. Ik ben nog een beginner, maar 
heb toch al de eerste gordel behaald!”

Planckendael: “Een dag in de dierentuin 
vind ik zalig. Ik ga zeker twee keer per jaar. 
Aanraders? Een wandeling tussen de pin-
guïns of een bezoek aan de rode panda.”

Nostalgie: “Een bezoek aan het Speel-
goedmuseum katapulteert me terug naar 
mijn kindertijd. Keer op keer een super-
coole ervaring, al vind ik de oude poppen 
wel creepy.”

De top 3
 van … 
Renato

Kort 

Snel

Meer UiT-tips op www.uitinmechelen.be!
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“Alles uit 
liefde voor  

muziek”

jaar teruggaat in de tijd. 
Vooral bij oudere muzi
kanten geeft dat vaak een 
nostalgisch gevoel.”

Alan: “Kafee Zapoi is 
gevestigd in een prach
tig gebouw uit de 16de 
eeuw in de OnzeLieve
Vrouwestraat. Het was 
vroeger een herberg, 
waar toen waarschijnlijk 
al cabaret georganiseerd 
werd in de kelder. Jef en 
Yoko, de uitbaters van 
Kafee Zapoi, dragen ons 
ook een warm hart toe. 
We hadden geen betere 
locatie kunnen vinden wat 
dat betreft.”

Allan: “Het toffe is ook 
dat die zaal ondertussen 
al zo bekend geraakt is in 
het popenrockcircuit, dat 
boekingsagenten soms aan 
ons vragen of ze de zaal 
kunnen boeken voor een 

Kim: “Mind Your Head 
pint zich niet vast op één 
muziekgenre. We kiezen 
vooral voor genres die 
minder hun plaats hebben 
in het commerciële circuit. 
Denk maar aan ska, soul 
of funk. En bands die 
authentiek, vernieuwend 
en origineel zijn, hebben 
automatisch een streepje 
voor. Mind Your Head is 
geboren uit het vroegere 
Moonshack, waarmee we 
enkele jaren geleden over 
heel Mechelen concer
tjes en evenementen 
organiseerden.”

Waarom is Kafee 
Zapoi jullie vaste 
uitvalsbasis?
Kim: “In die heel char
mante kelder heerst een 
speciaal sfeertje dat je 
ergens anders moeilijk kan 
nabootsen. Alsof je vijftig 

Allan: “We zijn eigenlijk 
een zootje ongeregeld 
(lacht). Drie à vier mensen 
doen de programmatie, 
iemand anders zorgt voor 
de deejays en is zelf ook 
onze vaste huisdeejay, en 
nog een paar anderen zijn 
bezig met de praktische 
organisatie. Karel hier doet 
bijvoorbeeld de PR.”

In ‘t weekend een live concertje mee
pikken in een bruine kroeg in  Mechelen? 
De  Mechelse muziekclub Mind Your 
Head maakt dat ondertussen al drie 
jaar mogelijk in  Kafee Zapoi in de  
Onze Lieve  Vrouwestraat. Nieuwe Maan 
sprak met Karel, Kim en Allan, een 
derde van de negenkoppige ploeg. 

 UiTgevraagd

Karel: “Wat dat inhoudt? 
Jullie contacteren om een 
keer in Nieuwe Maan te 
verschijnen (lacht). Maar 
bijvoorbeeld ook zorgen 
dat onze optredens terug 
te vinden zijn op allerlei 
platformen zoals UiT 
in Mechelen. En onze 
Facebookpagina updaten 
natuurlijk.”

 V.l.n.r.: Cafébaas Jef, dj Pepijn 
en PR-verantwoordelijke Karel 
in de kelder van Kafee Zapoi
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tryout van een van hun 
muziekgroepen. Waardoor 
wij op onze beurt wat 
grotere namen kunnen 
aankondigen. Zo zijn 
bijvoorbeeld Portland en 
Marble Sounds al geweest.”

Wat hebben jullie 
binnenkort voor 
ons in petto?
Karel: “Op 15  november 
ontvangen we de Italiaanse 
band Juju in onze kelder. 
Dat is een straffe neopsy
chedelische afrogroove
band uit een Siciliaanse 
garage, die blijft experi
menteren met nieuwe 
grenzen en genres. Als 
voorprogramma staat The 
Hindu Needle Trick op 
het podium, een open
top Mechelse band. En op 
6 december staan Heisa en 
Elefant gepland. Ook twee 
Belgische toppers binnen 
de rockscene.”

Kim: “En eind januari of 
begin februari organiseren 
we een geweldige muziek
quiz, om geld in te zamelen 
voor onszelf. We doen nu 
alles zelf, zonder ook maar 
enige steun. Soms moeten 
we zelfs bijleggen uit onze 
eigen portemonnee. Maar 
da’s ook iets waar we 
bewust voor kiezen. We 
willen de ticketprijzen niet 
hoger dan tien euro leggen, 
omdat we het zo laag
drempelig mogelijk willen 
maken. En we doen het 
echt uit liefde voor muziek, 
niet om er zelf iets aan te 
verdienen.”

 DI 5 NOVEMBER 
In Perspectief: Recht op 
gezondheid en voedsel in 
de Filipijnse Cordillera
lezing • ldc De Smis, 
9.30 > 11.30u 

 WO 6 NOVEMBER 
Surprise - Circus Barones
circus • Parking 2 Nekkerhal, 
15 > 17u

Voorlezen en knutselen  
in de bib
kinderen • Het Predikheren, 
14 > 16u

Zwerfkeet
concert • Cultuurcentrum, 
14 > 17u

Guido Belcanto
concert • Stadsschouwburg, 
20.15 > 23.15u 

 DO 7 NOVEMBER 
Balcazar
dansnamiddag • Cultuur-
centrum, 14 > 17u

Dochters van ondernemers
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15 > 22u 

Snaveltjes dicht, oogjes 
toe - Koen Leysen
lezing • Bezoekerscentrum 
Mechels Rivierengebied, 
19.30 > 22u

Blikopener:  
België + Wiskunde
lezing • Het Predikheren, 
19.30 > 22u 

 VR 1 NOVEMBER 
Dodenhulde
bijeenkomst •  Stedelijke 
Begraafplaats, 10.30 > 13.30u

Roekie at Reveil 19
concert • Stedelijke 
 Begraafplaats, 17 > 18u

 ZA 2 NOVEMBER 
Wholesale Destruction 
- Zarah Bracht
theater • kunstencentrum 
nona, 20.30 > 21.30u 

Pjotr en de wolfski (3+)
theater • beeldsmederij 
DE MAAN, 15u 

De Kevins improvisatie-
theatervoorstelling
theater • ‘t echt Mechels 
Theater, 20 > 22.30u

Concertband Heffen live
concert • De Loods, 20.30u

 ZO 3 NOVEMBER 
Najaarswandeling in 
het Mechels Broek
begeleide uitstap • 
 Bezoekerscentrum Mechels 
Rivierengebied, 14 > 16.30u

Halte Poëzie
lezing • Het Predikheren, 
10 > 12.30u

De Wolkenfabriek (4+)
theater • Theater M, 
14.30 > 15.30u 

 MA 4 NOVEMBER 
Gewrichtsklachten, 
doe er wat aan!
lezing • De LindePoort, 
14 > 17u

Wil je op de hoogte  
blijven van aan
komende concerten? 
Volg Mind Your Head op   
fb.com/MYH2800 of schrijf 
je in op de nieuwsbrief via 
 vriendenvandezapoi@gmail.com.

 VR 8 NOVEMBER 
RADAR - Performers 
uit de stad 
festival • Cultuurcentrum, 
20 > 23u 

Dochters van ondernemers
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15 > 22u 

Time goes bye bye - 
Compagnie Barbarie
theater • Stadsschouwburg, 
19.30 > 22.30u 

Mar - Oriol Roca Trio
concert • De Jazzzolder, 
20.45 > 23u 

 ZA 9 NOVEMBER 
Sinte-Mette
feest • verschillende locaties

Surprise - Circus Barones
circus • Parking 2 Nekkerhal, 
15 > 17u

Ecobouwers Opendeur ‘19
opendeurdag • Centrum 
Mechelen, 9.45 > 12u

Internationale 
volksdansinstuif
party of fuif • school De 
Dubbelsprong / Hof van 
Nassau, 20 > 23.35u

Bras-rommelmarkt
markt of braderie • 
 Nekkerhal

Dochters van ondernemers
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15 > 22u 

Book of Many - Dez Mona
concert • Stadsschouwburg, 
20.15 > 23.15u 

 ZO 10 NOVEMBER 
Sinte-Mette
feest • verschillende locaties

Surprise - Circus Barones
circus • Parking 2 Nekkerhal, 
11 > 13u en 15 > 17u
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 ZO 17 NOVEMBER 
Surprise - Circus Barones
circus • Parking 2 Nekkerhal, 
11 > 15u

Ecobouwers Opendeur ‘19
opendeurdag • Centrum 
Mechelen, 10 > 12u en 
14 > 16u

Stück 3571
theater • Theater M, 
14.30 > 15.45u 

Verdwalen in verhalen (3+)
kinderen • Het Predikheren, 
10.30 > 11.30 

Kunstendag voor kinderen:  
Kortfilmspecial (3 > 9 jaar)
film • Cultuurcentrum, 
11 > 18u 

ANANSI (8+)
theater • beeldsmederij 
DE MAAN, 15u 

De Godmother
theater • ‘t echt Mechels 
Theater, 15u

 MA 18 NOVEMBER 
Gratis voet- en 
schoenadvies
opendeurdag •  Well2DAY- 
centrum Mechelen, 11 > 15u

Reisreportage: Portugal
film • De Lindepoort, 14 > 17u

 DI 19 NOVEMBER 
Speeddate
bijeenkomst • Barramundo, 
19.30 > 21.30u

De wereld redden
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15 > 22u 

In Perspectief: Bruegel
lezing • ldc De Smis, 
9.30 > 11.30u 

Het geheim van Plantijn - 
Willy van Damme
lezing • vc De Schakel, 
14 > 17u 

The songbook of Harry 
Smith - The Golden Glows
concert • Het Predikheren, 
20.15 > 23.15u 

De Godmother
theater • ‘t echt Mechels 
Theater, 20.15u

 ZA 16 NOVEMBER 
Dochters van ondernemers
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15 > 22u 

Husbands and wives 
(Woody Allen)
theater • Theater De 
 Peoene, 20.15 > 22u 

Sterrenkijken
bijeenkomst • Vrijbroekpark, 
20u

Surprise - Circus Barones
circus • Parking 2 Nekkerhal, 
15 > 17u

Ecobouwers Opendeur ‘19
opendeurdag • Centrum 
Mechelen, 10 > 12u en 
14 > 16u

Wandelvoordracht op 
het Oud Kerkhof
rondleiding • Oud Kerkhof, 
14 > 17u

Spooktoer Mechelen
rondleiding • Grote Markt, 
20 > 21.30u

£¥€$ (LIES) - Ontroerend 
Goed (Engels gesproken!)
theater • Cultuurcentrum, 
18 > 21u en 21 > 23u 

Intiem Zolderconcert: 
Trouveurs (BE & CAN)
concert • ViaVia Joker Reis-
café, 20 > 22u

De Godmother
theater • ‘t echt Mechels 
Theater, 20.15u

Wiener Parade XVIII -  
slotconcert 50 jaar 
IRSC B vzw
concert • Stadsschouwburg, 
16 > 18.30u

 WO 13 NOVEMBER 
Surprise - Circus Barones
circus • Parking 2 Nekkerhal, 
15 > 17u

 DO 14 NOVEMBER 
Bezoek Museum M 
in Leuven
begeleide uitstap • 
 Sjarabang vzw

Café Parole: Komaf met 
armoede in Vlaanderen
lezing • vc De Schakel, 
20 > 22u 

Soirée MuzE -  
Meer dan stenen: 
Mechelse Dominicanen 
lezing • Museum Hof Van 
Busleyden, 20 > 22u 

Baar GENOEG!
theater • Stadsschouwburg, 
20.15 > 23.15u 

The diving bell and 
the butterfly
film • CM-Campus, 
14 > 16.30u

Carvin Jones Band 
(blues) USA
concert • Moonbeat, 
20 > 23u

 VR 15 NOVEMBER 
Dochters van ondernemers
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15 > 22u 

Husbands and wives 
(Woody Allen)
theater • Theater De 
 Peoene, 20.15 > 22u 

Stück 3571
theater • Theater M, 
20.30 > 21.45u 

Wiener Parade XVIII -  
slotconcert 50 jaar 
IRSC B vzw
concert • Stadsschouwburg, 
19.30 > 22.30u

Ecobouwers 
Opendeur 2019
opendeurdag • Centrum 
Mechelen, 10 > 12u en 
14 > 16u

Dierenzegening en 
paardenommegang
feestelijkheid • Kerk-
plein Sint-Martinuskerk, 
12 > 13.30u

Bomen in de stad
rondleiding • Kruidtuin 
ingang Zandpoortvest, 
10 > 12.30u

Bras-rommelmarkt
markt of braderie •  
Nekkerhal, 10 > 17u

Mali Malines
concert • Café De Wei, 
15 > 18u

Sylvie Kreusch 
(Utero Concerts)
Concert • kunstencentrum 
nona, 20.30 > 23u

 MA 11 NOVEMBER 
Sinte-Mette
feest • verschillende loca-
ties

Surprise - Circus Barones
circus • Parking 2 Nekker-
hal, 11 > 13u en 15 > 17u

St. Mette Pannenkoeken 
festijn
eten en drinken • Zaal de 
Vrolijke Vrienden, 17 > 23u

Ecobouwers 
Opendeur 2019
opendeurdag • Centrum 
Mechelen, 10 > 12u en 
14 > 16u

Herdenking 
Wapenstilstand WOI
feestelijkheid • Sint-Rom-
boutskathedraal, 11 > 12.30u

Warme Winteravonden 
in Mechelen - Open 
ruimte in versnelling
lezing • Oude bibliotheek, 
19.30 > 22.30u
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 ZA 23 NOVEMBER 
Van verleden tot heden - 
erfgoedwandeling 
in Mechelen
rondleiding • Onze-Lieve-
Vrouw-over-de-Dijlekerk, 
14 > 16u

Kunst in Huis
rondleiding • Manufactuur 
De Wit, 10 > 12u

Husbands and wives 
(Woody Allen)
theater • Theater De 
 Peoene, 20.15 > 22u 

Fly or die - Jaimie Branch
concert • kunstencentrum 
nona, 20.30 > 21.30u 

 ZO 24 NOVEMBER 
Van verleden tot heden - 
erfgoedwandeling
rondleiding • Onze-Lieve-
Vrouw-over-de-Dijlekerk, 
14 > 16u

Husbands and wives 
(Woody Allen)
theater • Theater De 
 Peoene, 15 > 19u 

Vinyl Sundays
concert • Het Predikheren, 
10.30 > 12.30u

Jeugdconcert  
“Vrolijke Vrienden” & 
“De Jonge Boskes”
concert • Zaal de Vrolijke 
Vrienden, 17 > 20u

 MA 25 NOVEMBER 
Praatcafé Mechelen - 
Hoe behoud ik mijn 
veerkracht?
lezing • ldc De Schijf, 
19.30 > 21.30u

So help me God/ 
Ni juge ni soumise
film • Filmhuis, 20.15 > 22.30u

 DI 26 NOVEMBER 
Speeddate
bijeenkomst • Barramundo, 
19.30 > 21.30u

In Perspectief:  
Klaar voor de winter:  
de natuurlijke apotheek
lezing • ldc De Smis, 
9.30 > 11.30u 

 WO 27 NOVEMBER 
Landscape Orchestra
theater • kunstencentrum 
nona, 20.30 > 21.30u 

De droom van Philo - 
Steven Van Herreweghe
theater • Stadsschouwburg, 
20.15 > 22u 

 DO 28 NOVEMBER 
Een democratische avond 
voor bijna iedereen
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15 > 22u 

seks(e)(n) - de KOE en 
mugmetdegoudentand
theater • kunstencentrum 
nona, 20.30 > 22u 

Verre van Weg – Mira
concert • Cultuurcentrum, 
20.15 > 22.30u 

 VR 29 NOVEMBER 
Black Friday
avondshopping •  
Centrum Mechelen

Husbands and wives 
(Woody Allen)
theater • Theater De 
 Peoene, 20.15 > 22u 

Mag ik even? - 
Kamal Kharmach
theater • Theater M, 
20.30 > 22.30u 

seks(e)(n) - de KOE en 
mugmetdegoudentand
theater • kunstencentrum 
nona, 20.30 > 22u 

Uitgelezen boeken: 
literatuur uit het land 
van de sultan
lezing • Het Predikheren, 
19.30 > 22u 

 WO 20 NOVEMBER 
Bright Days - Groupe Pluton
dansvoorstelling • 
kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u 

Xander De Rycke -  
Houdt het voor Bekeken
theater • Stadsschouwburg, 
20.15 > 22.15u 

Winterslaap:  
Lubomyr Melnyk + support
concert • Cultuurcentrum, 
20.15 > 23.15u 

 DO 21 NOVEMBER 
Xander De Rycke -  
Houdt het voor Bekeken
theater • Stadsschouwburg, 
20.15 > 22.15u 

Armoede in Mechelen: 
feiten en remedies
lezing • vc De Schakel, 
20 > 22u

De Godmother
theater • ‘t echt Mechels 
Theater, 20.15u

 VR 22 NOVEMBER 
Husbands and wives 
(Woody Allen)
theater • Theater De 
 Peoene, 20.15 > 22u 

Pleasant Island - 
Silke Huysmans en 
Hannes Dereere
theater • kunstencentrum 
nona, 20.30 > 21.30u 

The Archidukes
concert • Het Predikheren, 
20.45 > 23u 

De Godmother
theater • ‘t echt Mechels 
Theater, 20.15u

Lezing Monumentenzorg
lezing • Dorphuis Hombeek, 
20 > 22u

Michelino Bisceglia 
plays Tim Burton
concert • Stadsschouwburg, 
20.15 > 23.15u 

De Godmother
theater • ‘t echt Mechels 
Theater, 20.15u

 ZA 30 NOVEMBER 
Bras-rommelmarkt
markt of braderie • 
 Nekkerhal, 10 > 17u

Masai, zoektocht 
naar hoop en geluk
theater • Stadsschouwburg, 
20 > 22u 

Husbands and wives 
(Woody Allen)
theater • Theater De 
 Peoene, 20.15 > 22u 

Mag ik even? - 
Kamal Kharmach
theater • Theater M, 
20.30 > 22.30u 

seks(e)(n) - de KOE en 
mugmetdegoudentand
theater • kunstencentrum 
nona, 20.30 > 22u 

Salon Secret - LAZARUS, 
Hof van Eede & 
KOPERGIETERY
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15 > 22u 

Winterslaap: Püwawau - 
Chantal Acda
concert • Cultuurcentrum, 
20.15 > 23.15u 

#Barok! - feestelijk 
& hemels
concert • Sint-Pieter-en-
Paulkerk, 20 > 21.30u

De Godmother
theater • ‘t echt Mechels 
Theater, 20.15u
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Contacteer de stad
 www.mechelen.be
 stadsbestuur@mechelen.be
 0800 2 0800
 facebook.com/StadMechelen
 @StadMechelen
 @StadMechelen

Huis van de Mechelaar: plan je bezoek via 
www.mechelen.be/afspraak of 0800 20 800
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

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 FSC-gecertificeerd 
papier met milieuvriendelijke inkten.

Verantwoordelijke uitgever: Erik Laga, algemeen 
directeur, 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 en BY NOUCHKA
Concept & creatie: Trendhuis
ISSN: 2033-2289
Editienummer: 84

Vragen over bedeling?  
nieuwemaan@mechelen.be 

Nuttige nummers
Noodcentrale (brandweer / ziekenwagen): 112
Europees noodnummer: 112
Dringende politiehulp: 101 
Wachtdienst huisartsen:  
wachtpostmechelen.be, 1733
Wachtdienst apotheken:  
www.apothekers-mechelen.be, 015 33 03 33
Storingen en defecten op elektriciteits- of 

aardgasnet: 078 35 35 00, www.fluvius.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
Evenement organiseren:  
www.mechelen.be/evenementenloket  
015 29 79 01, evenementenloket@mechelen.be
Meldingen over toestand  
openbaar domein: 0800 20 800,  
www.mechelen.be/meldingen
Straatlamp defect?  
0800 635 35, straatlampen.be 

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

1

2

3

Jouw activiteit hier?
Voer die dan in op 
 uitinmechelen.be/ 
uitdatabank. Deadline voor 
editie december - januari: 
31 oktober.

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

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

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

The social Fairytale 
- Serena Vittotini
> 1.12, Het Predikheren 

Dans mon souvenir c’etait 
blanc - Serena Vittorini
> 1.12, Cultuurcentrum 

Op de keeper beschouwd 
- Bram Van Meervelde
> 10.11, Galerie Transit

Horse Head - 
Frederik Buyckx
> 5.01, Cultuurcentrum 

Live-Life expo
> 03.11, Het Anker

Muziektentoonstelling 
PLAY!
> 01.11, Technopolis 

Expo Daan Gielis, 
Goele De Bruyn & 
Debby Huysmans
> 17.11, De Garage 

1

2

Barbie: 60 jaar modemuze
> 30.11, Speelgoedmuseum 

Auschwitz.camp
> 25.06, Kazerne Dossin 

Djazart
23.11 > 8.12, Pareipoelstraat 3

Luc Dondeyne
17.11 > 22.12, Galerie Transit

3
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 echos.statiques

#streetphotography #sunrise #mechelen 
#2800love

 byphebe

Snap the rainbow 🌈 
@stadmechelen

#2800love #rsa_minimal #travelling_shots 
#lifestyleblogger #mechelen #visualstory

 snowball_andrew

Market Day with Daddy

#marketday #pushchair #daddysgirls #twins 
#twingirls #ilforddisposable #ilfordphoto 
#mechelen #2800love

 great_and_fonz

Special thnx @aapvzw for the fun walk 
in Mechelen.

#werelddierendag #fonz #friendsforlife 
#rhodesianridgeback #alwaysbymyside

 caroline.van.dyck

Predikherenklooster

#hetpredikheren #bibliotheek  
#2800love #callebautarchitecten  
#krokodil #books #bookworm

 lien_odb

Op de Geoffrey 💙

#baby #preggo #bestfriends #mechelen  
#2800 #babyboy #biatches

 nigelparrington

Workshop

#mechelen #opleiding #kunst #2800love

 jessiebrouwers

Citywalk 

#2800love #visitmechelen #beautifulcity 
#flowers #monuments

Jouw kans om iedereen te 
laten meegenieten van jouw 

unieke kijk op Mechelen 
en zijn Mechelaars.

#2800love
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