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Nog meer en betere
steun voor creatievelingen

Bubbelen met 
Beethoven

Er komt een
nieuwe cinema

" Hier heb ik mijn 
talent ontdekt"



Mechelen Fietsstad
Een jaar geleden maakten we van onze 
volledige binnenstad een fietszone: alle 
straten binnen de ring werden fietsstraten. 
En onlangs offerden we een rijstrook aan de 
vest op voor een volwaardig breed fiets
pad van het Kardinaal Mercierplein naar de 
Brusselpoort. Op termijn willen we graag één 
grote kwaliteitsvolle fietsring rond de stad. 
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Fietsstad, Kinderstad, Kunststad, Winkelstad ... 
Noem maar op. Mechelen is het allemaal. Maar het 
etiketje waar ik als burgemeester misschien nog 
het meest fier op ben, is dat van ‘Kansenfabriek 
Mechelen’. Want daarmee maken we echt wel het 
verschil. In onze stad geven we kinderen, jongeren, 
startende ondernemers en artiesten kansen om zich 
te ontplooien. Mechelen geeft ruimte aan experiment. 
Die voorsprong gaan we nu nog vergroten met de 
fusie van H30, onze artistieke werkplek voor  jongeren 
aan de Hanswijkstraat 30, en de Talentenfabriek, dat 
verspreid in de stad werkplekken verschaft aan begin
nende creatieve ondernemers. Samen gaan ze verder 
als RADAR. In deze Nieuwe Maan lees je er meer over.

Maar daar houdt het niet op. Mechelen wil iederéén 
kansen geven om vooruit te geraken, ook wie een 
zetje in de rug nodig heeft. Daarom geven we ook 
ruimte aan sociaal experiment. Dankzij projecten als 
Jeugdwerk voor Alleman zetten ook kinderen met een 
migratieachtergrond vlotter de stap naar de jeugd
beweging. Ons aanbod van flexibele kinderopvang 
maakt werken en werk zoeken combineerbaar en 
haalbaar voor iedereen. Mechelen wil dat iedereen 
vooruit geraakt. We laten niemand aan zijn lot over. 
En dat maakt van Mechelen een echte kansenfabriek.

Ruimte voor experiment

Mechelen wil 
iederéén kansen 
geven om vooruit 
te raken
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Dag PieterJan,

Sinds 1 oktober is er een traject
controle tussen de Fonteynbrug 
en de bushalte op de Veemarkt, 
over een lengte van 855 meter. 
Iedereen die er te snel rijdt, krijgt 
een bekeuring in zijn brieven
bus. Net als in de rest van de 
binnenstad, geldt in de Bruul een 
snelheidsbeperking van 30 km/u. 

Met de trajectcontrole willen 
we het probleem van racen en 
joyriden aanpakken, een pro
bleem dat zich vaak ‘s avonds en 
‘s nachts voordoet in onze stad. 
Na 18u is de Bruul immers niet 
langer autoluw. Dat patsergedrag 
is gevaarlijk en een doorn in het 
oog van vele Mechelaars. Wie 
zware overtredingen opstapelt, kan 
zijn auto tijdelijk kwijt spelen. Zo 
liet de burgemeester de voor
bije maanden al verschillende 
wagens uit het verkeer plukken 
van bestuurders met verschillende 
zware verkeersovertredingen.

De komende jaren zullen er 
nog verschillende wegen 
uitgerust worden met traject
controles. Zo bouwen we 
verder aan een veilige stad. 

Beste stadsbestuur,

Een tijdje geleden las ik in de krant 
dat er trajectcontrole zou komen op 
de Bruul. Hoe zit het daarmee?

Met vriendelijke groeten, 
PieterJan

Vraag

Antwoord

Is er traject controle 
op de Bruul?

Je wil autodelen met cambio, maar je hebt nog 
wat twijfels of vragen? Ga dan eens langs bij 
het cambioloket in het Huis van de Mechelaar. 
Een cambiomedewerker legt je graag alles uit 
van A tot Z.

Je kan er elke eerste en derde woensdag van 
de maand terecht tussen 9 en 12u en tussen 
13.30 en 16.30u. Opgelet! Alleen op afspraak. 
Boek je bezoek via mechelen.be/afspraak. 

Cambioloket in Huis 
van de Mechelaar

Met het loket 
verlagen we de 
drempel naar 
deelmobiliteit.

Vicky Vanmarcke, 
schepen van 
Mobiliteit

Word je mama of papa? Proficiat! Als 
je kindje geboren wordt in AZ Sint
Maarten of je dicht bij het ziekenhuis 
woont, hoef je sinds kort niet meer 
naar het Huis van de Mechelaar. 
Stad Mechelen opende namelijk een 
geboorteloket in het ziekenhuis, zodat 
je daar de geboorteaangifte al in orde 
kan brengen. Je vindt het loket op 
de zorgboulevard (loket 5). Je kan er 
terecht op maandag en woensdag
namiddag van 13 tot 16u. Je hoeft geen 
patiënt te zijn in AZ SintMaarten.

De aangifte van een geboorte gebeurt 
op afspraak, zowel in het Huis van de 
Mechelaar als in het geboorteloket. Maak 
je afspraak via mechelen.be/afspraken of 
via het gratis nummer 0800 20 800. 

Nieuw: doe je geboorteaangifte 
in AZ Sint-Maarten
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• Nog tot mei 2021 is er geen 
verkeer meer mogelijk via de 
Stationsberg in Muizen. Infrabel 
vervangt de oude spoorbrug 
door een nieuwe brug. 

• Op 1 januari 2021 verdwijnt de 
roze zak en voert IVAREM de 
Nieuwe Blauwe Zak in. Hierin 
mogen alle plastic verpakkin
gen, plastic flessen, flacons en 
blikjes. Losse roze zakken mag 
je nog t.e.m. maart 2021 gebrui
ken als nieuwe blauwe zak. 
Volle rollen roze zakken kan je 
in januari omruilen. Meer info: 
www.denieuweblauwezak.be

• Op 25 september onderte
kenden de Stad Mechelen, de 
logistieke sector en de hande
laars een convenant duurzame 
en efficiënte stads logistiek. 
Een primeur voor België. Samen 
gaan we voor stadsdistributie 
zonder co2uitstoot tegen 2030. 
Meer info: www.mechelen.be/
convenantduurzamelogistiek

• De elektrische steps van Hopp 
zijn er even tussenuit voor 
een winterstop. In het voor
jaar zijn ze er weer. Meer info: 
www.delenisvooriedereen.be

• Asbestcementafval moet 
sinds 1 oktober verplicht in 
speciale asbestzakken of 
folie. Zo komen er geen 
vezels vrij tijdens het trans
port of op het recyclagepark. 
Asbestcementafval thuis laten 
ophalen kan nu ook. Meer info: 
www.ivarem.be/asbest

• In november en december orga
niseren de begraaf plaatsen 
opnieuw een najaarspro-
gramma rond rouw en verlies. 
Breng een zelfbeschilderde 
steen mee naar een van de 
rouwmomenten en bouw mee 
aan een bank vol herinneringen. 
Meer info: www.mechelen.be/
overlijdenenbegraven

Snel

Wist je dat … het Schepenhuis 
waarschijnlijk het oudste stenen 
stadhuis van de Lage Landen is? 
Het staat er al bijna acht eeuwen 
en werd, behalve als stadhuis, 
onder meer gebruikt als theater
zaal, schermschool en gevangenis. 
Vandaag vind je er de vrijetijdsbalie 
van UiT en Visit Mechelen terug.

In 1897 vestigde het Stadsarchief 
zich in het Schepenhuis. Het bleef 
daar bijna 100 jaar, waardoor oude 
Mechelaars het gebouw soms nog 
aanduiden als ‘het Archief’. In juli 
1914, aan de vooravond van de Eerste 
Wereldoorlog, brak er brand uit in het 
Archief. Vooral het oude Schepenhuis 
werd bijna volledig door de vlammen 

Vroeger en nu 1924

Getal

Zoveel fietskaarten van Mechels Natuurlijk vlogen al 
de deur uit. Haal snel jouw fietskaart bij UiT in Mechelen 
en breng een bezoekje aan de lokale land en tuinbouwers 
waar veel te proeven en net zoveel te beleven valt.

Nieuw: doe je geboorteaangifte 
in AZ Sint-Maarten

1600

verteerd. Enkele maanden later waren 
de IJzerenleen en het Schepenhuis 
het slachtoffer van Duitse bombar
dementen. Daarbij werd het 
Vlees huis, dat oorspronkelijk naast 
het Schepenhuis stond, volledig 
vernield. Het Schepenhuis zelf verloor 
een deel van zijn zandstenen gevel. 
Het zou duren tot 1938 voor de res
tauratie werd voltooid. Verscheidene 
huizen aan de linkerzijde zijn wel 
al heropgebouwd op deze foto. 
De heropbouw van de IJzerenleen 
gebeurde onder leiding van de 
Mechelse architect Henri Mardulyn. 

 De IJzerenleen en het 
Schepenhuis in 1924
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Stoor jij je  
ook aan het drijvende 

zwerfvuil op onze Binnen
dijle? Mechelaar Xavier 
Cloetens bedacht een 

 oplossing en kreeg de familie 
Wohrmann van het Van 

der Valk Hotel meteen 
mee aan boord.

“Iedereen  hotelgast of niet  kan sinds 
kort bij het Van der Valk Hotel aan het 
Keerdok twee uur lang een gratis kajak 
voor twee personen lenen, om te ped
delen op de Binnendijle. Het enige wat 
je moet doen is tijdens je kajaktochtje 
het zwerfvuil oppikken dat je tegen
komt op het water en je avonturen 
delen op sociale media met de hashtag 
#vandervalkhotelmechelen. Zo motiveer 
je elkaar om samen te werken aan een 
properder Mechelen.” 

"We willen mensen en andere steden prik
kelen om zich samen in te zetten tegen 
zwerfvuil. En dat werkt, want de eerste 
weken waren al een groot succes. Da’s 
ook te danken aan onze partners: het Van 
der Valk Hotel financiert het project vol
ledig en regelt de hele service, Rederij 
Malinska stelt gratis een stuk aanlegstei
ger ter beschikking en Stad Mechelen 
zorgt voor schepnetjes en afvalgrijpers.”

Reserveer je kajak van het Van der Valk 
Hotel voor een blok van twee uur, elke 
dag tussen 9 en 18u, via 015 65 01 65  
of info@hotel-mechelen.be. 

 Gratis kajakken voor proper 
water Mechelen

 @gratis_kajakken_voor_milieu
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Word vrijwilliger
tegen armoede

Voor wie?
De deur staat open 
voor iedereen die 
daar nood aan heeft. 
Ook voor mensen 
die gewoon zin 
hebben om anderen 
te ontmoeten. 
Daar naast heeft De 
Lage Drempel een 
buddywerking voor 
meer dan 40 kwets
bare gezinnen. 
Vrijwilligers probe
ren die gezinnen via 
huis bezoeken weer
baarder te maken. 

Wat?
De Lage Drempel 
is een armoede
vereniging die 
mensen in armoede 
samenbrengt met 
mensen die niet in 
armoede verkeren. 
Tal van vrijwilligers 
organiseren hiervoor 
activiteiten zoals 
moestuinprojecten, 
toneelbezoekjes en 
kooklessen. Door 
de coronacrisis 
vielen onlangs 
wel wat oudere 
vrijwilligers uit. 

Waar?
Alle Mechelaars 
zijn welkom in de 
ontmoetingsruimte 
in de OLVstraat 43 
op ma, do en vr van 
14 tot 16.30u en za 
van 9.30 tot 12u. De 
Lage Drempel nodigt 
je ook graag uit op 
do 19 november 
in het Diocesaan 
Pastoraal Centrum 
voor een namiddag 
over kinderarmoede. 
Meer info op 
delagedrempel.be 
of facebook.com/
delagedrempel. 

Waarom?
1 op de 7 Mechelse 
kinderen groeit op in 
financiële en sociale 
armoede. Ook een
zaamheid en isolatie 
blijven toenemen, 
zeker in deze corona
tijden. De Lage 
Drempel wil mensen 
in armoede opnieuw 
vertrouwen geven en 
zo hun eigenwaarde 
teruggeven. Zelf 
zaken aanpakken, 
slagen en waardering 
krijgen staan centraal, 
uiteraard met de hulp 
van vrijwilligers. 

De Mechelse armoedevereniging De Lage Drempel blaast 20 kaarsjes 
uit en nodigt jou op 19 november uit in het Diocesaan Pastoraal 
Centrum voor een goed gevuld programma over kinderarmoede.

Interesse om vrijwilliger te zijn?  
delagedrempel@telenet.be  

of 015 34 43 77

Het is onze 
gezamenlijke 
ambitie om 
de kinder
armoede in 
Mechelen te 
halveren.

Gabriella De 
Francesco, 
schepen van 
Armoedebestrijding

7

Inzicht 



EEN NIEUWE CREATIEVE GOLF

H30 + TALENTENFABRIEK =

8

Voor veel creatievelingen zijn H30 en 
Talentenfabriek al jaren een uitvalsbasis, 
artistieke werkplek, tweede thuis ... kortom 
een plek om hun creatief ei te leggen. Die 
unieke concepten worden nu één. Met 
RADAR Mechelen komt er nog meer ruimte, 
nog meer ondersteuning en nog meer advies. 
We spraken met drie Mechelse creatievelingen 
over de meerwaarde van zo’n voedingsbodem.

In een stad als Mechelen, die erg divers is 
qua leeftijd, afkomst, interesses en  talenten, 
slagen H30 en Talentenfabriek er wonder
wel in om een grote groep Mechelaars te 
bereiken. Beide organisaties geven tal van 
artiesten, kunstenaars en creatievelingen al 
jarenlang advies, ondersteuning en de ruimte 
om hun ding te doen. Zo kunnen zij hun 
talenten ontdekken en versterken. Nu bunde
len H30 en Talentenfabriek hun krachten. Met 
één sterke aanpak en tal van partners kan 
RADAR meer en nog betere ondersteuning 
bieden aan al dat creatieve Mechelse talent.



EEN NIEUWE CREATIEVE GOLF

H30 + TALENTENFABRIEK =
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Youssef kwam in 2012 binnen-
gewandeld bij H30 met een 
ongewone vraag: ‘Kunnen jullie 
hier een muziekstudio zetten?’. 
Het leidde tot een  professionele 
ruimte waar jongeren hun 
muzikaal talent kunnen ont-
wikkelen én de ontdekking van 
zijn ware passie en talenten.

Samen met zijn broer en twee 
vrienden wilde Youssef rapmuziek 
maken, maar een professionele 
studio huren is erg duur. “We 
raapten onze centjes bij elkaar 
en konden dan hoogstens één 
nummer opnemen. Daar wilden 
we iets op vinden. Niet alleen 
voor onszelf, maar evenzeer voor 
andere jongeren in onze situatie.”

“We kregen gratis een lege ruimte 
in H30 waar we zelf een studio 
mochten bouwen. Die hebben we 
eigenhandig gebouwd en betaald. 
Met BlackBox staat er nu een 
opnamestudio voor jongeren die 
nergens anders de kans krijgen om 
hun nummers op te nemen. Zelf 
konden we er ook volop experi
menteren en dingen uittesten. Het 
opende veel deuren en leidde tot 
mijn eerste betaalde optreden.”

Youssef Saoudi (29), cinematographer/
vlogger en eigenaar van Mstalli Films

“ Zonder H30 was 
mijn hobby nooit 
zo hard uit de 
hand gelopen”

Passie en talent ontdekt
“Gaandeweg is mijn interesse 
verschoven naar video. Ik deed 
de voorbije jaren veel ervaring 
op, bijvoorbeeld door aftermovies 
te maken van Mechelse festivals. 
Ondertussen heb ik mijn eigen 
freelance onderneming gestart: 
Mstalli Films. Daarmee maak ik 
bedrijfsreportages, commercials, 
events, productvideo's, video
clips ... Ik post ook geregeld 
vlogfilmpjes op YouTube over 
vanalles en nog wat. Tussendoor 
probeer ik tips en tricks mee te 
geven aan anderen, zodat ik hen 
op mijn beurt steun kan bieden.”

“Ik heb mijn passie echt ontdekt 
dankzij die ruimte en de steun van 
H30 en Stad Mechelen. Zonder 
hen zou mijn hobby nooit zo uit 
de hand zijn gelopen (lacht).”

De vlogs van Youssef kan je volgen 
via Just Ice TV op YouTube. Check 
bijvoorbeeld eens hoe een dag 
in het leven van een fiets koerier 
eruit ziet. En nog veel meer.

RADAR werkt samen met tal van creatieve 
en sociale partners en plekken in de stad. 
Heb jij ook een leuke ruimte beschikbaar 
en wil je lokaal talent kansen geven? 
Word dan partner via radarmechelen.be. 
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Twee jaar geleden trok Lorena 
van Brazilië naar België om een 
masterdiploma in drama en regie 
te behalen. Het plan was om 
nadien terug te keren, maar de 
liefde besliste er anders over. 
En misschien had de steun van 
H30 er ook iets mee te maken? 

“Nadat ik hier de ware leerde 
kennen, besloot ik te blijven. 
Met een klein hartje, want ik 
verwachtte dat ik hier als buiten
lander weinig kansen zou krijgen. 
Maar het tegendeel was waar.”

“Ik studeerde drama en regie in 
het Brusselse RITCS en deed mijn 
afstudeerproject in Mechelen, in 
het kunstencentrum nona. Daar 
kreeg ik als coach Stef Lernous van 
Abattoir Fermé. Wauw. Hij heeft 
me echt gepusht. Hij geloofde in 
mij en opende deuren. Plots kon 
ik spelen voor meer publiek dan 
ik me had kunnen inbeelden. Ik 
was nog maar een jaar in België en 
kreeg al meteen zulke kansen.”

Heb jij ook creatieve vragen,  
projecten of plannen?  

Eén adres: www.radarmechelen.be

Lorena Pires (31), theatermaker en 
oprichtster van Collective Cajá Manga

“ Nooit verwacht 
dat ik zoveel 
steun zou 
krijgen”

zich helemaal kunnen onder
dompelen in wat we doen. Zo 
hadden we bijvoorbeeld eens een 
soort van spookhuis met drie kamers 
gebouwd, waarin het publiek zich 
vrij kon bewegen terwijl wij ons ding 
deden. Ik ga er wel bij zeggen dat 
alles helemaal veilig verliep (lacht).”

“Op donderdag 19 november gaat 
mijn eerste eigen voorstelling in 
tryout op WIPCOOP Mechelen 
in het Cultuurcentrum. Op dat 
event spelen we voor professi
onals en nadien kunnen we een 
uur met hen spreken. Ik kijk er 
enorm naar uit. Misschien is dat 
een springplank naar nóg meer.”

Veel liefde en steun
“Na mijn afstudeerproject kwam ik 
bij mijn vriend in Mechelen wonen 
en richtte ik samen met enkele 
medestudenten mijn eigen collec
tiefje op. Ik ging langs bij H30 en de 
Talentenfabriek om een projectidee 
voor te stellen. Ook zij geloofden 
meteen in mij. Ze dachten met me 
mee en stelden ruimte, materiaal en 
budget ter beschikking. Daar ben 
ik hen enorm dankbaar voor. Ik had 
nooit verwacht dat ik als nieuwko
mer zoveel kansen zou krijgen.”

“Met Collective Cajá Manga focus
sen we op film en theater. Hierbij 
willen we dat onze toeschouwers 
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Zit je met creatieve ideeën maar 
weet je niet zeker hoe je ze in 
praktijk kan omzetten? Volg 
Stephanie haar voorbeeld en 
ga ermee langs bij RADAR.

“De vele creatieve organisaties 
uit Mechelen verbinden rond 
inspirerende projecten die de 
gemeenschap versterken, dat 
speelde al een jaar of twee in mijn 
hoofd. Via een open call van H30 
en Talentenfabriek, zond ik het idee 
in om de publieke ruimte op een 
creatieve manier vorm te geven. 
Zij zagen meteen het potentieel 
en matchten mijn idee met de 
vraag van Stad Mechelen om een 
tijdelijke inrichting te voorzien 
voor de OnzeLieveVrouwestraat. 
De autoluwe zone was namelijk 
het perfecte kader om dit idee 
om te zetten in de praktijk. Ik ben 
erg dankbaar voor deze kans en 
ben blij dat ik altijd bij H30 en 

Stephanie Plas (29), culturele & 
sociale verbinder bij STUIFMEEL

“ Mijn droom? 
Een bezielde 
stad creëren”

Talentenfabriek terechtkon voor 
 ondersteuning en advies. Het werd 
een mooi voorbeeld van wat je 
kan  realiseren in het straatbeeld.”

Kruisbestuiving
“Mijn droom is om nog meer van dit 
soort projecten te  verwezenlijken. 
Ik heb dan ook mijn eigen vzw 
opgericht: STUIFMEEL. Ik zie mezelf 
als curator of art director, die het 
verhaal van een plek of onder
neming vertaalt naar een ontwerp 
en daarbij de juiste spelers rond 
de tafel brengt. Mensen kunnen 
bij mij terecht voor begeleiding, 
workshops voor conceptvor
ming en projectopvolging. Zowel 

voor  projecten in de openbare 
ruimte, maar ook in de publieke 
ruimte. Bijvoorbeeld voor een 
nieuwe popup die zich meteen 
wilt verankeren in de buurt, nog 
voor de onderneming open is. 
Cultuur in de publieke ruimte is 
een meerwaarde voor de stad, 
zeker als dat de samenhang tussen 
 bewoners en handelaars versterkt.”

“Momenteel ondersteun ik kunste
naars Gijs Vanhee en Jonas Tuch 
bij Mechelen Muurt 2.0, een vervolg 
op de knappe graffitiwerken die 
Gijs Vanhee als stadsartiest liet 
 realiseren. Wat je mag verwachten? 
Is het niet leuker dat we dat nog 
even als  verrassing houden?”

H30 °2008
Voor jongeren
• Eigen talenten  

ontdekken
• Experimenteren
• Eerste stappen  

zetten naar publiek

Talentenfabriek °2016
Voor gedreven kunstenaars  
en creatievelingen
• Ondersteuning bij opzetten  

van eigen projecten
• Doorgroei tot (semi)profes

sioneel kunstenaar of creatief 
ondernemer stimuleren

RADAR °2020
H30 + Talentenfabriek 

+ inbreng van uiteenlopende partners 
+ meer langdurige ondersteuning 

voor creatieve talenten en 
hun projecten

Doel? Het creatief talent 
dat Mechelen rijk is zoeken, 

vinden en sterker maken

Dossier 



Lauren: “Mijn lief zegt 
vaak dat ik zelfs tegen 
een lantaarnpaal zou 
babbelen (lacht). Maar 
hij heeft gelijk: zet mij 
vijf dagen alleen in 
een tent in een verla
ten bos, en zelfs dan 
zou ik nog een manier 
vinden om de boel vol 
te babbelen.”

Straatbabbel
Wat is jouw unieke talent?

Brigitte: “Meestal 
heb je rommelige 
of nette mensen. 
Wel, ik ben beide: 
ik kan ontzettend 
veel rommel maken, 
maar ook pico bello 
opruimen erna. Mijn 
zoon Gerwen heeft 
ook een uniek talent: 
hij kan met zijn tong 
tot in zijn neus!”

Youssef: “Wat ik goed 
kan van nature, is vrien
delijk zijn. Ik benader 
mensen altijd met een 
open blik en ben heel 
gastvrij. Daardoor heb 
ik intussen al heel 
wat fijne relaties 
 opgebouwd, zoals 
met mijn buur
vrouw die ik oma 
mag noemen.” 

Ontdek Mechelen en zijn 
inwoners al fietsend

De fietsgids
Pieter, Iris, Stefan en Kaat vormen 
samen de fietsgids van Mechelen. 
Zij organiseren ook elke zondag 
van 10 tot 13u de Mechelen Classics, 
een afwisselende fietsroute door de 
stad. Hun verhalen doorspekken ze 
met historische feiten en anekdo
tes, terwijl ze je naar de mooiste en 
boeiendste plekken van Mechelen 
brengen. Fietsen doe je met je eigen 
fiets of met een huurfiets van sociale 
werkplaats ‘t Atelier. 

Reserveer je fietstour via 
defietsgids.be.

Meer dan twee jaar lang verzamelde 
‘De Mensen Maken de Stad’ verhalen 
over Mechelen en zijn inwoners. Dat 
sluiten we dit najaar af met een prach
tige fototentoonstelling op 16 locaties. 
Bij elk levensgroot portret hoort een 
persoonlijk verhaal. Spring op de fiets 
en ontdek ze samen met Kaat en Iris 
van de fietsgids. Zij vertellen je graag 
meer over deze fiere Mechelaars, 
die de stad maken tot wat ze is. 
Na elke fietstour krijg je de unieke 
gelegenheid om met een van hen in 
gesprek te gaan.

Meer info: www.mechelenmakers.be/
expofietstocht
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De AA, ook in 
jouw buurt
Heb je een probleem met alcohol? 
Kan je moeilijk van de fles blijven? 
Worden één à twee glaasjes al snel 
één à twee glaasjes te veel? 

Stap eens binnen bij de AA. De 
Anonieme Alcoholisten (AA) is een 
zelfhulpgroep van mensen die hun 
ervaring, kracht en hoop met elkaar 
delen om hun gemeenschappelijke 
probleem op te lossen en anderen te 
helpen bij het herstel van hun alco
holisme. Want naast een verslaving, 
is alcoholisme vooral ook een ziekte 
die gestabiliseerd kan worden.

Je hoeft niks te betalen of bij te 
dragen om lid te worden van de 
AA. De enige vereiste voor lid
maatschap is een verlangen om te 
stoppen met drinken. En het enige 
doel van de AA is nuchter worden, 
nuchter blijven en andere alcoholis
ten helpen nuchterheid te bereiken. 

In heel Vlaanderen vinden er elke 
week zo’n 400 vergaderingen van 
de AA plaats. Ook in Mechelen. 
Je bent niet alleen. 

Alle info: www.aavlaanderen.org



“Alle winst investeer ik opnieuw”
Straffe ondernemer

Voor de derde keer in vijf jaar werd de 
Gouden Carolus Whisky Infused tot 
werelds beste bier gekroond. Een erg 
straffe prestatie, maar Charles Leclef, 
zaakvoerder van Brouwerij Het Anker 
en Stokerij De Molenberg, ziet al zijn 
bieren en whisky’s even graag. “Da’s 

zoals kiezen wie je  favoriete kind is. 
Onmogelijk.”

Op zijn bedrijf en zijn medewerkers is 
Charles al even trots. Op 30 jaar tijd 
onderging Brouwerij Het Anker dan 
ook een buiten gewone transforma
tie. “Toen ik het in 1990 overnam 
van mijn oom, was er slechts één 
werknemer en was de site een 
kanker in de stad. Nu tellen we 
een honderdtal medewerkers, 
en zijn we een gevestigde 
waarde met een hotel, 
brasserie en rondleidingen.”

In 2010 bouwde Charles ook 
de vervallen familiehoeve in 
Blaasveld om tot een whisky
distilleerderij. Dat was ooit een 
jeneverstokerij, waar zijn familie 
langs moeders kant honder
den jaren lang graanjenever 
stookte. Met die (her)opening 
eert Charles nu beide familie
tradities: brouwen en stoken. 

Veel grote plannen
Voor 2021 staat er ook nog wat op til. 

Zo wil Charles een microbrouwerij en 
stokerij installeren in de voormalige 
kerk van Battel, om te experimente
ren met nieuwe bieren. “Ik wil wel 
dat de kerk een deel van de Battelse 
gemeenschap blijft. Daarom werd er 
een Battelse vzw opgericht die we 
medeeigenaar maakten van de kerk. 
Moest ons project niet lukken, dan 
kunnen we samen nadenken over wat 
er dan wel met de kerk kan gebeuren.”

Wie Charles kent, weet dat hij geen 
klassieke ondernemer is. “Winst mag 
geen doel op zich zijn. Dat dient om 
opnieuw te investeren en om terug te 
geven aan de maatschappij.” Vanuit 
die filosofie wil Charles volgende 
zomer op de Wollemarkt een nieuwe 
brasserie openen, volgens het prin
cipe ‘Je betaalt wat je kan betalen’. 

“Ik heb daar veel vertrouwen in, omdat 
ik geloof in de goedheid en eerlijkheid 
van de mens. Geweldig veel winst 
maken is hier niet de bedoeling. Mijn 
missie is geslaagd als we een klein 
beetje marge overhouden die we 
terug kunnen investeren en een fijne 
plek creëren waar werkelijk iedereen 
zich welkom voelt. Onze drempel 
moet zo laag zijn dat mensen die het 
moeilijker hebben, dúrven te komen 
eten en te betalen wat zij kunnen.”

Geen cv nodig voor een job
En misschien nog straffer: binnenkort 
kan je bij Brouwerij Het Anker aan 
de slag zónder sollicitatie procedure. 
Het is een van de eerste Mechelse 
bedrijven dat in het project 1 2 Work 
van Stad Mechelen stapt. “Jezelf 
voorstellen met een cv is een 
barrière voor veel mensen. Denk 
maar aan mensen die zogezegd ‘te 
oud’ zijn of als ‘jobhopper’ aanzien 
worden.” 1 2 Work maakt komaf met 
die vooroordelen. Zie je een vaca
ture die op je lijf geschreven staat? 
Dan kan je je hiervoor op een wacht
lijst zetten. De eerste in rij wordt 
vervolgens gekozen, en kan na een 
rondleiding meteen aan de slag. 

www.12work.info
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“Tijdens mijn Erasmusstudies in Frankrijk leerde ik mijn 
huidige echtgenoot én Mechelaar Laurens kennen, die 
daar ook op Erasmus was. Na twee jaar een lange
afstandsrelatie te hebben, besloot ik de sprong te 
wagen en schreef ik mij in voor een master aan de 
KU Leuven. Intussen ben ik afgestudeerd en woon 
ik al drie jaar samen met mijn man in Leuven.”

“Ik wil iets doen binnen de nonprofitsector, 
het onderwijs of iets met kwetsbare gezinnen 
of mensen met een migratieachtergrond. Maar 
de zoektocht is niet gemakkelijk. Hoewel mijn 
Nederlands intussen al heel goed is, worden er in 
vacatures vaak uitdrukkingen of termen gebruikt 
die ik niet begrijp. Daarnaast moet ik mijn weg nog 
zoeken in de gewoontes van deze maatschappij. 
Het is moeilijk om in te schatten voor welke vaca
tures ik kans maak.”

DUO for a JOB
“Gelukkig hoorde ik over DUO for a JOB. Dat is een 
vzw die jonge werkzoekenden met een migratie
achtergrond koppelt aan vijftigplussers met relevante 
ervaring. Zo heb ik in augustus Elke leren kennen. We 
spraken af in het Sociaal Huis, maar omdat het zo’n goed 
weer was, trokken we al snel naar de SinteMettetuin. Het 
klikte meteen. Elke is zó vriendelijk en open, en ze deed mij 
meteen op mijn gemak voelen. Da’s een van de belangrijkste 
dingen voor iemand met een migratieachtergrond, omdat je je 
soms wel onzeker voelt omdat je de taal of de gewoontes van het 
land nog niet machtig bent.”

“Elke heeft veel ervaring in de sectoren die mij interesseren en geeft mij 
ontzettend veel nuttige tips. Daarnaast geeft ze mij de kracht om door 
te zetten in mijn zoektocht. Er waren best wel wat momenten waarbij ik 
het niet meer zag zitten. Intussen ben ik aangenomen als vrijwilliger bij 
Tumult, een organisatie die zich inzet voor kinderen en jongeren met 
verschillende achtergronden. Het is nog geen vaste job, maar ik kan 
er mijn Nederlands verbeteren, werkervaring op doen en een netwerk 
uitbouwen in de sector waar ik aan de slag wil gaan. Ik heb er veel zin in!” 

De 26-jarige Carla uit Mexico 
zoekt een job in België

Jongeren met 
migratie achtergrond 
vinden vlotter job 
dankzij mentor

Carla
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“België heeft een complexe arbeidsmarkt waarin heel eng geselecteerd 
wordt. We gaan er nog te gemakkelijk vanuit dat mensen met een migra

tieachtergrond hun weg wel vinden, zeker als ze hooggeschoold zijn. 
Maar niets is minder waar. Selectietesten zijn vaak taalgevoelig 

waardoor geschikte kandidaten die het Nederlands nog niet 
100 % beheersen, snel afvallen.”

Vijftigplusser: het volledige pakketje
“Ik doe, naast mijn commercieel werk, al meer dan 15 jaar 

vrijwilligerswerk, meestal bij organisaties die rond diver
siteit werken. Uit mijn freelancewerk voor Vormingplus 

regio Mechelen heb ik bijvoorbeeld ontzettend veel 
bijgeleerd, wat ik nu kan inzetten bij mijn vrijwilligers
werk voor DUO for a JOB. Als vijftigplusser heb 
ik belangrijke troeven in handen om jongeren te 
helpen: levenservaring, expertise en een breed 
netwerk dat belangrijke deuren kan openen.”

“DUO for a JOB besteedt veel tijd aan intake en 
kennismakingsgesprekken, de mentoropleiding 
én de koppeling tussen de jongere en de vijftig
plusser. En effectief: Carla en ik klikten meteen. 
Terwijl we dus wel al bijna 25 jaar schelen hé 
(lacht). Uit de meer dan 2800 deelnemende jon
geren vonden gemiddeld 3 op 4 een job, stage 
of beroepsopleiding. Meer dan 9 op 10 van de 
meer dan 1000 actieve mentoren begonnen aan 
een tweede begeleiding.” 

Van zaadje tot bloem
“Ik heb Carla meteen huiswerk gegeven (lacht). 

Ik vroeg om haar sterke en minder sterke punten 
op te lijsten, haar verbeterpunten, de kansen die ze 

ziet voor zichzelf … Later hebben we aan haar cv en 
motivatiebrief gewerkt en zijn we samen naar vacatu

res beginnen kijken voor werk én vrijwilligerswerk. We 
bespreken welke haalbaar zijn of waarom net niet. Af en 

toe speel ik haar ook een interessante webinar door, of een 
website om de vakterminologie in het Nederlands te oefenen. 

Ik vind het ook belangrijk om de nodige aandacht te schenken 
aan haar welzijn.”

“Het mooiste aan dit vrijwilligerswerk is dat ik Carla zie openbloeien. 
Ze gaat heel enthousiast met mijn tips aan de slag en haar zelfvertrou

wen groeit. Carla gaat wel ergens landen, daar heb ik alle vertrouwen in.”

Vijftigplusser Elke begeleidt Carla 
bij haar zoektocht naar een job

Elke

Maneblussers 

Wil jij ook een jonge werkzoekende met een 
migratieachtergrond begeleiden in zijn zoek
tocht naar een job? Volg geheel vrijblijvend een 
infosessie via duoforajob.be of contacteer hen 
via mechelen@duoforabjob.be of 03 231 69 35.
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Een egaal verlichte zaal 
met een klassiek tintje
De Oude Stadsfeestzaal 
werd gebouwd in 
18831884 naar het 
ontwerp van de toen
malige stadsarchitect 
Victor Louckx. Door de 
decoratieve gevelele
menten, de afwisseling 
van baksteen met arduin 
en verschillende 
accentueringen, kreeg 
de voorgevel een 
statig karakter. Het 
interieur werd versierd 
in neoklassieke stijl, 
met invloeden van de 
Italiaanse renaissance. 
Het invallende dag
licht dat zowel van 
de gevelzijde als van 

de bovenzijde kwam, 
resulteerde in een 
egaal verlichte zaal. 

Een stadsbioscoop in 
een historisch kader

De Oude Stadsfeestzaal 
opnieuw inrichten als 
feestzaal was jammer 
genoeg geen optie. Het 
gebouw voldoet niet aan 
de akoestische normen 
van deze tijd. De buurt 
zou er te veel geluids
hinder van ondervinden 
en da’s voor niemand 
prettig. Maar door de 
herbestemming naar 
stadsbioscoop, krijgt de 
buurt er wel een leuke 
nieuwe hotspot bij. 

Ben je een filmliefhebber? Goed 
nieuws: je krijgt er een stads
bioscoop bij in het hartje van 

Mechelen. De Oude Stadsfeestzaal 
in de Frederik De Merodestraat 

wordt namelijk een cinema met drie 
bioscoopzalen die vooral arthouse 

en animatiefilms vertoont.

Naar de film 
in ‘t stad

© Alexander Dumary / VRT

© Alexander Dumary / VRT
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In het gebouw wordt een 
doos gebouwd waarin zich 
drie kleine gestapelde 
filmzalen bevinden. De 
architectuur van de stads
feestzaal blijft aanwezig 
als historisch waardevol 
kader. Denk maar aan 
de inkomhal in interbel
lumstijl, het gebogen en 
gedecoreerde podium, 
de sierlijke balustrade … 
Daarnaast is er ook ruimte 
voor een kleinschalige 
horecagelegenheid. 

Stappenplan
Op 2 december 2019 ging 
aannemer Monument
Vande kerckhove van start. 
Na de eerste aan passings 
en afbraak werken, werd 

de betonnen box die de 
drie filmzalen zal her
bergen beetje bij beetje 
opgebouwd. Daarnaast 
werd het volledige dak 
weggenomen zodat de 
aannemer de nieuwe 
trappen via een grote 
toren kraan naar binnen 
kon takelen. In oktober 
begon de opbouw van het 
nieuwe dak spant en de 
bijhorende dak structuur. 
Vanaf volgend jaar wordt 
de binnen a fwerking staps
gewijs opgebouwd.

Lumière
De stadsbioscopen van 
Lumière zijn een onder
deel van de Lumière 
Groep, een organisatie 

waarin productie, film
financiering, distributie, 
stadsbioscopen en een 
animatiestudio nauw 
samenwerken om de 
beste verhalen naar 
een breed publiek in 
de Benelux te brengen. 
Een sterke focus op 
arthousefilms, kwali
tatief tvdrama én een 
geweldige neus voor 
Scandinavische succes
verhalen zijn de pijlers.

Je kent Lumière van films 
als Girl (Lukas Dhondt), 
The Iron Lady (Lloyd), 
Millennium (Stieg 
Larssontrilogie) en 
series zoals The Bridge, 
Borgen, De Dag en 
nog zoveel meer. 

_   1883-1884: Victor Louckx 
bouwt een heuse stadsfeestzaal 
in neoklassieke stijl_   Begin 2016: Lumière wordt 
aangeduid als partner voor de 
omvorming naar stadsbioscoop _   30 januari 2018: Omgevings
vergunning voor de werken_   1 oktober 2019: Stad Mechelen 
en Lumière Group sluiten 
een akkoord omtrent de 
financiering van het project_   2 december 2019: 
De werken gaan van start_   Najaar 2021: 
Opening stadsbioscoop

Een film 
bekijken in 
een prachtig 
historisch 
gebouw, dat 
is dubbel 
genieten.

Koen Anciaux, 
schepen van 
Gebouwen, 
eigendommen en 
monumenten
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13u

12u10u

 De dag van

8u

Sinds kort kan je zes BOA’s spotten in 
Mechelen. Gelukkig geen reuzen slangen, 
wel Buiten gewone Opsporings Ambtenaren. 
Zij ondersteunen de politie bij de aanpak 
van overlast. Nieuwe Maan ging een dagje 
mee op patrouille.

de BOA’s
De dag van 

7u
“Vandaag gaan we vroeg op 
pad. We kennen de plekken 
in Mechelen waar vaak 
gesluikstort wordt. Door er 
geregeld op verschillende 
tijdstippen te passeren, hopen 
we een sluikstorter bij de 
kraag te grijpen. Net als de 
politie kunnen we dan een 
procesverbaal opstellen.”

8u
“Terug op bureau. Wij 
opereren vanuit het politie
commissariaat. Zo kunnen 
we nauw samenwerken met 
de politie. Die hechte samen
werking is belangrijk omdat 
de politie vaak zaken aan ons 
doorgeeft om op te volgen. 
En op die manier kunnen wij 
de politie makkelijk infor
meren als we in een zaak 
vastzitten of niet de middelen 
hebben om de opsporing 
verder mogelijk te maken.”

8.30u
“Na een straffe koffie zijn we 
weer helemaal wakker, en 
bekijken we de binnengeko
men meldingen. Die kunnen 
van burgers, van de politie 
of van onze collega’s bij de 
gemeenschapswachten komen. 
Die laatsten mogen geen pv’s 
uitschrijven, maar ze geven ons 
of de politie wel een seintje 
als ze overlast opmerken.”

10u
“We gaan terug op patrouille. 
We controleren onder andere 
op wildplassers, wildplak
kers, loslopende honden … 
Volgend jaar starten we 
ook met het vaststellen 
van foutparkeerders.”

12u
“Tijd voor boterhammen. 
Wat heb jij mee vandaag, 
Jonathan?”

In eerste instantie 
spreken we mensen aan, 

maar zaken zoals sluik
storten beboeten we wel

13u
“In eerste instantie spreken 
we mensen aan als we 
iets zien gebeuren dat niet 
helemaal oké is. Alleen 
voor bepaalde vormen van 
overlast stellen we meteen 
een pv op, omdat het echt 
niet door de beugel kan. 
Denk maar aan sluikstorten 
of mensen die zomaar een 
papiertje op de grond gooien. 
Mechelen is zo’n mooie, 
propere en leefbare stad. 
Dat willen wij behouden.”
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Dit jaar was het exact 250 jaar geleden dat Beethoven zijn eerste kreetje 
slaakte. En met 250 jaar op de teller, mag er al eens gevierd worden hé. 
Ietsje anders en ietsje later dan voorzien  ook hier gooide het corona
virus roet in het eten  pakt LUNALIA van 8 november tot 15 december uit 
met veilige Beethoven Bubbels. Ontdek met jouw bubbel de livemuziek 
van onder andere Stokman & Vos, Jos van Immerseel, Griet De Geyter, 
Arthur Schoonderwoerd, Ann Cnop, Aka Moon en Zefiro Torna. Of ontdek 
Beethoven zoals je hem nog niet kent, tijdens de Beethoven Physical 
Distance Experience in de SintRomboutskathedraal van Mechelen. 

Tickets & info: www.lunalia.be

Bubbelen met Beethoven
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‘t verhaal van
De Spaanse Furie
Hoe groot de wreedheden tijdens de 
Spaanse Furie in 1572 ook waren, Hans 
Bol (1534 – 1593) stelt ze minuscuul 
klein voor. Je hebt haast een vergroot
glas nodig om alle details in het 
tafe reel te ontdekken. Dergelijke minia
turen zijn Bols specialiteit: goedkope 
schilderijtjes in goedkope materialen 
zoals tempera verf (een soort waterverf) 
en papier. Daarmee plaatst hij zich in 
de traditie van de ‘water verwers’, een 
zeer populaire kunstvorm in het zes
tiendeeeuwse Mechelen. Het tafereel 
wordt geïdentificeerd als een voorval 
uit de Spaanse Furie. Bol maakte deze 
herovering en plundering door de 
Spaanse troepen aan den lijve mee in 
Mechelen. Meer nog: het was de reden 
waarom hij zijn geboortestad definitief 
verliet en naar het Noorden trok.

Het werkje werd recent opgenomen 
in de Topstukkenlijst. Daarop staat 
roerend cultureel erfgoed dat voor de 
Vlaamse Gemeenschap in Vlaanderen 
bewaard moet blijven, omwille van zijn 
bijzondere archeologische, historische, 
cultuurhistorische, artistieke of weten
schappelijke betekenis. Voor Museum 
Hof van Busleyden is De Spaanse 
Furie het vijfde Topstuk in de collectie.

De top 3  
van … 
Marie 
Louise

Een creatieve thuis: “Elke dinsdagna
middag ga ik schilderen in de Academie. 
En elke week opnieuw vind ik het 
heerlijk om daar binnen te stappen. 
Daar hangt zo’n creatieve sfeer.”

Lekker Marokkaans: “In de Ronda op 
de Vismarkt eet je altijd goed, aan een 
schappelijke prijs. Een aanrader voor 
wie van Marokkaans eten houdt.”

Aan ‘t water: “Je kan mij ook vaak terug
vinden in De Botermet aan het vlietje op 
de Botermarkt. Als het niet regent, is het 
terras een van mijn favoriete plekken.”

De twee theatermakers Mokhallad 
Rasem en Kuno Bakker ontroeren 
op zaterdag 14 november met 
hun voorstelling De verse tijd in 
de OnzeLieveVrouwoverde
Dijlekerk. Ze praten over veel. Over 
hun verhouding met elkaar en hun 
omgeving. Humoristisch en pijnlijk. 
Poëtisch en banaal.

Samen vertellen de gesprekken 
een verhaal over twee mannen die, 
ondanks hun verschillen, aftasten 
waar hun levens elkaar raken en 
verrijken. Of waar ze elkaar mis
schien met rust moeten laten.

Voor deze voorstelling zijn slechts 
80 plaatsen beschikbaar. Wees er 
dus snel bij. Om de voorstelling 
veilig te doen verlopen, krijgt elke 
toeschouwer een hoofdtelefoon.

Tickets & info: 
www.uitinmechelen.be/festivalk

Theater in een unieke setting

De laatste tien jaar 
zijn vijf van de acht 
historische kerken 
in de binnenstad 
gerestaureerd. 

Tijdens FESTIVAL K verzame
len lokale en inter nationale 
 crea tie velingen en weten
schappers zich onder de 
hoge gewelven van die 
kerken met muziek, theater 
en tentoonstellingen. Bekijk 
het volledige programma op 
uitinmechelen.be /festivalk.
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Ontdek Beethoven zoals 
je hem nog niet kent
Bijzondere tijden vragen om bijzondere pro
jecten. Op zondag 29 november brengt een 
muziekrobot van de Logos Foundation jou 
Beethovens Equales voor trombone
kwartet en zijn muziek voor Flötenuhr, 
een meditatie op zijn laatste voltooide 
werk door Maja Jantar, en zijn Heiliger 
Dankgesang voor strijkkwartet. En dat 
alles in de SintRomboutskathedraal, 
dezelfde kathedraal waar grootvader Van 
Beethoven zijn opleiding als zanger kreeg. 

Heb je 10 punten gespaard met je UiTPAS? 
Ruil ze om aan de UiTbalie in het Schepen huis 
en krijg een korting van 3 euro bij aankoop van 
een ticket voor The Beethoven Physical Distance 
Experience, op zondag 29 november om 18u in 
de SintRomboutskathedraal. Twee kortingen per 
UiTPAS. Geldig zolang de voorraad strekt. 

• Het Spotterpad in het Tivoli-
park kreeg zeven nieuwe 
stopplaatsen. De 550 meter 
lange route vertrekt nog altijd 
achter eetcafé t’ASS en loopt nu 
langs 17 informatieve en inter
actieve spelelementen. 

• De Mechelse band The Hindu 
Needle Trick bracht een 
nieuwe plaat uit. Beluister 
Creatures of Convenience via 
thehinduneedletrick.be.

• Piet Verhoeve brengt de evo
lutie van Mechelen in kaart aan 
de hand van foto’s van vroeger 
en nu in het prachtige fotoboek 
Mechelen in de loop der tijden. 
Te koop in de boekhandel 
en online. 

• Ter gelegenheid van de 85ste 
verjaardag van de bekende 
Mechelse stadsgids Marcel 
Kocken, maakte uitgeverij 
ElenA een selectie van de 
meest boeiende artikels die 
hij gedurende 60 jaar schreef. 
'Mechelen gebundeld' ver
schijnt midden november bij 
de boekhandels en online.

• Op 11 november is het weer 
Sinte-Mette! Overal duiken 
de zangertjes op die huis aan 
huis zingen. Zing jij ook mee op 
1,5 meter afstand?

• Durf jij het aan om een groep 
levensgrote reuzendinosaurus
sen van dichtbij te bewonderen? 
Koop snel je tickets voor de 
 tijdelijke buitenexpo Dinopolis 
via technopolis.be.

• Ook in Mechelen stijgt het 
aantal coronabesmettingen 
verontrustend snel. Het is en 
blijft zó belangrijk om je aan de 
regels te houden: hou 1,5 meter 
afstand en als dit niet kan, draag 
je mondneus masker, was en 
ontsmet je handen regelmatig 
en beperk je nauwe contacten.

Snel

-voordeel

Het is volop herfst. De natuur gaat stilaan 
in winterslaap, maar trakteert ons eerst nog 
op een spektakel van warme kleuren en 
geuren. Voor heel veel mensen is de herfst 
het favoriete seizoen om de natuur in te 
trekken en een frisse neus te halen.

Met de fiets en wandelgids ‘Beleef jouw 
natuur in de buurt’, nodigt Natuurpunt je 
uit om de mooiste natuurgebieden in de 
Mechelse regio te ontdekken. Zes uitge
stippelde wandelingen en een fietstocht 
leiden je langs pareltjes als Mispeldonk, 
Den Battelaer en Kauwendaal. Dus waar 
wacht je nog op? Haal de gids in huis, trek 
je muts, sjaal en wandelschoenen aan en 
beleef de herfst in de Mechelse natuur.

Meer info: www.beleefhetrivierengebied.be

Beleef de herfst in het Rivierengebied
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Jonge Mechelaars brengen prachtig 
prentenboek uit over de Maneblussers

“ We betoveren 
zowel kinderen 
als volwassenen”

Bestel jouw boek op voorhand 
tot en met 14 november via 
onzetoren.be. Vanaf 14 november is 
het boek ‘De Maneblussers’ verkrijg
baar in verschillende boek handels in 
Mechelen, in de SintRomboutstoren, 
het Museum Hof van Busleyden 
en online via onzetoren.be.
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Wauw zeg, wat een topidee om 
de legende van de Maneblussers 
in boekvorm uit te brengen. 
“Raar maar waar: de laatste uit
gebrachte tekst over de legende 
van de Maneblussers dateert al 
van voor 1900. Terwijl we er toch 
allemaal mee opgroeien. Is er een 
Mechelaar die het verhaal niet 
kent? Uit liefde voor onze stad 
en haar geschiedenis, besloten 
we om het te vereeuwigen in een 
prentenverhaal. We hebben erg 
veel plezier beleefd aan het maken 
en uittekenen van het verhaal 
en we zijn trots op het resultaat. 
Hopelijk zijn andere Mechelaars 
even enthousiast (knipoogt).”

Voor wie is het boek bedoeld?
“Voor iedereen die Mechelen 
een warm hart toedraagt. Elke 
Mechelaar kent het verhaal 
waarschijnlijk wel, maar door 
het samenspel tussen tekst en 
tekening geven we een nieuwe 
dimensie aan het verhaal. Op die 
manier hopen we onze stads
genoten opnieuw te raken. De 
tekenstijl van Inez betovert zowel 
kinderen als volwassenen. En de 
tekst zit vol subtiele verwijzingen 
naar belangrijke gebeurtenissen 
en plekken in de stad. Daarnaast 
hopen we dat het boek ook 
graag gelezen wordt door nieuwe 
Mechelaars en eventueel toekom
stige Mechelaars.”

Wanneer hoorden jullie de 
legende van de Maneblussers 
voor het eerst?
“Geen idee (lachen). We waren 
dus waarschijnlijk nog heel jong. 
We vonden het altijd al een heel 
fascinerend verhaal, en pakten 
er graag mee uit als binnen en 
buitenlandse vrienden voor het 
eerst in Mechelen op bezoek 
kwamen. De ideale setting om de 
legende te vertellen? Met zicht 
op de toren en een Maneblusser
biertje in de hand.”

Wat maakt het boek zo uniek?
“Het is een verhaal over de 
Maneblussers, gemaakt door 
Maneblussers, met Maneblussers 
én voor Maneblussers. Dat kan al 
tellen, hé? Daarnaast hebben we 
heel wat hedendaagse onderde
len aan het verhaal toegevoegd. 
Denk maar aan verwijzingen 
naar het Mechelse dialect, leuke 
Mechelse plaatsen of belangrijke 
historische gebeurtenissen. Via 
een torenvormige bladwijzer 
leggen we alles nog eens netjes 
uit, zodat ook nietMechelaars 
alles begrijpen.”

‘Een nacht lang geleden, koud en kil, overal in 
Mechelen was ’t stil …’ Zo begint de eeuwenoude 
legende van de Maneblussers, die elke Mechelaar 
kent én graag vertelt. Dankzij de creatieve Jasper 
De Belder, Joren Steens en Ruben Van de Voorde 
kan je het verhaal voortaan vertellen aan de 
hand van een wondermooi prentenboek, vorm
gegeven door Inez Maes en Broos Stoffels. Iets 
om binnenkort onder je kerstboom te leggen.
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In deze agenda vind je alleen de basisprijs 
van de activiteiten terug. Vanwege het 
coronavirus is de kans groter dat activiteiten 
worden verzet of geannuleerd. Surf naar 
uitinmechelen.be voor de meest complete 
up-to-date agenda en eventuele kortingen. 

In Perspectief:  
De oorsprong van religie
Lezing • Het Predikheren, 
10.45 > 12.30u, € 12 
Orde van de Dag – 
LAZARUS, NUT en gasten
theatervoorstelling • 
ARSENAAL/LAZARUS, 
20.15 > 22u, € 15 

WO 11 NOVEMBER
Mechels kamerorkest 
& solisten
concert • Van der Valk Hotel, 
17 > 22u, € 30
Sint te Mette Pannenkoeken 
"Vrolijke Vrienden"
eten en drinken • Zaal de 
Vrolijke Vrienden, 16 > 22u
Sinte-Mette
feestelijkheid • Het Predikheren, 
12 > 16u

DO 12 NOVEMBER
Celan in de ogen van anderen
lezing of congres • Kazerne 
Dossin, 15 > 17u
angel - Nele Vereecken
theatervoorstelling • kunsten
centrum nona, 20.30 > 21.30u, 
€ 16 
Café Parole: Nagelaten 
geschriften van Etienne 
Vermeersch
lezing of congres •  
v.c. De Schakel, 20 > 22u,  
€ 5 
Digidokters
lezing • Het Predikheren

VR 13 NOVEMBER
CV - Abou Dar Abbas
theatervoorstelling • 
OLVoverdeDijlekerk, 
20 > 20.45u, € 3
Winterland '79 -  
The Beatles ... Na The Beatles
concert • Cultuurcentrum, 
20.15 > 21.45u, € 16 
Henry - Peter De Graef
theatervoorstelling • Stads
schouwburg, 20.15 > 21.45u,  
€ 16 
Armand
theatervoorstelling • Theater M, 
20.30 > 22u, € 18 

Hind en Zahra Eljadid
concert • OLVoverdeDijlekerk, 
20 > 20.45u, € 3
Just asking - Peter Seynaeve 
& Oscar Van Rompay & NTGent
theatervoorstelling • kunsten
centrum nona, 20.30 > 21.30u, 
€16 

ZO 8 NOVEMBER
Softies - fABULEUS
theatervoorstelling • DE MAAN, 
14 > 15u & 17 > 18u, € 13 
Herfst in de stad: 
bomenwandeling
rondleiding • Ingang Kruidtuin, 
ViaVia Joker Reiscafé, 10 > 12.30u
Beethoven Bubbels: 
Maneschijn uit Wenen 
met Jos van Immerseel
concert • SintPieterenPaulkerk, 
20.15 > 21.30u, € 18 

MA 9 NOVEMBER
Menu Musicale Chez Eline -  
BoogaLeo Trio
concert • Artenova 2.0, 19 > 22u, 
€ 10
BEANPOLE (Kantemir Balagov)
film • Filmhuis Mechelen, 
18.30 > 20.30u, € 7 
ÉTÉ 85 (François Ozon)
film • Filmhuis Mechelen, 
20.50 > 22.15u, € 7 
De aarde is een draaiend 
bolleke: zeker weten?
lezing of congres • zaal Forum, 
14 > 17u, € 10
Beethoven Bubbels:  
Ta ta ta taaa! (première)
concert • SintPieterenPaulkerk, 
21.15 > 22u, € 18 

DI 10 NOVEMBER
8 Kerken 8 lezingen -  
Schenkingen aan 
OLV-van-Hanswijk
lezing of congres • 
OLVvanHanswijkbasiliek, 
20 > 21.30u
EMA (Pablo Larrain)
film • Filmhuis Mechelen, 
20.30 > 22u, € 7 
Morgen Verse Sneeuw -  
Yevgueni
concert • Sint
Romboutskathedraal, 19 > 20.15u 
& 21.15 > 22u, € 22 

Dochters van ondernemers 
(Spel in vijf bedrijven) –  
ARSENAAL
theatervoorstelling • 
ARSENAAL/LAZARUS, 
20.15 > 22u, € 15 

DO 5 NOVEMBER
Dochters van ondernemers 
(Spel in vijf bedrijven) –  
ARSENAAL
theatervoorstelling • 
ARSENAAL/LAZARUS, 
20.15 > 22u, € 15 

VR 6 NOVEMBER
I forgot - Oxana Sankova
theatervoorstelling • kunsten
centrum nona, 20.30 > 21.30u, 
€ 16 
HAVEN –  
Consouling Sounds 2018 - 
Innerwoud & Astrid Stockman
concert • Het Predikheren, 
20.15 > 21.30u, € 15 
Dochters van ondernemers 
(Spel in vijf bedrijven) –  
ARSENAAL
theatervoorstelling • 
ARSENAAL/LAZARUS, 
20.15 > 22u, € 15 

ZA 7 NOVEMBER
Dochters van ondernemers 
(Spel in vijf bedrijven) –  
ARSENAAL
theatervoorstelling • 
ARSENAAL/LAZARUS, 
20.15 > 22u, € 15 
Balcazar 'aan tafel'
eten en drinken • 
Cultuurcentrum, 14 > 17u, € 6 

ZO 1 NOVEMBER
De beiaard van de 
OLV-over-de-Dijlekerk
concert • OLVoverdeDijlekerk, 
11 > 11.30u
Bespelen van de Kamer-
beiaard door studenten
concert • OLVoverdeDijlekerk, 
13 > 14u & 15 > 16u
Via Crucis - Vlaams Radiokoor 
en Il Gardellino
concert • SintPieterenPaulkerk, 
20.15 > 21.45u, € 15 
OnbeDOELd
theatervoorstelling • Theater M, 
14.30 > 16u, € 18 

MA 2 NOVEMBER
ÉTÉ 85 (François Ozon)
film • Filmhuis Mechelen, 
18.30 > 20u, € 7 

DI 3 NOVEMBER
BEANPOLE (Kantemir Balagov)
film • Filmhuis Mechelen, 
20 > 22.30u, € 7 
EMA (Pablo Larrain)
film • Filmhuis Mechelen, 
18.30 > 20u, € 7 
Kier (4+)
theatervoorstelling • DE MAAN, 
15u, € 13 

WO 4 NOVEMBER
Natuur avontuur in 
het Mechels Broek: 
Dierenmanieren
rondleiding • Bezoekerscentrum 
Mechels Rivierengebied, 
13.30 > 16.30u
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DO 26 NOVEMBER
Herrie - Maja Westerveld
theatervoorstelling • kunsten
centrum nona, 20.30 > 21.30u, 
€ 16 

VR 27 NOVEMBER
Herrie - Maja Westerveld
theatervoorstelling • kunsten
centrum nona, 20.30 > 21.30u, 
€ 16 
Muizen Borrelt
eten en drinken • Dorpshuis 
Muizen, 20u

ZA 28 NOVEMBER
VRETEN! (6+)
theatervoorstelling • DE MAAN, 
15u, € 12 
BRAS-ROMMELMARKT
markt • Nekkerhal, € 5
Voorleesweek 2020
lezing of congres • 
SintCatharinakerk, 14 > 16u
Beethoven Bubbels: 
Beethoven in vuur en vlam
concert • SintPieterenPaulkerk, 
20.15 > 21.30u, € 18 
Herrie - Maja Westerveld
theatervoorstelling • kunsten
centrum nona, 20.30 > 21.30u, 
€ 16 
What About Africa:  
Fatherhood Stories –  
Waka Waka Generation
theatervoorstelling • 
ARSENAAL/LAZARUS, 19 > 22u

ZO 29 NOVEMBER
Voorleesweek 2020
lezing of congres • 
SintJanBaptisten
Evangelistkerk, 14 > 16u, 
Beethoven Bubbels: 
The Beethoven Physical 
Distance Experience
concert • SintRombouts
kathedraal, 18 > 19u & 
20.15 > 21.15u, € 18 
Vinyl Sundays -  
Frank Vanderlinden
concert • Het Predikheren, 
10.30 > 12u

MA 30 NOVEMBER
AMANDA (Mikhaël Hers)
film • Filmhuis Mechelen, 
20.30 > 22u 

ZA 21 NOVEMBER
Bauhaus - Bach in the 
White City - Alon Sariel 
& Michael Tsalka
concert • Het Predikheren, 
20.15 > 21.15u, € 15 
Dounia B. - hetpaleis 
& MartHa!tentatief / 
Bart Van Nuffelen
theatervoorstelling •  
Stadsschouwburg, 
19.30 > 20.30u, € 13 
Beethoven Bubbels: 
Pastorale door Zefiro 
Torna & Seads Network
concert • SintPieterenPaulkerk, 
18 > 19u, & 21 > 22u, € 18 

ZO 22 NOVEMBER
Revue De Plezante Wandeling
concert • Stadsschouwburg, 
14 > 16.30u, € 5
Slok - Muziektheater De 
Kolonie en Jan De Smet (4+)
theatervoorstelling • 
Cultuurcentrum, 14 > 15u & 
16 > 17u, € 13 
Verhalen en croissants #1
eten en drinken • Het Predik
heren, 10.30 > 12.30u, € 12 

MA 23 NOVEMBER
Praatcafé Dementie
lezing of congres • ldc De Schijf, 
19.30 > 21u

DI 24 NOVEMBER
8 Kerken 8 lezingen - 
Maria Faydherbe
lezing of congres • SintPieter
enPaulkerk, 20 > 21.30u
Weetjes en verhalen over 
bomen en struiken
lezing of congres • Dorpshuis 
Muizen, 19.30 > 22u, 

WO 25 NOVEMBER
Voorleesweek 2020
lezing of congres • 
OLVoverdeDijlekerk, 14 > 16u
Fabrizio Poggi + Dries
concert • Cultuurcentrum, 
20.15 > 21.15u, € 17 

ZA 14 NOVEMBER
De verse tijd - Mokhallad 
Rasem en Kuno Bakker
theatervoorstelling • 
OLVoverdeDijlekerk, 
20 > 21.15u, € 10
Familietrefdag Similes
lezing of congres • CGG De 
Pont, 09.30 > 15.30u, € 40
Metamorfosen -  
Sara Vertongen & 
Kristien Ceuppens
theatervoorstelling • Het Predik
heren, 20.15 > 21.15u, € 10 
Afscheidstournee -  
De Warme Winkel
theatervoorstelling • kunsten
centrum nona, 20.30 > 21.30u, 
€ 16 
Waarom behalen veel 
hoogbegaafden geen diploma
lezing • Het Predikheren, 14 > 15u
Armand
theatervoorstelling • Theater M, 
20.30 > 22u, € 18 

ZO 15 NOVEMBER
VRETEN! (6+)
theatervoorstelling • DE MAAN, 
15u, € 12 
De beiaard van de 
OLV-over-de-Dijlekerk
concert • OLVoverdeDijlekerk, 
11 > 11.30u
CV - Abou Dar Abbas
theatervoorstelling • 
OLVoverdeDijlekerk, 
15 > 15.45u, € 3
Anima on Tour – 
Kortfilmprogramma (4+)
film • Cultuurcentrum, 11 > 12u, 
€ 4 
Afscheidstournee - 
De Warme Winkel
theatervoorstelling • kunsten
centrum nona, 20.30 > 21.30u, 
€ 16 

MA 16 NOVEMBER
Ontbijt met bubbels
eten en drinken • ldc de Rooster, 
9 > 11u, € 5
EMA (Pablo Larrain)
film • Filmhuis Mechelen, 
18.30 > 20u, € 7 
Antarctica
film • zaal Forum, 14 > 17u, € 10

DI 17 NOVEMBER
Harry Francis
concert • Stadsschouwburg 
Mechelen, 14 > 16.30u, € 5
Mag ik eens wat vragen?
lezing of congres • ldc De Schijf, 
20 > 22u, € 5
Carrying my father -  
THERE THERE Company
theatervoorstelling • kunsten
centrum nona, 20.30 > 21.30u 

WO 18 NOVEMBER
Familiegroep jongdementie
lezing of congres • ldc De Schijf, 
13.30 > 16u
Warme Winteravond in 
Mechelen: Mechelen aan zee
lezing of congres • Het Predik
heren, 19.30 > 22.30u
Carrying my father -  
THERE THERE Company
theatervoorstelling • kunsten
centrum nona, 20.30 > 21.30u, 
€ 16 

DO 19 NOVEMBER
Girlpower
concert • Het Predikheren, 
20.15 > 21.15u, € 14 
Wetenschap is TOP!  
De kritische Bourgondiër
lezing of congres • vc De Schakel, 
20 > 22u
De dieren -  
Geert Belpaeme / l’hommmm
theatervoorstelling • kunsten
centrum nona, 20.30 > 21.30u, 
€ 16 

VR 20 NOVEMBER
De Binnenzak van de ziel
theatervoorstelling • ldc Den 
Abeel, 14 > 16u, € 4
Er was eens ... Jeron Dewulf
theatervoorstelling • 
Stadsschouwburg, 20.15 > 21.15, 
€ 18 
Ze zijn me vergeten
theatervoorstelling • Theater M, 
20.30 > 22u, € 18 
An evening with Sulaiman 
Addonia and Julia Galaski
theatervoorstelling • 
OLVoverdeDijlekerk, 
20 > 20.45u, € 3 
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Contacteer de stad
 www.mechelen.be
 stadsbestuur@mechelen.be
 0800 20 800
 facebook.com/StadMechelen
 @StadMechelen
 @StadMechelen

Huis van de Mechelaar: plan je bezoek via 
www.mechelen.be/afspraak of 0800 20 800
Sociaal Huis: 0800 20 800,  
socialedienst@mechelen.be 
Klachten over stadsdiensten?  
klachten@mechelen.be, 015 29 75 72
UiT in Mechelen: www.uitinmechelen.be,  
uit@mechelen.be, 015 29 76 53

Over Nieuwe Maan
Nieuwe Maan is het gratis stadsmagazine voor alle 
Mechelaars en is een uitgave van Stad Mechelen. 
Het magazine wordt tien keer per jaar huis aan huis 
bedeeld, en wordt gedrukt op FSCgecertificeerd 
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, Karin Van Hees, 
Alexander Dumary en Sanne Peper
Concept & creatie: Trendhuis
ISSN: 20332289
Editienummer: 92

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.apothekersmechelen.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.

Jouw activiteit hier?
Wil jij jouw activiteit ook in 
deze kalender? Voer die dan 
in op de UiTdatabank. Op 
uitinmechelen.be/UiTdatabank 
helpen we je op weg. 
Deadline voor editie 
 december  januari: 
31 oktober.

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

Meer vrijetijdsinfo?  
UiT in Mechelen!
Vleeshouwersstraat 6 
open: maza 1016u, 
zo 12.3016u 
015 29 76 53 
uit@mechelen.be 
www.uitinmechelen.be 
 UiTinMechelen

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

Maen Florin
> 22.11, Museum Hof Van 
Busleyden, SintJanskerk  
& De Garage, gratis
No More No Less – 
Xavier Noiret-Thomé
> 22.11, De Garage,  
€ 5 
1  De Olympische Spelen 
van 1920 tot 2020
> 30.6.2021, Sportimonium,  
€ 12 
A way in a space with 
neither here nor there 
– Stefan Serneels
> 22.11, De Garage,  
€ 5 
Constant Cannaerts 
inspireerde 24 
kunstenaars: Molens
> 19.12, Galerie Duende
Expo Keramiek: 
afstudeertentoonstelling
> 1.11, IKA, gratis
Fototentoonstelling rond 
geluk, Samen Veerkrachtig
> 30.11, Het Predikheren, gratis
2  De Wonderbare 
Visvangst - een dialoog
> 25.01, Galerie Transit, gratis

EXPO

Het Kunstuur
> 31.01, Heilige Geesthuis,  
€ 10 
Focus-expo: Op roadtrip 
met oldtimers
> 21.03, Speelgoedmuseum 

3  De Mensen maken de 
Stad, fototentoonstelling 
in open lucht
> 28.03, gratis
Fragments -  
Tentoonstelling Rita Boon
13.11 > 22.11, IKA, gratis
wet-plate collodion 
photography en 
natuurfotografie
27.11 > 6.12, IKA, gratis

2
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 elias_zrg

Mechelen, Belgium 🇧🇪

#mechelen #belgium #travel #likes

 christianduyck

🍃

#walkingthepark #vrijbroekpark #mechelen 
#outofoffice #backtonature

 hendrickxels

"It was a good day to ride..."  
🚴♀️🚴♂️🚴♂️👌

#autovrijezondag #derondevanmechelen 
#2800love #malines #RikenCas #boysmom 

 mynameismira

Concrete dreams 🏄
#cibcrew #quadskates #rollerskates @cibcrew 
#aggressivequadskating #patina #patinsquad 
#rollerskating #2800love

 sofie_wr

Fwiet fwiet mannen!
#lekker #mannen #mijnmannen #zoon 
#hubby #perfect #demijne #myall 
#momswithcameras #2800love

 shahlasaiyed

Wandering the pretty streets of 
Mechelen 💝
#mechelen #2800love #weekend #happy 
#shortcurls #goodvibesonly #travel #goodvibes

 ___katleen___

Gipsvrij = vieren we met een taartje ♡
#dochterlief #foodislife #katogateaux 
#lekkeretaartjes #cheesecake #brownietaart 
#mabellemaëlle #2800love

 hannelore.candries

🌓

#2800love

Jouw kans om iedereen te 
laten meegenieten van jouw 

unieke kijk op Mechelen 
en zijn Mechelaars.

#2800love
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Kom uit je kot voor een week 
vol fijne activiteiten voor senioren. 

Gegidste tentoonstellingen, samen ontbijten, 
workshops, film, muziek, pannenkoeken, 

toneelvoorstelling, quiz, 
bierproeverij, …

OUDERENWEEK
16 - 22 november 2020

 ALLE ACTIVITEITEN 
ZIJN CORONA-PROOF 

GEORGANISEERD. 

WWW.MECHELEN.BE/SENIOREN

0800 20 800
SENIOREN@MECHELEN.BE


