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Mechelen ontvangt 
VN-congres

Op afspraak bij 
bewegingscoach Kristof

BRAND! trakteert 
op 3 dagen jazz

"Uitkijken naar
de nieuwe bib"



Bomen baas
De werken aan de Tinelsite gaan goed 
vooruit. Er werd geen moeite gespaard 
om de bomen ter plaatse te kunnen 
laten staan. Op deze foto zie je dan 
ook een groen eiland temidden van de 
werf. Sommige bomen werden eerder 
al succesvol verplant naar het plein 
aan Kazerne Dossin. En ook aan de 
Goswin de Stassartstraat blijven de 
twee statige treurwilgen op post. 
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Deze maand is Mechelen gaststad voor een 
congres van de Verenigde Naties over Steden 
en Migratie. Dat Lamot het ene congres na het 
andere binnenhaalt, wisten we al. Vorig jaar 
klom Lamot op tot de top vier van beste Belgische 
congrescentra. Ook voor het zakentoerisme wordt 
Mechelen dus steeds aantrekkelijker.

Maar dat de VN met zijn 193 lidstaten een congres organi-
seert in het kleine Mechelen, is ongezien. Vorige VN-con-
gressen rond migratie vonden plaats in wereldsteden als 
Barcelona, Berlijn, Londen, Nairobi. Dan valt meteen op 
dat Mechelen niet in dat rijtje past.

Waarom kiezen ze dan toch voor onze stad? Omdat 
Mechelen internationaal in de kijker loopt met zijn aanpak 
van samenleven in diversiteit. Ons Mechels model inspi-
reert Europa. Daarvan getuigt de massale internationale 
persbelangstelling. En dat is dus ook de VN niet ontgaan. 
Op 17 november zetten burgemeesters van over de hele 
wereld hun handtekening onder ‘The Mechelen Declara-
tion’, een ambitieuze handleiding voor de toekomst van 
steden in Europa en de wereld. Nog een reden om fier te 
zijn op onze stad.

‘The Mechelen  
Declaration’

Inhoud

We lopen inter-
nationaal in de 
kijker met onze 
aanpak van 
samenleven in 
diversiteit.

Bart Somers, 
burgemeester

 Welkom 

68 22
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Veiliger kruisen
Het kruispunt Liersesteenweg met Keldermansvest en Frans Halsvest 
is een druk knooppunt. Vanaf 30 oktober testen we hier een nieuwe 
proefopstelling, om het verkeer vlotter en veiliger te maken.

• Er komt een duidelijke oversteekplaats voor fietsers en voetgangers 
op de Liersesteenweg.

• De ventweg en Keldermansvest worden losgekoppeld van het kruis-
punt. Afslaan naar de Keldermansvest kan dan niet meer van op dit 
kruispunt. Lokaal verkeer bereikt de Keldermansvest via de ventweg.

• Je kan bijgevolg niet meer terug naar de Liersesteenweg via de vent-
weg. Wegrijden doe je via de Keldermansvest en Batterijstraat.

Voor meer info: www.mechelen.be/liersesteenweg

Heb jij een vraag of iets te vertellen?
Schrijf het van je af in een brief  
of mail en stuur het naar  
nieuwemaan@mechelen.be of  
naar Marketing & Communicatie,  
Grote Markt 21, 2800 Mechelen.

Antwoord van de stad:
Beste L.V.,

Eerst en vooral, proficiat met je 
nieuwe woonst! Als je verhuist, moet 
je jouw nieuwe adres binnen de acht 
werkdagen aangeven bij de dienst 
Burgerzaken van onze stad. Ook als 
je binnen Mechelen verhuist, moet je 
dit aangeven. Let wel, je kan je verhuis 
pas aangeven als je effectief in je 
nieuwe huis of appartement woont. De 
wijkagent komt na de aangifte langs 
om te controleren of het aangegeven 
adres werkelijk jouw hoofdverblijf-
plaats is. Het tijdstip van dit bezoek 
is afhankelijk van de mogelijkheden 
die je zelf aangeeft via het e-formulier 
of loket. Hoe beperkter de mogelijke 
tijdstippen, hoe langer het kan duren 
vooraleer de wijkagent langskomt. Op  
www.mechelen.be/adreswijziging kan 
je de hele procedure nog eens nalezen. 

Waarom duurt  
een adreswijziging 
zo lang?
 
Beste stadsbestuur,

Sinds kort ben ik een trotse bewoner 
van de Lemmensstraat. Ik dacht mijn 
adreswijziging ruim op voorhand te 
regelen, zodat mijn post meteen in de 
juiste brievenbus belandt. Helaas was 
de aanvraag pas na een paar weken 
rond en dat is behoorlijk frustrerend. 
Waarom duurt een adreswijziging 
eigenlijk zo lang?

Bedankt! 
N.T.

Vraag

Huis van de Mechelaar breidt uit
Moet je in het Huis van de Mechelaar zijn? Maak dan eerst een afspraak. 
Dat kan online, telefonisch of aan het onthaal zelf. Twee uur voor de 
afspraak krijg je dan een sms ter herinnering.

Deze dienstverlening breidt vanaf november uit voor de volgende zaken: 
milieuhinder, algemene info over milieu, natuur en landbouw, en aanvra-
gen van milieu- en kapvergunningen en tegeltuinen.

Maak een afspraak via www.mechelen.be/afspraak of 0800 20 800

Wie een afspraak maakt voor 
zijn bezoek aan het Huis van de 
Mechelaar, mag gerust zijn in  
een vlot en snel verloop.

Marc Hendrickx, schepen van Burgerzaken
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 Komaan Kort 

Getal

De balans na een eerste maand trajectcontroles in Mechelen? 
99,5 % van de bestuurders respecteert de opgedragen snelheid. 

Bedankt iedereen! 

99,5 %

SnelVroeger en nu 1963

Op de nummers 25-27 bevonden zich gebouwen van brouwerij 
Chevalier Marin, met het herkenbare basreliëf door Puvrez boven de 

poort. De brouwerij, die 
bekend stond voor de pro-
ductie van het Jagersbier 
en Supra, sloot de deuren 
in 1986. In 2001 opende 
er het huidige gebouw De 
Zeeridder, waarin verschil-
lende stadsdiensten een 
onderkomen vonden.

Ook de Veemarkt onder-
ging een grondige gedaan-
teverwisseling. In de jaren 
zestig van de twintigste 
eeuw was het nog groten-
deels een parkeerplein. 

 Zicht op een rij huizen in de Befferstraat, richting Veemarkt.

Meer nieuws? Surf naar www.mechelen.be! 

• Wie met zijn grofvuil naar een recyclage-
park trekt, staat vaak voor een dilemma. 
Je moet betalen per m³, maar soms is het 
moeilijk in te schatten hoeveel m³ je juist bij 
hebt. Hier komt verandering in. Mensen die 
hun grofvuil naar het recyclagepark bren-
gen, kunnen in de loop van 2018 in Meche-
len-Zuid op basis van gewicht betalen. Het 
recyclagepark van Mechelen-Noord volgt 
later ook met deze regeling. 

• De stad Mechelen maakt werkt van een heus 
voetpadenprogramma. De Voetbalstraat is 
als eerste aan de beurt en krijgt vernieuwde 
voetpaden en boordstenen. Nadien volgen 
de voetpaden in de IJzerstraat, de Ieper-
leestraat, de Mandelstraat en de straat aan 
het Esdoornplein met een vernieuwings-
beurt. De totale kostprijs voor al deze werk-
zaamheden bedraagt € 550 000.

• Vanaf 2019 kan je ook in de nieuwe stads-
bioscoop in de Oude Stadsfeestzaal een 
filmpje meepikken. De totale kostprijs wordt 
geraamd op ruim 3,8 miljoen euro. Het aan-
deel van de stad is ruim 3,2 miljoen euro, 
waarvan een miljoen erfgoedpremie via de 
Vlaamse overheid. De rest van het bedrag 
bekostigt filmdistributeur Lumière.

• ‘Ding dong, wat zou u liever doen?’. Met deze 
openingszin trekt opbouwwerker Mohamed 
Tahrioui al een tijdje van deur tot deur in de 
wijk Oud Oefenplein. Bewoners kunnen vrij-
willig meedoen aan het project. Het Sociaal 
Huis wil op deze manier mensen weer in 
beweging brengen, zodat ze zich vooral 
niet isoleren en vereenzamen. Op termijn 
zullen vrijwilligers optreden als een soort 
buddy voor mensen met specifieke noden of 
praktische hulp.

• Na de buitenrestauratie krijgt het Hof van 
Cortenbach aan de Korenmarkt een nieuwe 
invulling. Voor de herbestemming, interieur-
restauratie, inrichting en uitbating zoekt de 
stad nog dit jaar een privépartner. Meer info: 
www.mechelen.be/cortenbach
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Kristin Salçuk richtte 
samen met vriendin Sara 

een jongerenproject in buurt 
Arsenaal op: Krachtig Jong. 

Jongeren samenbrengen om 
hun buurt te verbeteren: 
Mechelenmakers ten top!

“In de buurt zie je veel jongeren van 
uiteenlopende culturen, die barsten 
van energie en talent. Als je ze genoeg 
aandacht geeft, ontwikkelen ze hun 
talenten op een goede manier.” 

“Tijdens mijn kindertijd was hier geen 
buurthuis en waren er amper activitei-
ten voor kinderen. Nu is er een kinder-
werking én een buurthuis. Dat helpt de 
jeugd enorm.”

“Met Krachtig Jong organiseren we 
kinderklassen en jeugdgroepen, studie-
groepen en jongerenconferenties. Daar-
naast ook vele buurtactiviteiten zoals 
jongerenbijeenkomsten, cultuurfeesten, 
zwerfvuilacties en picknicks. Door 
kennis te maken met elkaars cultuur, 
begrijpen we elkaar beter en verdwij-
nen de vooroordelen. Het is dé manier 
om eenheid te creëren in je stad.”

Heb je ook een idee voor je buurt? 
Wil je iets opstarten of organiseren? 
Gewoon doen dan! Check  
www.mechelenmakers.be voor meer  
informatie en inspirerende voorbeelden.

 Medaille

“De jongeren uit onze 
buurt barsten van 
energie en talent.”
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Wat?
Als startende horeca-
ondernemer kan je je 
concept uittesten en 
ervaring opdoen in het 
vroegere café Autobus op 
de Korenmarkt. Het project 
The Box geeft je de kans 
om je ondernemingsplan 
af te toetsen met de markt 
en het na deze ervaring, 
indien nodig, aan te pas-
sen. Je kan hierbij rekenen 
op begeleiding van de 
stedelijke dienst Economie 
en de vzw Mest.

Waarom?
Omdat het nuttig is om je 
concept en ondernemers-
plan in de praktijk uit te 
testen. In de competitieve 
horecawereld liggen de fail-
lissementscijfers namelijk 
vrij hoog. Deelnemen aan 
zo’n proeftuin is dus een 
uitgelezen kans om er ofwel 
zonder veel kleerscheuren 
uit te stappen, of net de 
basis van je verdere succes 
te leggen. De horeca op de 
Korenmarkt krijgt zo boven-
dien een extra impuls.

Hoe?
Als geïnteresseerde onder-
nemer kan je je aanmelden 
via economie@mechelen.be 
of mest@mest.be. Let wel: 
wie de duidelijke ambitie 
heeft om ook later binnen 
Mechelen te ondernemen 
krijgt voorrang. De eerste 
proeftuin ging half oktober 
van start, en het project 
loopt tot eind mei 2019. Het 
pand wordt beheerd door 
vzw Mest. De maximale 
bezettingsperiode voor één 
proeftuin is drie maanden.

Waar?
The Box vind je in het 
voormalig café Autobus op 
de Korenmarkt. AB InBev, 
de verhuurder van het 
pand, heeft het interieur 
volledig vernieuwd en nam 
de hele casco inrichting 
(elektriciteit, verwarming, 
gyprocwerken, frigo’s en 
tapinstallatie) voor zijn reke-
ning. De stad zorgde voor 
een basiskeuken waarvan 
je als ondernemer gebruik 
kan maken. Alle voorzienin-
gen zijn aanwezig.

Inzicht 

Kriebelt het om je eigen horecazaak te starten, maar wil je eerst de slaagkansen 
van je concept testen? Dan geven de dienst Economie en vzw Mest je de kans 
om gedurende een bepaalde periode een zaak te beginnen.

Zet je eerste 
horecastapjes 

in The Box
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Mechelen gaststad 
voor VN-congres over 
steden en migratie

Heel eventjes het centrum van de wereld

Burgemeesters van over de hele 
wereld komen hier werken aan  
een ambitieuze handleiding voor  
de toekomst van migratie en steden.

Bart Somers, burgemeester
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Op 16 en 17 november staat 
Mechelen in de internationale 
spotlights. Dan is Mechelen 
gaststad van een congres van de 
Verenigde Naties over steden en 
migratie. Een eer die gewoonlijk 
weggelegd is voor wereldsteden. 
En deze keer voor een stad die 
hoge ogen gooide met zijn aanpak 
van samenleven in diversiteit.

Na het congres Habitat III en in aanloop naar het 
Global Compact of Migration, ontvangt Mechelen 
een globale conferentie van de Verenigde Naties 
over steden en migratie. Geen Trumps of Kim Jong-
uns nemen deel, maar wel maar wel burgemeesters 
en lokale beleidsmakers van over de hele wereld.

Stedelijke uitdagingen én kansen
Deze conferentie komt op een moment waarop 
met meer dan 250 miljoen migranten wereldwijd 
een record is bereikt. En het aantal migranten zal 
naar verwachting alleen maar blijven toenemen. 
Hoog tijd dus om kennis en best practices uit te 
wisselen, en om alle benaderingen en bevoegdhe-
den op punt te zetten. Want migratie is niet enkel 
een nationaal gegeven, maar zeker ook iets van de 
steden. Zij zijn er op dagelijkse basis mee bezig en 
weten vaak van wanten.

Burgemeesters en andere lokale mogendheden 
moeten dus voldoende in de pap te brokken heb-
ben, en dat is op de meeste plekken nog onvol-
doende het geval. Het congres zal mee de basis 
leggen voor de nodige internationale verbintenis-
sen, uitvoeringsmaatregelen en een samenwer-
kingskader om dit mogelijk te maken.

Waarom hier?
Vorig jaar viel de Mechelse burgemeester - en dus 
ook Mechelen - in de prijzen met de World Mayor 
Award, op basis van de aanpak van samenleven 
in diversiteit. Dat waren ze bij de VN nog niet 
vergeten, en zo werd het kleine maar gezellige 
Mechelen hun eerste keuze als gastheer. Dit is 
opvallend, uniek, en iets om trots op te zijn! Ook 
niet onbelangrijk: de federale overheid steunt deze 
keuze door het leeuwendeel van de kosten voor 
haar rekening te nemen.

Dossier 
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Leen Geys, coördinator  
Steunpunt Asiel & Migratie

“Mechelen is solidair”
“Het Steunpunt Asiel & Migratie 
is het aanspreekpunt in Mechelen 
voor asielzoekers, erkende vluch-
telingen, precaire verblijvers en 
mensen die hiermee in contact 
komen. We informeren hen over 
hun rechten en beperkingen, en we 
helpen hen bij de opbouw van hun 
‘nieuwe’ leven.”

Doet Mechelen het goed op 
vlak van migratie? 

“Mechelen is een solidaire stad 
die diversiteit als vanzelfsprekend 
en als een troef ziet. Dat geeft 
kansen aan nieuwe Mechelaars. 
De stad stimuleert integratie ook 
via vrijwilligers en toont zo aan 
dat opvang van nieuwkomers een 
gedeelde verantwoordelijkheid is 
en ten goede komt van iedereen. 
We kunnen hier rekenen op de 
hulp van heel wat vrijwilligers.”

En wat kan er nog beter?

“Heel wat huiseigenaars zijn arg-
wanend om hun huis te verhuren 
aan mensen met een vluchtverle-
den. Een gemiste kans voor hen en 
ook voor de vluchtelingen, die zo 
aan de rand van de maatschappij 
blijven staan. Nochtans gaat het 
om doodgewone mensen in buiten-
gewone omstandigheden. Niemand 
ontvlucht zomaar zijn vaderland.”

Amir Houshmand, bemiddelaar  
bij dienst Inwerking, VDAB

“Kansen bieden loont”
“Onze dienst biedt hulp aan 
migranten die werk willen maar de 
taal nog niet machtig zijn. We leren 
hen beter kennen en zorgen dan 
voor de meest passende aanpak 
naar werk. Denk bijvoorbeeld 
aan taallessen, beroepsopleiding 
of -oriëntering en rechtstreekse 
bemiddeling naar werk. Dat laatste 
is niet altijd evident: sommige 
van onze klanten zijn 50+, laagge-
schoold of hebben medische pro-
blemen. Maar in bijna alle gevallen 
zijn ze wel heel gemotiveerd!”

Doet Mechelen het goed op 
vlak van migratie?

“Ja. Ik merk veel betrokkenheid bij 
Mechelaars. Er is ook veel dialoog 
tussen het stadsbestuur en diensten 
zoals VDAB en het Sociaal Huis. 
Dat er zoveel werk wordt gemaakt 
van ondersteuning doet me deugd.”

“Dertig jaar geleden ben ik uit Iran 
gevlucht en kwam ik hier terecht. 
Er was gewoonweg niets. Vooral 
informatie vinden was een enorm 
probleem. Net als veel andere 
Iraniërs ben ik voltijds Nederlands 
gaan leren, in Ukkel. In die school 
leek het wel een Iraanse invasie 
(lacht). Gelukkig is er nu véél meer 
ondersteuning op alle vlakken.”

“Ik ben dankbaar dat men mij de 
kans gaf om hier te werken. Nu wil 
ik hetzelfde doen voor anderen.”

Mustapha ‘Musti’ Lahrach, 
coach bij Royal Gym

“Er is véél veranderd”
“In 2008 heb ik samen met mijn 
boezemvriend Abdel de thaiboks-
club Royal Gym geopend. We gaan 
de straat op en moedigen straat-
jongeren aan om te sporten. Als ze 
na school trainen, hebben ze geen 
tijd en kracht meer om dingen uit 
te halen. Ze ontwikkelen bij ons 
ook discipline, respect, stiptheid, 
zelfbeheersing en zelfvertrouwen.”

“Bij onze club trainen tal van 
nationaliteiten, zowel mannen en 
vrouwen, gelovigen en niet-gelo-
vigen, en lager en hoger opgelei-
den. Daarnaast hebben we ook 
nog eens veel kampioenen in onze 
rangen. Dat maakt ons uniek.”

Doet Mechelen het goed op 
vlak van migratie?

“Absoluut. Wereldwijd zelfs. 
Veel steden willen ons voorbeeld 
volgen. Er zijn de voorbije jaren al 
televisieploegen uit tal van lan-
den in onze boksclub beland. Ze 
hadden gehoord van Mechelen, en 
kwamen benieuwd kijken hoe we 
het als stad voor elkaar brengen.”

Maar het was niet altijd zo?

“Nee, vroeger was het heel anders 
hier. Ik ben hier geboren en 
getogen, en heb dus heel wat zien 
veranderen. Er zijn nu veel meer 
sportzalen, verenigingen en projec-
ten die goed doen voor de maat-
schappij. Die brengen ons samen.”

Hoe maakt Mechelen het verschil? 
Vier stemmen over de Mechelse aanpak
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Saïd ‘Pita’ Aghassaiy,  
filmmaker en rapper

“Focus op het positieve”
“Tijdens het congres, en later ook 
in enkele dienstencentra, zal mijn 
nieuwste filmproject vertoond 
worden. In de kortfilm brengen 
buurtbewoners het leven op Oud 
Oefenplein op een positieve manier 
in beeld. De sociale woonwijk is 
heel divers. Ook qua leeftijden. Ik 
vond het hoog tijd om de gunstige 
evoluties, mooie projecten en de 
geweldige mensen die hier actief 
zijn eens in de kijker te zetten.”

Doet Mechelen het goed op 
vlak van migratie?

“In vergelijking met andere steden 
zitten we hier erg goed. Ons bestuur 
levert schitterend werk. Denk maar 
aan de aanslagen van 2016. De 
burgemeester was de allereerste om 
alle Mechelaars samen te roepen, 
om via een stille mars te tonen dat 
we allemaal gelijk en solidair zijn. 
Een schitterende reactie.”

Wat kan er nog beter?

“De stad speelt zijn rol bij het 
aanbieden van kansen om hechter 
samen te komen, en moet dat zeker 
blijven doen. Maar inburgeren is 
een taak voor iedereen. Er is nog 
wel wat werk, al merk ik dat de 
wil om er iets moois van te maken 
er bij bijna iedereen is. Dat een 
positieve houding daarbij heel 
belangrijk is, probeer ik met mijn 
film duidelijk te maken.”

Dossier 

Globale conferentie steden & migratie

* De inschrijvingsperiode was bij het ter perse gaan nog niet helemaal rond. 

Mechelen heeft  

± 85 000  
inwoners

16-17 november 2017 | Congres en- erfgoedcentrum Lamot

Alle werelddelen 
worden gelijk verte-

genwoordigd
150 à 200 

aanwezigen*
60% 

burgemeesters

Wereldwijd zijn er meer dan 250 miljoen migranten

Meer dan 1 op 4 
Mechelaars heeft 
een buitenlandse 

herkomst

Mechelen telt 
138 verschillende 

nationaliteiten 

Samen spreken 
ze meer dan 80 

verschillende talen

De Verenigde Naties werd opgericht in 

1945 en bestaat uit 193 lidstaten

55
Afrika

50
Azië 

42
Europa 

33
Latijns- 

Amerika

11
Oceanië 

2
Noord- 

Amerika

Vorig congres:  
Habitat III Conference  
in Quito (Ecuador)

Volgend congres:  
Global Compact of Migration  

in Guadalajara (Mexico)

1,5 miljoen  
inwoners

1,8 miljoen  
inwoners
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Klus zoekt klusser en vice versa
“Zelf klusjes gedaan krijgen, dat 
lukte niet, en ze door iemand 
anders laten doen was al even 
moeilijk”, vertelt Remco Dumortier. 
Tot nu, want samen met Alex-
ander Backx heeft hij WeTasker 
opgericht: een online community 
waarin gebruikers klusjes waar ze 
niet toe komen, kunnen aanbieden 
aan gebruikers die dat voor hen 
willen doen.

Remco: “Wanneer we het over klus-
jes hebben, bedoelen we dat heel 
breed. Zolang een 
klus niet onder de 
noemer ‘beschermde 
beroepen’ valt, kan 
een gebruiker die in 
principe uitbesteden. 
We mikken wel vooral 
op kleine klussen, 
we willen immers niet concurreren 
met kleine zelfstandigen. Ongeacht 
om welke klus het gaat, behoud 
je als consument te allen tijde 
de controle. Je kiest zelf welke 
aanbieder een klus mag uitvoeren 
en welk bedrag je ervoor over 
hebt. Omgekeerd krijgen klus-
grage gebruikers een overzicht van 
beschikbare taken en kunnen ze 
zich spontaan aanbieden. Ook zij 

zijn dus consumenten die evenzeer 
controle hebben.”

Mechelen als startpunt
“Om een businessmodel als het 
onze te laten slagen, is een sterke 
lokale gemeenschap nodig waarin 
vertrouwen voorop staat. Daarom 
hebben we besloten om WeTasker 
vanuit Mechelen uit te rollen. Hier 
hebben we een sterk netwerk en 
hebben we een goed zicht op hoe 
het project groeit.”

“Niet dat we zelf 
tussenkomen hoor, 
WeTasker staat op 
zichzelf en zal hopelijk 
op een organische 
manier uitbreiden 
naar andere regio’s. 
We monitoren wel 

wat er gebeurt. Eventueel misbruik 
kunnen we zo ook opsporen. Omdat 
gebruikers elkaar kunnen beoorde-
len, zijn we er echter gerust in dat 
er binnen de community genoeg 
sociale controle is. Elke gebruiker 
is trouwens ook volledig verzekerd. 
Dat is onderdeel van de service. Het 
is afwachten of WeTasker aanslaat, 
maar wij zijn alvast overtuigd.”
www.wetasker.be

WeTasker geeft 
de consument de 

controle terug.

Straffe ondernemers
 Remco Dumortier en Alexander Backx

De Renovatiemobiel 
komt naar je toe
Op vrijdag 10 november opent de Reno-
vatiemobiel zijn deuren. Hier krijg je als 
Mechelse huiseigenaar eenvoudig en snel 
advies over energiebesparende maatrege-
len aan je huis. Je vindt er informatie over 
de mogelijkheden, welke stappen je best 
eerst zet, wat het kost én wat het oplevert. 
Je krijgt ook advies over hoe je de werken 
kan financieren en welke subsidies je kan 
aanvragen. Daarnaast zie je voorbeelden 
van verschillende duurzame maatregelen.

Waar?
Wijk Heihoek tegenover dienstencentrum 
Den Deigem: Karmelietenstraat 22

Wanneer?
Van 15.11 tot 02.12

• Woensdag en vrijdag van 13.30-19.30u 
• Donderdag van 13.30-18u 
• Zaterdag van 10-16u

Je bent ook welkom op de openingsavond 
vrijdag 10.11 om 18u. Schrijf je snel in via 
www.mechelenklimaatneutraal.be en dan 
staat er een drankje voor je klaar.

Wil jij dat de Renovatiemobiel naar jouw 
wijk komt? Breng dan je stem uit via  
www.mechelenklimaatneutraal.be
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Bea: “In café De 
Gouden Vis of op 
vakantie met zicht 
op een heuvel. 
Zowel met vaklite-
ratuur als romans. Ik 
kocht net het boek 
van Joke Hermsen 
‘Stil de tijd’ in de 
Zondvloed, maar ik 
haal er net zo graag 
eentje in de bib.”

Steven: “Geef mij 
maar een rustig  
bankje in het Tivoli-
park. Zonder aflei-
ding van smartphone 
of mensen. Tegen-
woordig lees ik de 
boeken die mijn zoon 
boeien, zoals Harry 
Potter en Kruistocht 
in spijkerbroek.”

Kurt: “Gewoon thuis 
in de zetel, lekker 
op mijn gemak. Ik 
lees het liefst Marvel 
Comics. Dat zijn 
Amerikaanse strip-
verhalen met super- 
en antihelden zoals 
de Hulk, Superwo-
man en Spiderman.”

Straatbabbel
Waar lees jij het liefst een boek?

Kort 

Snel
• Sinds kort spot je aan het station een elek-

trische fietstaxi. Ideaal voor korte ritten naar 
het centrum. In deze blitse fietsbolide kan je 
comfortabel zitten met twee, zelfs bij regen-
weer. Meer info: www.snel-taxi.be

• Is je dak nog niet geïsoleerd? Informeer je 
tijdens de Energiedagen (6-10.11) of schrijf 
je vrijblijvend in voor de samenaankoop 
dakisolatie. Meer info: 015 29 78 92 of 
www.mechelenklimaatneutraal.be

• Vanaf begin november kan je bij erkende 
fietshandelaars in Mechelen een zendertje 
in je fietsframe laten plaatsen. Dit helpt de 
politie bij het opsporen van gestolen fietsen 
en maakt de kans op hereniging met je sta-
len ros een stuk groter. Voor meer info over 
de zenders en diefstalpreventietips, surf naar 
www.mechelen.be/fietsdiefstal.

• De deelfietsen van Mobit blijven nog wat 
langer! Let wel, vanaf oktober is het systeem 
betalend. Bij je inschrijving betaal je één keer 
€ 49 waarborg. Tarief per begonnen blok 
van 20 minuten: € 0,45 voor het eerste uur; 
€ 0,65 voor het tweede uur, enz. Meer info op 
www.mechelen.be/mobit

• Kennen jullie Hoplr al? Normaal gezien wel, 
want een groot aantal Mechelaars kreeg 
hierover een folder in de brievenbus. Via 
de gratis website hoplr.com kan je eenvou-
dig je buren bereiken. Wil je een ladder of 
boormachine lenen? Zoek je een babysit of 
weggelopen huisdier? Verkeersproblemen in 
je straat? Een post op Hoplr kan je helpen.

• Iemand verliezen is nooit makkelijk, zeker 
niet voor jonge kinderen. Vanaf eind oktober 
vind je op de stedelijke begraafplaats van 
Mechelen een rouwplek voor gezinnen. Hier 
kunnen kinderen een krijttekening maken 
voor hun dierbaren en even de tijd nemen 
om herinneringen op te halen. Meer info vind 
je op mechelen.be/begraafplaatsen

• Van 10 oktober t.e.m. 6 december geven 
we de straten in het centrum een grondige 
schoonmaakbeurt. Bewoners krijgen tijdig 
een brief in de bus. In het voorjaar komen 
ook andere wijken en dorpen aan bod. De 
Mechelse rand volgt in het voorjaar.

Bos zkt. groene vingers
Mechelen-Noord wil 
groeien. Letterlijk. Daarom 
organiseert Natuurpunt 
Kauwendaal een boomplan-
tactie waar maar liefst 5 000 
plantjes de grond in gaan. 
Met het nieuwe bos worden 
de bestaande bomenstrook 
aan de R6 en de oude 
bossen van kasteel Kauwen-
daal met elkaar verbonden. 
Zo ontstaat er een nieuwe 
groene long op de grens met 
Sint-Katelijne-Waver. Familie, 
vrienden, buren, jeugdver-
enigingen … iedereen is wel-
kom op zondag 19 november 
vanaf 10u, liefst met een 
spade of handschepje. Na de 
inspanning trakteert Natuur-
punt met een warm drankje 
of hapje. Meer info en de 
exacte startlocatie vind je op 
facebook.com/kauwendaal
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“Bewegen hoeft niet moeilijk te zijn. 
Laat mensen wat meer bewegen tijdens 
verplaatsingen of in hun vrije tijd en 
je komt al ver. Toch komt 40 % van de 
Vlamingen zelfs daar niet toe: zij blijven 
onder de beweegnorm van 30 minuten 
per dag. Om daar verandering in te 
brengen, heeft de Vlaamse overheid 
Bewegen op Verwijzing op poten gezet. 
Mechelen doet er ook aan mee. Heel 
concreet kan een huisarts mensen die te 
weinig bewegen doorverwijzen naar een 
bewegingscoach. Die stelt dan samen 

met hen een individu-
eel begeleidingstraject 
op met als bedoeling 
hen duurzaam te laten 
bewegen.”

Samen reflecteren
“We willen patiënten 
op termijn zelfredzaam 
maken. Daar werken 
we in een aantal ses-

sies naar toe, afhankelijk van hoeveel 
tijd iemand nodig heeft. Ik probeer de 
trajecten voor mijn patiënten zo goed 
mogelijk te integreren in hun dagelijkse 
levenssfeer. We overlopen samen hun 
doorsnee weekpatroon en baseren ons 
daarop om een bewegingsplan op te 
stellen. Dat voeren de patiënten dan 
zelfstandig uit. Vaak merken mensen 
dan plots dat ze meer tijd hebben om te 
bewegen dan ze zelf denken.”

“Om de zelfstandigheid van patiënten te 
stimuleren, schotel ik hen vaak bepaalde 
scenario’s voor. Ooit stopt de begelei-
ding: hoe zullen ze het dan redden? 
Of: als het morgen regent, ga je dan 

Een project met de juiste   beweegredenen

nog wandelen? Door mensen over 
zulke situaties te laten reflecteren, 
betrek je hen op een actieve 
manier bij de begeleiding.”

Boodschap voor 
huisartsen
“Uiteraard kunnen 
patiënten altijd op 
mij terugvallen. 
Ik wil meer dan 
alleen bewe-
gingscoach voor 
hen zijn: ik wil 
een vertrou-
wenspersoon 
en stimulans 
zijn. Als ik na 
een aantal 
sessies merk 
dat men-
sen - zoals in 
Godelieve haar 
geval - zich 
op hun gemak 
voelen en gemo-
tiveerder en ener-
gieker zijn, krijg 
ik daar zelf energie 
van. Door anderen te 
stimuleren, stimuleer ik 
mezelf ook.”

“Nu komt het erop aan 
om zoveel mogelijk men-
sen op de hoogte brengen 
van Bewegen op Verwijzing. 
Het project is nog jong en kan alle 
aandacht gebruiken. Dus bij deze: aan 
alle Mechelse huisartsen, verwijs patiënten 
gerust door.”

Ik heb al heel 
wat mensen 
doen inzien 
dat ze in feite 
tijd genoeg 
hebben om  
te bewegen.

Bewegingscoach Kristof Budts spoort stilzitters aan tot actie, 
geheel op maat.

Kristof
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Maneblussers 

“Sinds 1 augustus volg ik begeleiding 
bij Kristof, op aanraden van mijn 

huisarts. Tijdens de zomer-
maanden liggen de zwemles-

sen en aquagym die ik via 
OKRA volg stil en daar-

buiten heb ik te weinig 
beweging. Ik heb 

wel een rollator die 
ik kan gebruiken 

om te wandelen, 
maar met de vele 
kasseien in het 
centrum is dat 
een hele uit-
daging - mijn 
hele lijf davert 
dan. Nu Kristof 
mij begeleidt, 
kan ik aan de 
hand van zijn 
tips en filmpjes 
thuis oefenin-
gen op maat 
doen zodat ik 

dagelijks toch 
genoeg beweeg. 

De oefeningen 
houden mijn spie-

ren krachtig en mijn 
gewrichten soepel.” 

Goed opgevangen
“Het was voor mij een grote 

stap om begeleiding te zoeken, 
omdat ik het al zo druk heb door 

mijn activiteiten met OKRA. Kristof 
heeft mij echter heel goed opgevangen 

en houdt rekening met mijn agenda. Om de 
drie weken ga ik bij hem op gesprek. Dan kijkt 

hij naar de progressie die ik in de tussen-
tijd gemaakt heb, en bovenal motiveert hij 
me om verder te doen. Daar heb ik heel 
veel aan, Kristof is voor mij een echte sti-
mulans - dat maakt het voor mij gemakke-
lijker om te blijven bewegen.”

“Eigenlijk ben ik zo enthousiast over 
Kristof dat ik een goede vriendin van mij 
heb aangespoord om zich via haar huisarts 
ook in te schrijven voor het Bewegen op 
Verwijzing-project. Ondertussen begeleidt 
Kristof ons allebei. Dat we dit samen kun-
nen doen, is voor mij een extra motivatie.”

Bewegen kan altijd
“Dankzij Bewegen op 
Verwijzing voel ik me niet 
alleen fitter, ik leer ook 
nieuwe mensen kennen. 
Bijvoorbeeld in Den Dei-
gem, een dienstencen-
trum waar ik via Kristof 
bewegingstherapie op 
maat volg samen met een tiental anderen 
- ook hier doet mijn vriendin mee (lacht).” 

“De vrouw die ons begeleidt in Den 
Deigem, doet dat heel goed. Ze houdt 
rekening met individuele sterktes en 
beperkingen en speelt daar op in. In mijn 
geval weet ze dat ze mij geen gron-
doefeningen moet geven, want dat lukt 
niet meer. Maar zoals ik van Kristof ook 
al weet: er zijn genoeg alternatieven. 
Bewegen kan je altijd wel.”

In mijn 
enthousiasme 

heb ik al een 
vriendin 

overtuigd om 
mee te doen.

Godelieve (81) krijgt verkwikkende bewegingsoefeningen 
en motivatie van haar bewegingscoach Kristof.

Meer weten? Praat erover met je 
huisarts of neem een kijkje op  
www.bewegenopverwijzing.be

Godelieve
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Om ervoor te zorgen dat elke 
bezoeker zich thuis voelt op 
deze nieuwe locatie, worden 
er verschillende zones met elk 
een eigen sfeer ontworpen: 
van levendig, over rustig, tot 
stil. Een bijzonder boeiende 
en dynamische plek, gevuld 
met oude en nieuwe verha-
len. Een rondleiding.

De hoofdingang van Het 
Predikheren komt naast 
de toegang tot de kerk. 
De kerk wordt opzettelijk 
leeg gelaten zodat ze kan 
dienstdoen als ruimte voor 
culturele activiteiten. Het 
voorplein van de kerk wordt 
wel in ere hersteld. Op het 
gelijkvloers van het klooster 
kan je heerlijk vertoeven en 

komt er een fijn restaurant 
met buitenterras, waar je 
ook terecht kan voor lekkere 
koffie en een snelle hap.

Op naar de eerste verdie-
ping: daar komen verschil-
lende vergader- en lesloka-
len, plekken om te studeren 
of aan coworking te doen. 
De oude kloosterbibliotheek 
wordt ingericht als stille 
studie- en werkzaal.

Het meest indrukwekkende 
gedeelte van het gebouw is 
zonder twijfel de reusach-
tige zolder. De imposante 
dakconstructie met houten 
balken blijft behouden. Hier 
krijgt het grootste deel van 
de bibliotheekcollectie een 
plaats. Aangepaste dakkapel-
len zorgen voor veel lichtin-
val en een mooi uitzicht. 

Na ruim 40 jaar leegstand is de nieuwe bestemming 
voor het Predikherenklooster in zicht. Het klooster  
en de aanpalende kerk vormen vanaf najaar 2019  
een nieuwe culturele hotspot in de stad, waar ook  
de stadsbibliotheek haar nieuwe onderkomen vindt. 

Predikherenklooster vertelt 
oude én nieuwe verhalen

Dakrestauratie klooster
Restauratie gevels klooster  

en kloostermuur

Meerjarige subsidiërings- 
overeenkomst

2015- 
2017

Het klooster komt eerst 
aan de beurt, daarna volgt 

de aanpalende kerk.

Op de indrukwekkende zolder krijgt het grootste   
deel van de bibliotheekcollectie een plaats.    

 De Tinelsite in de nabije toekomst.

2014

De trans- 
formatie van 
een leegstand 
Predikheren-
klooster tot 
een moderne, 
multifunctio-
nele stadsbib 
is iets om trots 
op te zijn.

Björn Siffer, schepen 
van Cultuur

Masterplan
De stad besliste al in 2010 
om het gebouw te restau-
reren. Dat kadert in het 
masterplan voor de Tinel-
site, waar Kazerne Dossin 
in de nabije toekomst dus 
vergezeld wordt door onder 
andere deze stadsbib, het 
Tinelpark, heel wat nieuwe 
woningen en een onder-
grondse parking.

Rijke geschiedenis 
De Predikheren - ook wel 
dominicanen genoemd 
- waren een Rooms-ka-
tholieke bedelorde die het 
Evangelie verspreidde en 
ketterij bestreed. In 1652 
kregen ze toestemming om 
een klooster en kleine kapel 
te bouwen. Ze bouwden een 
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Dossier 

Officiële opening 
stadsbibliotheek

Gedeeltelijke openingRestauratie interieur 
klooster

Restauratie gevels, daken  
en interieur kerk

Najaar 
2018

Projectie 

2019-
2021

2019
2017- 
2019

klooster met vier vleugels 
rondom een pandhof, 
en daarnaast een kapel. 
Tussen 1720 en 1735 werd 
de kapel, die te klein was 
geworden, vervangen door 
de huidige kloosterkerk. 
Tijdens de Franse periode in 
België (1794-1815) sloten 
de Fransen het klooster.

Begin 19de eeuw wisselde de 
site vaak van functie: zeven 
jaar lang werden er arme 
bejaarden opgevangen, daarna 
deed het vijf jaar dienst als 
militair hospitaal, en vanaf 

1814 werd de kloosterkerk 
gebruikt als krijgsarsenaal.

Na WO I was het Predikhe-
rencomplex beter bekend als 
kazerne Generaal Delobbe. 
Die militaire functie behield 
het tot 1977. Daarna nam 
de stad het gebouw over 
en in 1980 werd het een 
beschermd monument.

Energiezuinig
Via een systeem van koud/
warmteopslag zal de stad een 
forse energiebesparing reali-
seren. Het water wordt via die 

Bij de  
restauratie van 
het historisch  
gebouw wordt 
volop ingezet  
op energie- 
zuinigheid.

opslag door de aarde gestuurd 
en hier voorverwarmd, 
waardoor de cv-ketel minder 
moet werken. Met dit systeem 
is het ook mogelijk om te 
koelen in de zomer. Het is de 
eerste keer dat dit systeem in 
een gerestaureerd historisch 
gebouw wordt toegepast, een 
primeur in België. Ook de 
hoge isolatiewaarde van de 
zolder en goed geïsoleerde 
ramen dragen sterk bij aan 
het duurzame karakter van 
het project. Er komen ook 
zonnepanelen op het zuidelijk 
gericht dakvlak van de kerk.
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De geur van kip en hutsepot leidt ons naar 
de indrukwekkende poort van het sociaal 
lunchrestaurant de Refuge. Anwar en Bieke 
lopen druk heen en weer met royale porties 
eten. Al snel is duidelijk: niemand gaat hier 
met honger naar buiten.

 De dag van

Voor kinderen  
hebben we een menu 

voor slechts € 1!

het sociaal restaurant
De dag van 

 9.30u 

Bieke: “Ik open altijd als eer-
ste de historische poorten van 
De Refuge. Een kwartier later 
gaan we met acht aan de slag 
in de keuken.” 

 10u 

Anwar: Groenten kuisen en 
snijden, vlees of vis berei-
den ... alles wordt in gereed-
heid gebracht om tegen de 
middag 60 à 70 mensen te 
bedienen. De keuken moet 
tegen dan piekfijn proper zijn, 
zodat we de borden makkelijk 
kunnen vullen en de mensen 
snel bediend worden.”

 12u 

Bieke: “Op de middag begint 
ons spitsuur, de mensen 
stromen dan binnen. Deze 
middag serveren we tomaten-
soep, kip met groentepuree 
en een dessertje.” 

Anwar: “In de namiddag ga ik 
even Nederlandse les volgen. 
Maar de taal leer ik hier het 
best, via het leuke contact met 
mijn collega’s en de klanten."

 13u 

Bieke: “Het dagmenu bestaat 
uit drie gangen en kost maar 
€ 9. Mensen met een UiTPAS 
met kansentarief krijgen kor-
ting. Voor kinderen hebben we 
een menu voor slechts € 1!”

 14.30u 

Bieke: “Na etenstijd gaan 
we ‘puinruimen’ (lacht), of in 
ieder geval de grote opkuis: 
afwassen, de keuken en 
de zaal kuisen, de tafels 
opnieuw dekken, wasmachi-
nes laten draaien. Ook dat 
hoort bij ons restaurant.”

 15u 

Achter de schermen van het 
restaurant runnen Bieke en 
haar team de papiermolen. Tijd 
voor administratieve taken.

Bieke: “Vandaag telt Anwar 
de kassa, maar   niemand heeft 
hier vaste taken. Iedereen 
doet elke dag wat anders. 
Dat maakt het boeiend, en zo 
kan iedereen taken overne-
men als dat nodig is. Na de 
service bekijk ik het menu 
voor de komende dagen. 
Op woensdag krijgen we 
regelmatig voedselgiften van 
Bio-Planet, maar ik weet nooit 
op voorhand wat. Het menu is 
dus altijd een verrassing. Om 
16.30u gaan de poorten van 
De Refuge opnieuw dicht.” 

9.30u

12u

14.30u

10u

13u

15u
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Jazzliefhebbers kun-
nen van 9 tot en met 
11 november hun hart 
ophalen in Mechelen, nu 
kunstencentrum nona 
en het Cultuurcentrum 
de handen opnieuw 
in elkaar slaan voor 
jazzfestival BRAND! 
Centrale gast is deze 
keer de jonge Belgische 
euphoniumspeler Niels 
Van Heertum. Hij is actief 
binnen improvisatie, pop 
en theater en bracht 
begin 2017 zijn eerste 
soloalbum uit. Op don-
derdag 9 november pre-
senteert hij zijn nieuwe 

project ‘Veder’, een 
Belgisch-Noorse samen-
werking met zielsverwan-
ten Joachim Badenhorst, 
Ruben Machtelinckx en 
de Noorse trompettist 
Eivind Lønning.

Ook in de rest van het 
programma van BRAND! 
duikt de beste jazz en 
geïmproviseerde muziek 
van vandaag op. Met 
aandacht voor kleine 
én grotere bezettingen, 
intimiteit én uitbundige 
emotie, sterkhouders én 
toppers uit binnen- en bui-
tenland. Er wordt ook een 
randprogramma voorzien, 

met onder meer een 
lezing rond 100 jaar jazz 
en de première van een 
jazzdocumentaire.

Daarnaast is BRAND! 
het ideale festival voor 
nieuwe releases. Op 
donderdag 9 november 
stellen Octurn en Veder 
hun gloednieuw album 
met eigen composities 
voor. En op zaterdag 11 
november is de Sint-Rom-
boutskathedraal het decor 
voor een concert van een 
18-koppige band: VVOLK. 
Het wordt een hypnoti-
serende ervaring die je 
helemaal inpakt. 

Wat?  
BRAND! jazzfestival

Wanneer? 
6 november: 100 jaar 
jazz lezing (gratis mits 
reservatie)
7 november: Juul’s Ears 
– jazzdocumentaire
9, 10 en 11 november: 
BRAND! jazzfestival

Waar? Kunstencentrum 
nona, Cultuurcentrum 
en Sint-Rombouts- 
kathedraal

Meer info?  
015 20 37 80,  
info@nona.be,  
www.nona.be

UiTgelicht 

Tijdens de derde editie van het festival BRAND! spoelt een vloedgolf van jazz drie da-
gen lang over de Dijlestad. Daarvoor zorgen centrale gast Niels Van Heertum en heel 
wat aanstormend talent met een hele hoop exclusieve concerten en albumpremières.

Mechelen staat opnieuw in BRAND!
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Black Friday avondshopping
Op vrijdag 24 november vindt van 16u tot 20u de eerste Black Friday- 
avondshopping plaats. Het fenomeen Black Friday komt uit de Ver-
enigde Staten overgewaaid. De dag na Thanksgiving, Black Friday, 
snellen de Amerikanen massaal naar de winkels om koopjes te scoren.

De winkels in de Mechelse binnenstad zijn die avond tot 20u geopend 
en handelaars en horecazaken verwennen je extra met kortingen, een 
hapje, drankje of andere verrassingen.

Rond valavond wordt de eindejaarsverlichting aangestoken waardoor 
de stad baadt in een sfeervol licht. Extra randanimatie zorgt ervoor dat 
Black Friday een unieke shoppingbelevenis wordt!

Meer info: www.shoppeninmechelen.be

Spiekpietjes spotten 
Lieve kindjes, dit jaar komt de Sint niet naar zijn vertrouwde plek in 
Mechelen ... maar niet getreurd! De Spiekpietjes palmen niet alleen 
het stadhuis, maar ook de hele binnenstad in. Spiekpietjes zijn de 
allerkleinste Zwarte Pietjes die er bestaan. Ze verstoppen zich in jul-
lie huizen, op school, in de tuin … om te kijken of alle kleine Meche-
laars wel braaf zijn. Wil jij ook eens in hun kamers gaan snuisteren? 

Kom dan zeker langs tussen 25 november en 3 december 
in het stadhuis. Of ga met de hulp van een handige kaart 
zelf op zoek in onze binnenstad. Je treft ze aan op de 
gekste plekken. 

Meer info: www.mechelenkinderstad.be of bij UiT 
in Mechelen (Hallestraat). Inschrijven kan vanaf 

14 november.

‘t verhaal van
Rembert Dodoens
Op 29 juni van dit jaar vierden we de 
500ste verjaardag van Rembert Dodoens. 
De meeste Mechelaars kennen hem wel. In 
de Kruidtuin, naast de campus Pitzemburg, 
staat zijn levensgroot standbeeld. Het werd 
in 1862 gemaakt door de Mechelse beeld-
houwer Jozef Tuerlinckx.

Rembert was, net als zijn vader, stadsge-
neesheer van Mechelen. Hij schopte het 
zelfs tot lijfarts van de Rooms-Duitse keizer 
in Wenen. De nieuw opgerichte Universiteit 
van Leiden haalde hem in 1582 naar het 
noorden om daar hoogleraar te worden. Zijn 
grootste bekendheid verwierf hij met zijn 
Cruydeboeck uit 1554. In plaats van planten 
en bloemen in alfabetische volgorde te 
beschrijven, presenteerde hij ze systema-
tisch met duidelijke afbeeldingen.

De invloed die het Cruydeboeck op botanici 
had - en nog steeds heeft - is moeilijk te 
overschatten. Het boek, geschreven in het 
Nederlands om het toegankelijk te maken 
voor de toenmalige apothekers, werd in 
vele talen vertaald, zelfs in het Japans. Daar 
geldt het nog steeds als een van de belang-
rijkste standaarden in de plantkunde.

Rond 2005 verloor het beeld van Dodoens 
zijn rechterhand. Daardoor staart hij nu 
naar een ledemaat dat geamputeerd lijkt. 
Initiatieven van Dodoens-bewonderaars 
leiden er later dit jaar hopelijk toe dat hij 
zijn hand, waarin hij een bloempje vast-
hield, weer terugkrijgt.
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• Op 11 november gaan alle Mechelse kind-
jes weer van deur tot deur om het wereld-
beroemde Sinte-Mettelied te zingen, in ruil 
voor een snoepje of een andere verrassing. 
Er is ook een groot Sinte-Mettefeest in het 
Cultuurcentrum van 13.30-17u. Ontdek op 
www.mechelenkinderstad.be/sintemette de 
activiteiten in jouw buurt.

• Loop tijdens de zaterdagmarkt van 18 novem-
ber zeker eens langs de zuilengang van het 
stadhuis in de Befferstraat! Je ontmoet er de 
mini-ondernemingen die dit jaar meedingen 
voor een prijs tijdens de Vlajo Verkoopdag@
Mechelen.

• Van 18 t.e.m. 26 november doet de biblio-
theek mee aan de Voorleesweek. Dan kan 
je in de jeugdbibliotheek naar een grappig, 
spannend of zeemzoet verhaal luisteren. 
Maar welk verhaal? Tijdens de zomer organi-
seerde de jeugd bib hiervoor een schrijfwed-
strijd. Verhalen van de drie schrijvers die de 
jury het meest verrasten worden voorgele-
zen op zaterdag 18 november.

• Van 20 tot 24 november vieren we de week 
van de senior met een dansnamiddag, een 
film, muziek van Lien Van de Kelder, Jan De 
Smet en Wouter Berlaen, en een gratis rond-
leiding in Kazerne Dossin. Voor sommige 
activiteiten moet je reserveren. Meer info via 
www.uitinmechelen.be/weekvandesenior of 
Rein De Witte (015 45 33 26)

• Eind dit jaar start de restauratie van het inte-
rieur van de Begijnhofkerk. De restauratie 
zal tot het voorjaar van 2021 duren. Tijdens 
een gratis infovergadering vertellen des-
kundigen over de voorziene werken en het 
voorafgaand onderzoek. Iedereen welkom! 
Afspraak op 6 november om 19.30u in de 
Begijnhofkerk.

• Wist je dat er een collectie van meer dan 1000 
Engelstalige e-books op je ligt te wachten? 
Als lid van de bib kan de ze gratis lenen. Dit is 
een proefproject van vijf Vlaamse bibliothe-
ken en Cultuurconnect, in aanloop naar een 
aanbod Nederlandstalige e-boeken.

Animatiefilms voor iedereen
Goed nieuws: het animatiefilm-
festival AnimaLuna komt deze 
herfstvakantie naar Mechelen! 
Een week lang krijgen zowel kin-
deren als volwassenen een inkijk 
in de magische en betoverende 
wereld van de animatiefilm.

Het jonge geweld kan zich uitle-
ven in de Kidscam-workshops, 
en ook de volwassen animatie-
liefhebber komt ogen en oren 
tekort. Naast de filmprogramma-
tie zijn er artist talks, een unieke 
animatie-expo en een gezellig 
filmcafé, waar je zaterdag tus-
sen de bedrijven door ook een 
hapje kan nuttigen.

Het volledige programma vind je op www.animaluna.be

UiTPAS’ers, opgelet ...
Want er is nog meer goed nieuws! Als gloednieuwe UiTPASpartner pakt 
organisator Kidscam uit met een exclusief UiTPASvoordeel: de eerste 
5 UiTPAS’ers met 10 punten krijgen een gratis ticket voor de ontbijtfilm 
op 5 november om 11u. Het enige wat je moet doen is als de bliksem 
het formulier invullen op hun website: www.kidscam.be/b/uitpas

Uiteraard kan je tijdens de voorstellingen ook je UiTPASpunten sparen, en 
krijgen personen met een UiTPAS met kansentarief automatisch korting.

AnimaLuna is een initiatief van Kidscam animatiefilmstudio, het Filmhuis 
en Cultuurcentrum Mechelen.

Tijdelijk vertier. “Pop-ups geven de stad 
dynamiek. De Komeet is mijn favoriet, maar 
ook in de winkeltjes in de O.L.V.-straat kan 
je me soms vinden. Je voelt er de onder-
nemingsdrang van Mechelaars.”

Boulderen. “Ze staat er nog niet, maar ik 
kijk enorm uit naar de nieuwe klimzaal aan 
Transit M. Als gepassioneerd alpinist kan ik 
er dan gaan oefenen.”

Architecturale pareltjes. “Dinsdagavond 
trek ik met mijn vriendin naar het Film-
huis op het Cultuurplein. Achteraf volgt 
de nabespreking in café de Kuub. Als 
architect vind ik het gouden gebouw een 
gewaagd én geslaagd pareltje.”

De top 3
 van … 
Jeroen

Meer UiT-tips op www.uitinmechelen.be!

Kort 

Snel
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Stille Mannen is een 
vervolgverhaal op een 
Mechelse klassieker 
uit de jaren 30. Van-
waar die keuze?

Willy: “De Stille Man van 
Albert Van Hoogenbemt is 
een kompas binnen de fami-
lie Bogaerts. Als tiener botste 
ik puur toevallig op het boek. 
Al snel werd ik met stomheid 
geslagen: in de foto van de 
auteur herkende ik zeer dui-
delijk trekken van mijn groot-
vader. Thuis kreeg ik dan 
te horen dat beide mannen 
effectief verwant waren. Mijn 
grootvader bleek de nonkel 
van Van Hoogenbemt te zijn.”

“De schok werd alleen maar 
groter toen ik vernam dat 
mijn grootvader wellicht 
het model was geweest voor 
het hoofdpersonage in De 
Stille Man. De acties van 
dat hoofdpersonage in acht 
genomen, zou dat betekenen 
dat mijn aimabele grootvader 

Mechelen als decor voor  
mysterieus liefdesverhaal

“Het verhaal is een 
eeuwigdurende 

zoektocht”
Een herneming van een Mechelse klas-

sieker, een muzikaal liefdesverhaal en 
een familiekroniek verweven in één en 

hetzelfde boek. Schrijversduo Bogaerts 
- vader Willy en zoon Steven - speelt het 
klaar in de nieuwe roman Stille Mannen.

 UiTgevraagd

Ik zie  
Mechelen  
nog wel  
vaker  

terugkeren  
als decor  
voor onze  
boeken.

Stille Mannen,  
Schrijversduo Bogaerts,  
Davidsfonds/Infodok, 
ISBN 978 90 5908 886 3, 
€ 24,99

een en ander op zijn kerfstok 
had staan. Mijn zoon en 
ik waren erop gebrand de 
waarheid te achterhalen en 
zijn naam te zuiveren. Het 
verslag van die zoektocht is 
Stille Mannen geworden – 
weliswaar aangevuld met 
de nodige dosis fictie.”

Een zoektocht die je 
helemaal naar Leipzig 
leidde, maar uitein-
delijk zijn hoogtepunt 
bereikt in Mechelen.

“Inderdaad. Het was een 
plezier om Mechelen eens 
als decor te kunnen gebrui-
ken voor ons verhaal. Ik ben 
zelf een geboren Mechelaar, 
maar ik moet bekennen dat 
ik vroeger niet echt warmte 
voelde voor de stad. Onder 
de nieuwe impuls van de 
laatste jaren is Mechelen 
echter een ware metamorfose 
ondergaan – ik ben abso-
luut fan en wil de stad vaker 
laten terugkeren als decor 

in onze komende boeken. 
Hopelijk kan Stille Mannen 
zijn steentje bijdragen om 
Mechelen verder op de kaart 
te zetten als de aantrekkelijke 
stad die ze nu is. Ik heb er in 
ieder geval een goed oog in.”

“Er is alvast veel belang-
stelling voor het boek en 
dat kan ik alleen maar 
toejuichen. Zowel voor ons 
boek, voor de stad én voor 
de herwaardering van een 
iconisch Mechels schrij-
ver als Van Hoogenbemt. 
Van een gezonde wissel-
werking gesproken.”

Kan je voor ons een 
tipje van de sluier 
oplichten en één sym-
bolische plaats uit 
het boek meegeven?

“De Vismarkt speelt een heel 
belangrijke rol: het is waar 
alles begint en ook waar alles 
samenkomt – ik zeg bewust 
samenkomt, omdat het 
verhaal nooit echt eindigt.”
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Agenda 

Dit project wordt ondersteund binnen het actieplan Wetenschapscommunicatie, een initiatief van de Vlaamse Overheid.

MET: 
LIEVEN SCHEIRE
JEROEN BAERT, DAVID EELBODE,
MICHAËL VAN DAMME EN ANDEREN

 vrijdag 10 november 
 van 20 tot 22 uur

 12,50 per persoon
 (inclusief gratis welkomstdrankje)

 tickets & info te verkrijgen 
 via www.technopolis.be

T E C H N O P O L I S
P R E S E N T E E RT

Dit project wordt ondersteund binnen het actieplan Wetenschapscommunicatie, een initiatief van de Vlaamse Overheid.

 vrijdag 10 november 

 (inclusief gratis welkomstdrankje)

 tickets & info te verkrijgen 
www.technopolis.be

EEN 

WORK-OUT 

VOOR BREIN EN 

LACHSPIEREN!

BRAND!
Festival • nona, 19u  

Zonder u
Theater • Stadsschouw-
burg, 20.15u 

Komt de bus nog?
Debat • Thomas More, 
19.30u

 VR 10 NOVEMBER 
BRAND!
Festival • nona, 19u 

Hartelijk gecondoleerd
Theater • De Peoene, 
20.15u 

Science Comedy Night
Lezing • Technopolis, 20u 

Zonder u
Theater • Stadsschouw-
burg, 20.15u 

Ge-tic-t
Theater • ’t Echt Mechels 
Theater, 20.15u

 ZA 11 NOVEMBER 
BRAND!
Festival • nona, 19u 

Hartelijk gecondoleerd 
(zie 10.11)

Ge-tic-t (zie 10.11)

Internationale 
volksdansinstuif
Dansvoorstelling • Hof van 
Nassau, 19.30u

Knikkerlicht, belevings-
theater voor peuters
Concert • Atelierhuis Alex-
andra Jacquet, 16.30u

Kaarttornooi 2017/2018 
vierde avond
Spel • Ter Coose, 20u

Vrouwendag
Beurs • Scheppersinstituut, 
13 > 18u

3

4

5

Knikkerlicht, belevings-
theater voor peuters
Concert • Atelierhuis Alex-
andra Jacquet, 16.30u 

De zingende prins
Theater • Theater M, 14.30u 

De man, de vrouw en de 
beer
Theater • DE MAAN, 15u 

Como Mamas  
+ dj Blue Flamingo
Concert • Stadsschouw-
burg, 20.15u 

 DI 7 NOVEMBER 
Sterven en rouwen bij 
moslims en christenen
Lezing • Thomas More, 
19.30u

 WO 8 NOVEMBER 
De Vloed
Theater • Stadsschouw-
burg, 20.15u 

 DO 9 NOVEMBER 
De Improfeten
Theater • Theater M, 20.30u 

Achter de schermen:  
de rechtbank
Rondleiding • Gerechtshof, 
13.30u

Balcazar Dansfeest!
Feest • Cultuurcentrum, 
14 > 17u

Ontmoetingsmoment met 
gratis taart en koffie
Eten en drinken • Wijkzaal 
Mechelen-Zuid, 13 > 17u

2

 VR 3 NOVEMBER 
When Marnie was there 
Film • Cultuurcentrum, 19u 

The Puppini Sisters
Concert • Stadsschouw-
burg, 20.15u 

 ZA 4 NOVEMBER 
BRAS rommelmarkt
Beurs • Nekkerhal, 10 > 17u

Solan & Ludwig  
De grote kaasrace
Film • Cultuurcentrum, 16u 

2 Flikken
Theater • Theater M, 20.30u 

Jungle Jump Mechelen 
(2-14j.)
Sport • Sporthal Winket-
kaai, 10 > 19u 
De sporthal verandert in 
een heus springparadijs 
met 25+ springkastelen en 
attracties.

Knikkerlicht, belevings-
theater voor peuters
Concert • Atelierhuis Alex-
andra Jacquet, 16.30u

 ZO 5 NOVEMBER 
Familiefilm met ontbijt: 
kortfilms i.h.k.v.h. Festival 
AnimaLuna
Film • Cultuurcentrum, 10u 

Jungle Jump Mechelen
Sport • Sporthal Winket-
kaai, 10 > 19u

BRAS rommelmarkt
Beurs • Nekkerhal, 10 > 17u

1

v.u. Merel Terlien, Furia vzw, Middaglijnstraat 10, 1210 Brussel – vormgeving leticia@bertrand.brusssels

Scheppersinstituut

Melaan 16, Mechelen
www.furiavzw.be/vrouwendag

1

2

3

4

5
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 ZA 18 NOVEMBER 
In de verte 
Theater • Cultuurcentrum, 
11 + 15u 

Er ingetuind?! 
Theater • Ter Coose, 20u 

Gezinsdropping
Fiets- of wandeltocht • 
Chirolokalen Leest, 17u

Ge-tic-t (zie 10.11)

Hartelijk gecondoleerd  
(zie 10.11)

Heksentocht
Wandeling • Zaal De Vrolij-
ke Vrienden, 17 > 24u

Camus (zie 15.11)

Wienerparade XVI
Concert • Stadsschouw-
burg, 16u

 ZO 19 NOVEMBER 
In de verte
Theater • Cultuurcentrum, 
11 + 15u 

Hartelijk gecondoleerd
Theater • De Peoene, 15u 

Wienerparade XVI
Concert • Stadsschouw-
burg, 15u

 MA 20 NOVEMBER 
Erfrecht en successie
Lezing • De Lindepoort, 14u

 DI 21 NOVEMBER 
Achter de schermen:  
de rechtbank
Rondleiding • Gerechtshof, 
13.30u

 WO 22 NOVEMBER 
Camus (zie 15.11)

2

Variations on a Persian 
theme
Concert • Sint-Rombouts- 
kathedraal, 20.15u

 DO 16 NOVEMBER 
Achter de schermen:  
de rechtbank
Rondleiding • Gerechtshof, 
13.30u

Ecocomedy:  
Flirten in 't groen
Lezing • De Kuub, 20u 
De manieren waarop dieren 
elkaar zoal verleiden zijn 
verrassend herkenbaar!

Lost Boys 
Theater • Stadsschouw-
burg, 20.15u 

Camus (zie 15.11)

 VR 17 NOVEMBER 
Intiem zolderconcert: Tom 
Theuns & Aurélie Dorzée
Concert • ViaVia Reiscafé, 
20u

Er ingetuind?!
Theater • Ter Coose, 20u 

Ge-tic-t (zie 10.11)

Hartelijk gecondoleerd  
(zie 10.11)

Jazz... Round about Monk 
Lezing • Bibliotheek, 20u 
Joris Preckler geeft je een 
heldere kijk op de veelbe-
sproken, geniale jazzpianist 
Thelonius Monk.

Gelukzoeker 
Bert Gabriëls 
Theater • Stadsschouw-
burg, 20.15u 

Pascale Platel's TET Talk 
Theater • Theater M, 20.30u 

Camus (zie 15.11)

 ZO 12 NOVEMBER 
Filmfestival voor het gezin
Film • UGC, 09.30 > 13u

Boekbabydag
Opendeurdag • Biblio-
theek, 10 > 12.30u + 13 > 17u 

Reisbeurs Canada
Beurs • Lamot, 10.30 > 17u

Ge-tic-t
Theater • ’t Echt Mechels 
Theater, 15u

Dood en begraving in 
Mechelse kerken
Rondleiding • Sint-Rom-
boutskathedraal, 13.30u

Knikkerlicht, belevings-
theater voor peuters
Concert • Atelierhuis Alex-
andra Jacquet, 16.30u

 MA 13 NOVEMBER 
Reisreportage:  
De wereld van de Vikingen
Lezing • De Lindepoort, 14u

 DI 14 NOVEMBER 
Tabakspreventie op een 
podium: 'Adem Benemend’
Theater • Stadsschouw-
burg, 13.15u

De Improfeten 
Theater • Theater M, 20.30u 

Camus 
Theater • ARSENAAL, 
20.15u 

 WO 15 NOVEMBER 
Camus (zie 15.11)

Demodag hulpmiddelen 
voor slechtzienden, 
blinden en mensen met 
verminderd zicht
Opendeurdag • De Ket- 
tinghe, 10.30 > 16.30u

1

1

2

3

4

5
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Agenda 

Nacht, moeder! 
Theater • Theater M, 20.30u 

Camus (zie 15.11)

Sintstad
Rondleiding • Stadhuis, 
10 > 11.40u + 13.20 > 16u

 ZO 26 NOVEMBER 
Vioolrecital  
Joshua Galasse
Concert • Huis De Min, 15u

Intocht Sinterklaas
Feest • Sint-Lambertuslaan, 
12u

Ge-tic-t (zie 12.11)

Kinderlezing:  
Wat is kanker? 
Lezing • Technopolis, 11u

On Moonlight and Rain - 
The Golden Glows, B.O.X. 
& Valgeir Sigurdsson 
Concert • Stadsschouw-
burg, 20.15u 

Sintstad
Rondleiding • Stadhuis, 
10 > 11.40u + 13.20 > 16u

 DI 28 NOVEMBER 
B-Fast
Lezing • De Lindepoort, 14u

In het huis - Deborah 
Ostrega en Ernst Löw
Concert • ViaVia Reiscafé, 
20u 
In het huis woont Johanna, 
die gevangen zit in een 
ongezonde relatie. Op een 
nacht heeft ze een droom. 
Het publiek zoekt met haar 
een uitweg. De voorstelling 
raakt, ontroert en zalft.

 WO 29 NOVEMBER 
Colossus - Abattoir Fermé 
Theater • nona, 20u 

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

www.uitinmechelen.be
 UiTinMechelen

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

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

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

 EXPO 
The Art of War
22.10 > 1.07.2018, Kazerne 
Dossin 

Replace me as the 
substitute
> 26.11, De Garage 

Manawee
11.11 > 03.12, Cultuurcentrum  

Karkas
> 07.01, Cultuurcentrum
De Morgen-fotograaf Tim 
Dirven brengt een selectie 
van zijn werk onder de titel 
Karkas. De tentoonstel-
ling is een reis doorheen 
een sociale klasse waarin 
overleven de grootste zorg 
is. Dirven toont mensen die 
gehard zijn door het leven. 
Dit is fotojournalistiek met 
een hart en twee voeten in 
de modder.  

Spelen te land, ter zee en 
in de lucht 
> 5.11, Speelgoedmuseum 

5

 DO 23 NOVEMBER 
Achter de schermen:  
de rechtbank
Rondleiding • Gerechtshof, 
13.30u

De felomstreden kroon ... 
Theater • Stadsschouw-
burg, 20.15u 

Camus (zie 15.11)

 VR 24 NOVEMBER 
Black Friday avondshopping
Braderie • Binnenstad, 
10 > 20u

Trickle Improv: 
improvisatieconcert II
Concert • ViaVia Reiscafé, 
20u

Ge-tic-t (zie 10.11)

Hartelijk gecondoleerd  
(zie 10.11)

RADAR 
Theater • Cultuurcentrum, 
20u

Camus (zie 15.11)

 ZA 25 NOVEMBER 
Raya 
Theater • DE MAAN, 15 + 19u 
In een klein vreemd dorp 
woont Raya. Het meisje is 
de laatste overlevende van 
de groenharigen. 

Nirvana - Zapp4 + Aranis 
Theater • Cultuurcentrum, 
20.15u 

Kaarttornooi 2017/2018 
vijfde avond
Spel • Ter Coose, 20u

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

Ge-tic-t (zie 10.11)

3

Sintstad
Rondleiding • Stadhuis, 
13.20 > 16u

 DO 30 NOVEMBER 
Immuun worden tegen 
kanker: ontwikkeling 
en toekomst van 
antikankervaccins
Lezing • Vrijzinnig Centrum 
De Schakel, 20u

Mijn broer en ik 
Pieter Verelst 
Theater • Cultuurcentrum, 
20.15u 

Ge-tic-t (zie 10.11)

Colossus - Abattoir Fermé 
Theater • nona, 20u 

4
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 mechelen_in_beeld

De Nekker bij zonsondergang

#mechelen #2800love #travelbelgium 
#bestofflanders #belgium #visitflanders 
#loves_europe

 veerlegoossens

• n i g h t f a l l • .

#nightfall #sunset #river #reflection #water 
#canal #light #lights #belgium #mechelen 
#2800love #waterfront #dusk #sundown

 mechelen.nu

#zoutwerf #dijle #dijlepad #mechelen 
#2800love #visitmechelen #visitflanders 
#visitbelgium #belgium #travelbelgium

 anke_s73

Indian summer saturday in #mechelen 
#belgium

#2800love #visitbelgium #visitflanders  
#bluesky #lookingup #enjoythelittlethings

 ankesol

What a beautiful day, let the sunshine 
in! #morning #sunshine

#outdoors #walks #naturelovers #2800love 
#naturephotography #belgium #mechelsbroek

 __runa___

GOODMORNING

#goodmorning #sundaymorning #sun #autumn 
#vrijbroekpark #naturelover #green  
#mechelen #2800love #instagood

 dirkdebacker

Time for some #reflections about last 
week. Happy #weekend all!

#reflection #river #Dijle #mechelen #2800love 
#sunset #belgium #lovemycity #mycity

 elisesteyaert

Beste manier om de zaterdag in te 
zetten

#marktjeintzonneke #2800love

 #2800love

Jouw kans om iedereen te 
laten meegenieten van jouw 

unieke kijk op Mechelen 
en zijn Mechelaars.

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

 facebook.com/StadMechelen
 @StadMechelen
 @StadMechelen

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

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

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

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

Over Nieuwe Maan
Nieuwe Maan is het gratis stadsmagazine voor alle Mechelaars en is een uitgave van de stad 
Mechelen. Het magazine wordt tien keer per jaar huis aan huis bedeeld, en wordt gedrukt op 
gerecycleerd papier met milieuvriendelijke inkten.
Verantwoordelijke uitgever: Erik Laga, stadssecretaris, Grote Markt 21, 2800 Mechelen
Redactie: Marketing & Communicatie, Stad Mechelen, Grote Markt 21,  
2800 Mechelen, nieuwemaan@mechelen.be, www.mechelen.be/nieuwemaan
Fotografie: Joost Joossen, Karin Van Hees, Ninah Van Aelst, Aikon Producties
Concept & creatie: Trendhuis
Wettelijk Depot: D/2017/0797/029
Klachten over bedeling? Doe een melding via www.foldersontvangen.be

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

 hervekraus

#2800love #mechelen #sintromboutstoren

 krekel70

#vrijbroekpark #2800love #mechelen  
#mecheleninbeeld #visitmechelen  
#stadmechelen

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

Proficiat __runa___,  
jij hebt deze keer gewonnen!

Meer uitleg op  
www.mechelen.be/nieuwemaan
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