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Gaat het nog sneeuwen dit jaar? 
In België weet je het nooit. Zo 
ja, maak dan je eigen stoep 
en eventueel die van je buur 
sneeuwvrij. Want hé, daar zijn 
buren toch voor? Stapel de 
sneeuw op aan de rand van het 
voetpad en veeg hem niet op 
de rijweg of in de riool. Voorzie 
een veilige doorgang van 1,5 
meter. Ruim altijd de sneeuw 
voor je zout strooit, anders 
heeft strooien geen zin. En 
weet ook: de strooidiensten 
doen altijd hard hun best 
om de wegen zo snel 
mogelijk weer begaanbaar 
te maken. Zie je ze 
zwoegen? Duimpje 
omhoog!

Brr … Koning 
Winter doet 
zijn intrede
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Mechelen nóg beter maken. Dat is de ambitie 
van alle verkozenen die vanaf januari de 
nieuwe gemeenteraad van Mechelen vormen.

Maar een stad besturen doen we allang niet 
meer vanuit het stadhuis alleen. Onze stad zit 
boordevol talent, expertise en creativiteit. Daarom 
is meebouwen aan de stad van de toekomst niet onze 
slogan, maar onze oproep. Ja, ook aan jou! In Mechelen 
willen we namelijk letterlijk ruimte geven aan iedereen met 
een frisse kijk op de toekomst van de stad.

Met het project ‘De Grond der Dingen’ roepen we jou op 
om mee te bouwen aan het Mechelen van de toekomst. De 
stad stelt 20 000 m² - dat is acht keer de Grote Markt - ter 
beschikking van de bewoners om voorstellen te realiseren. 
Nog tot het voorjaar van 2019 kan je voorstellen indienen.

Na de selectie willen we de gekozen projecten in overleg 
met de Mechelaars tegen 2021 ook echt realiseren. 
Projecten van Mechelaars voor Mechelaars. Meer details 
vind je op p. 16-17 in deze Nieuwe Maan.

Bouw mee aan  
de toekomst

Inhoud

 Welkom 

208 24

Bouwen aan de 
toekomst? In 
Mechelen kan 
het voor en door 
iedereen.

Bart Somers, 
burgemeester
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Beste Charles,

Veilig verkeer vinden we inderdaad 
belangrijk voor de leefbaarheid in onze 
stad. Daarom treden we streng op bij 
verkeersovertredingen zoals te snel of 
onder invloed rijden. De inkomsten die 
we halen uit die boetes gaan niet naar 
de stadskas, maar naar het Verkeers-
veiligheidsfonds van de federale over-
heid. Zo vloeit dat geld rechtstreeks 
door naar het verkeersveiligheidsbeleid 
in ons land. 

Uit dat Verkeersveiligheidsfonds wordt 
een grote som geld uitgekeerd aan 
onze politiezone. De politie gebruikt 
dat geld uitsluitend om middelen aan 
te kopen voor hun werking in het 
kader van verkeersveiligheid. Denk 
bijvoorbeeld aan digitale tekstkarren of 
mobiele flitscamera’s. Elke extra euro 
verkeersboete is dus een euro extra 
voor meer verkeersveiligheid.

Heb jij een vraag?  
Eén adres: nieuwemaan@mechelen.be

Wat gebeurt er met 
de opbrengst van  
verkeersboetes?
Beste stadsbestuur,

Mechelen zet fel in op veilig verkeer.
Daar horen uiteraard ook de minder 
leuke verkeersboetes bij. Hoewel ik het 
als vader van twee kinderen belangrijk 
vind dat onveilig gedrag in het verkeer 
streng beboet wordt, vraag ik mij wel 
af wat met de opbrengst van al die 
boetes gebeurt. Gaat dat geld gewoon 
rechtstreeks naar de stadskas?

Groeten,
Charles

Vraag

Antwoord

Kinderbijslag wordt Groeipakket
De kinderbijslag verandert vanaf 1 januari 2019 in het ‘Groeipakket’. Het 
Groeipakket bestaat voor elk kind uit een startbedrag bij de geboorte of 
adoptie, een maandelijks basisbedrag en een schoolbonus. Sommige kinde-
ren hebben recht op één of meer toeslagen als extra ondersteuning.

Op www.groeipakket.be ontdek je wat er allemaal verandert. Zit je toch nog 
met vragen en wil je graag je eigen situatie bespreken? Kom dan 
langs voor een persoonlijk gesprek tijdens het 
spreekuur over het Groeipakket in Huis van 
het Kind (Lange Schipstraat 27), elke  
donderdag van 13u tot 16u.

Wens elkaar een gelukkig nieuwjaar
Stad Mechelen trakteert naar jaarlijkse gewoonte op heel wat lekkers zoals 
smoutebollen, wafels, frieten, muziek en animatie. Een feestelijk drankje, een 
lekkere muntthee of iets fris horen daar uiteraard ook bij. Kom op zondag 
6 januari naar de Grote Markt tussen 11 en 13u, en zet samen met andere 
Mechelaars het nieuwe jaar goed in. Iedereen welkom!

Hoe verschillend alle Mechelaars 
ook zijn, op 6 januari toosten we 
samen op onze stad en op elkaar!
Bart Somers, burgemeester
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 Komaan Kort 

SnelVroeger en nu 1939

Meer nieuws: www.mechelen.be

• Op 30 november volgt het stadsbestuur 
de wereldwijde oproep van Cities for Life 
om ‘nee tegen de doodstraf’ te zeggen. Die 
avond worden deze woorden dan ook letter-
lijk geprojecteerd op het stadhuis. Steden over 
heel de wereld nemen deel aan deze actie.

• Onder het motto ‘wonen, werken en genieten’ 
krijgt het Hof van Cortenbach aan de Koren-
markt een nieuwe toekomst. Het imposante 
16de-eeuwse stadspaleis wordt vanaf midden 
2020 de thuis van een horecazaak, studenten-
studio’s en kantoren. Meer informatie vind je 
op www.mechelen.be/cortenbach

• Trek je naar warmere oorden? Voor kinderen 
onder de 12 jaar is een Kids-ID verplicht voor 
reizen naar het buitenland. De aanmaak van 
een Kids-ID duurt 3 à 4 weken. Vraag hem dus 
zeker een maand op voorhand aan in je stads- 
of dorpshuis.

• Papierophaling in jouw straat? Bind papier en 
karton telkens met een stukje natuurkoord 
tot stevige pakketjes. Of stop het in een 
gesloten kartonnen doos. Zo gaat er niks vlie-
gen, blijft jouw straat proper en wordt het werk 
van de afvalophalers ook een pak makkelijker. 
Hou je brievenbus in de gaten: de komende 
maanden krijgt elk Mechels gezin wat natuur-
koord van IVAREM.

• Verknal oudejaarsnacht niet: elk jaar vallen er 
in België meer dan 1000 gewonden door vuur-
werk. Wees dus altijd voorzichtig als je vuur-
werk afsteekt. Je mag alleen pijlen in de lucht 
schieten op 31 december tussen 23.30 en 1u ‘s 
nachts.

• In het kader van de 100-jarige herdenking van 
het einde van de Eerste Wereldoorlog werden 
op 11 november in 231 steden en gemeenten 
vredesbomen geplant. In Mechelen en in elk 
van de dorpen werd telkens één vredesboom 
geplaatst, meestal op de begraafplaatsen.

• Elke dag rijden er gemiddeld 3818 fietsers 
langs de Brusselpoortstraat naar het stads-
centrum. Dat weten we dankzij de nieuwe 
fietstelpaal.

Getal

Zoveel lampen in de Mechelse straten branden met 
ledverlichting. De bedoeling is om binnen de tien jaar alle 
openbare verlichting om te schakelen naar ledverlichting.

1871

In 1936 werden de Sint-Lambertuskerk en aanpalende pastorij in Muizen 
grondig gerenoveerd. De muren rondom het oude kerkhof en de pastorij 
werden gesloopt, de toren kreeg een nieuwe, kortere spits en het 
interieur van de kerk werd heringericht. 

Lang zouden de kerkgangers niet van hun vernieuwde kerk kunnen 
genieten. Amper acht jaar later, op 22 november 1944, haalden de 
geallieerden een Duitse V1 uit de lucht die bestemd was voor de 
Antwerpse haven. Hij viel pal op de kerk. Oeps. De kerk en alle 
omliggende gebouwen waren meteen rijp voor de sloop. Alleen de toren 
bleef overeind. Als bij wonder viel er die dag ‘slechts’ één dode. Een half 
uur later zou de kerk volgelopen zijn voor de gebedsdienst.

Ontdek nog meer verhalen en oude foto’s van Muizen
Op vrijdag 21 december wordt om 19.30u in zaal Rerum Novarum in 
Muizen het boek ‘Muysen – Muizen’ gepresenteerd. Aan de hand van 
230 foto’s nemen de schrijvers je mee op reis door de tijd. Het boek kost 
€ 25. Bestellen kan via boekmuizen@gmail.com.

 Drukker Senders 
maakte deze 
postkaart met de 
Sint-Lambertuskerk 
en pastorij in 1939
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Heb je een 
voedselintolerantie  

of -allergie? Sofie maakte 
een interactieve allergiekaart 

van Mechelen, waar je makkelijk 
terugvindt welke horecazaken 

allergievriendelijk zijn.

 Mechelenmakers
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“Tot voor kort wist ik niks over voedsel-
allergieën of -intoleranties. Tot mijn zoon-
tje Matteo ermee te maken kreeg. Hij 
veranderde van een vrolijke baby in een 

ongelukkige peuter. Na een heuse zoek-
tocht bleek dat hij geen suiker en 

fruit kan verdragen. Allergievrien-
delijke alternatieven vinden is 
moeilijk en tijdrovend. Ik maak 
nu zoveel mogelijk zelf, maar 
soms is het leuk om zorgeloos 
op restaurant te kunnen gaan.”

“Daarom maakte ik een interac-
tieve allergiekaart van Mechelen 

waarop mensen of horecazaken 
zelf een locatie kunnen labelen 

als ‘allergievriendelijk’. Nog beter is 
als die zaken aan hun voordeur een 

label hangen en op hun menukaart 
allergie-iconen zetten. Online kennis 

delen en eetzaken motiveren om een 
aanbod te creëren voor mensen met een 
allergie maakt ons leven en vooral dat 
van Matteo een pak smakelijker.”

www.mechelenmakers.be/allergiekaart 



Inzicht 

Wat?
Op initiatief van de 
Huisartsenkring Dijle- en 
Netevallei richten de 
huisartsen van Meche-
len, Sint-Katelijne-Waver, 
Bonheiden en Zemst 
een huisartsenwachtpost 
in op een centrale loca-
tie. Vanaf 1 december 
kan je er van vrijdag-
avond 19u tot maan-
dagmorgen 8u en op 
feestdagen terecht voor 
een dringende consulta-
tie die niet kan wachten 
tot na het weekend.

Waarom?
Eén centrale wachtpost 
is eenvoudiger voor 
zowel patiënten als huis-
artsen. Patiënten moeten 
niet op zoek naar de 
dokter van wacht en 
kunnen hiervoor telkens 
terecht op een vaste 
locatie. De huisartsen 
kunnen de wachtdien-
sten beter onder elkaar 
verdelen. En dus met 
minder artsen en in kor-
tere shiften toch meer 
patiënten op een betere 
manier behandelen. 

Waar?
De huisartsenwachtpost 
krijgt een plaats naast 
de spoedgevallendienst 
van het nieuwe AZ 
Sint-Maarten en heeft 
een eigen ingang aan de 
Liersesteenweg 435. Op 
de ziekenhuiscampus is 
bewegwijzering voorzien 
naar de wachtpost. Het 
is makkelijk bereikbaar 
vanuit alle richtingen 
met de auto of met het 
openbaar vervoer.

Hoe?
Heb je een dringend 
medisch probleem tij-
dens het weekend of op 
een feestdag? Bel 1733. 
De medische dienst ver-
telt je waar je het best 
naartoe gaat met jouw 
probleem. Is het advies 
de huisartsenwachtpost? 
Dan mag je meteen 
vertrekken. Je hoeft 
hiervoor geen afspraak 
te maken. Ben je te ziek 
om je te verplaatsen? 
Dan komt de dokter van 
wacht bij jou op bezoek.

Patiënten 
moeten niet 

meer op zoek 
naar de dokter 

van wacht

Op zoek naar de  
dokter van wacht? 
Eén adres!
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Vanaf 1 december moet je bij dringende medische problemen tijdens het weekend 
en op feestdagen niet meer op zoek naar de dokter van wacht. Je kan dan terecht in 
de gloednieuwe huisartsenwachtpost in het nieuwe AZ Sint-Maarten.



www.mechelenhoudtjewarm.be

De Mechelaars krijgen een warme  
en gezellige eindejaarsperiode.  
Het aanbod was nog nooit zo veelzijdig.
Björn Siffer,  
schepen van Cultuur en Toerisme
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Ze komen jullie dit jaar opnieuw ver-
warmen wegens het grote succes van 
vorig jaar: de Vuurmeesters uit Melle. 
Algemeen coördinator Kenneth Creyf 
licht alvast een tipje van de sluier: 

“De Vuurmeesters blijven niet stil-
staan. Evolutie is belangrijk voor ons 
en dat zal je merken!”

Kenneth: “Met de Vuurmeesters 
leggen we de klemtoon op vuurbele-
ving. We doen veel meer dan gewoon 
wat vuurspuwen. We bouwen heuse 
‘vuurlandschappen’ die de omge-
ving volledig inpalmen. En met onze 
vuurparade brengen we het vuur naar 
de binnenstad, waar we ons geregeld 
tussen de mensen zullen begeven. Zo 
krijg je een totaalervaring waar het 
publiek ook aan deelneemt."

Telkens anders

“Het grote succes van onze passage 
vorig jaar is een motivatie om het dit 
jaar even goed te doen. En vooral: 
anders. We behouden wel enkele her-
kenningspunten zoals onze lotussen 
op de Dijle, maar we willen het publiek 
blijven verrassen.”

“Het pronkstuk wordt onze vuurinstal-
latie in de Kruidtuin. Die zal in niets te 
vergelijken zijn met wat we daar vorig 
jaar gedaan hebben. Toen was onze 
installatie ongeveer 10 meter lang, 
nu spreken we over maar liefst 120 
meter. Het wordt een vuurkunstwerk 
dat voortdurend evolueert. Kom dus 
gerust een paar keer langs, want je  
zal telkens iets anders zien!”

Wie houdt van sfeervolle kerstmarkten, feestjes, kerstshopping, ambachtelijke 
lekkernijen en knusse familieactiviteiten krijgt het dit najaar vast en zeker niet koud. 

MECHELEN IN VUUR EN VLAM
De fik erin!
Op zaterdag 22 december jagen we de temperatuur 
de hoogte in en zetten we de Mechelse binnenstad 
in vuur en vlam. Zowel vaste animaties als een prach-
tig parcours vol vuuracts, vertellingen en winterse 

wandelingen zorgen voor hartverwarmend vertier. 
Als klap op de vuurpijl krijg je op de Grote Markt nog 
een knallend luchtspektakel van Theater Tol met hun 
voorstelling ‘Garden of Angels’!

 Zaterdag 22.12 van 14 tot 23u, centrum Mechelen

“Wij brengen het vuur tot bij de mensen”

Mirage Winterbar
Drie weken lang dé plaats voor ver schil -
lende dansavonden in een sfeervolle  
setting. Tijdens de koopzondagen in 
december kan je tussen het winkelen door 
opwarmen in deze gezellige Scandinavische 
winterhut.

 Van 13.12 t.e.m. 06.01, binnenplein stadhuis

Urban Trail
Loop samen met duizenden anderen langs en dwars door 
historische gebouwen en andere bekende plekjes in de 
binnenstad, zoals het Schepenhuis, Hof Van Busleyden, 
Het Anker, Kazerne Dossin, het Conservatorium, de Aca-
demie en cultuurcafé KUUB. Als je maar één keer per jaar 
je loopschoenen aantrekt, laat het dan nu zijn!

 Zaterdag 08.12, stadscentrum, info op urbantrailseries.be
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Kerstshopping
Etalages omgetoverd tot een winterse magie en winkel-
straten versierd met gezellige kerstverlichting, dat is 
kerstshoppen in Mechelen. Heb je doorheen de week 
weinig tijd? Geen nood: ook op zondag zwaaien de han-
delaars hun deuren open en maakt de extra animatie in 
de winkelstraten het kerstshoppen extra aangenaam. 

 Van 15.12 t.e.m. 06.01, stadscentrum, meer info op 
shoppeninmechelen.be. De koopzondagen vinden plaats 
op 16, 23 en 30.12 en 06.01 van 13 tot 17u.

Tijdens deze vier weekends kan je op de 
bussen van De Lijn een Shoppingbiljet 
kopen: hiermee reis je voor 1 euro van en 
naar Mechelen. Je koopt je biljet gewoon bij 
de chauffeur. Nog een tip: maak gebruik van 
de Shopping Shuttle! De uren en data vind je 
op www.mechelen.be/shoppingshuttle.

Kerstmarkt  
aan de Dijle
Nu drie weekends!
Wegens succes uitgebreid: de 
kerstmarkt! De place to be voor 
een gezellig gezinsuitstapje of een 
avond vol vertier is er nu drie week-
ends op rij.

 Vrijdag 14, 21 en 28.12: 18 tot 23u
Zaterdag 15, 22 en 29.12: 11 tot 23u
Zondag 16, 23 en 30.12: 11 tot 20u

Een Mechelse kerstmarkt zonder 
Patsy Wafels? De laatste keer dat 
we dat zagen betaalden we onze 
wafeltjes nog met Belgische frank. 
Ook deze keer zijn de goedgemutste 
Patsy en Guy weer van de partij.

Patsy: “De Mechelse kerstmarkt is de 
leukste markt van al. Ik blijf al meer 
dan 20 jaar terugkomen omdat de 
sfeer zo tof is! Ik hou ook van de win-
ter. Van mij mag het lekker koud zijn. 
Wafels passen daar goed bij.”

“Op een kerstmarkt loopt iedereen 
goedgezind rond. Allez, toch de 

overgrote meerderheid. En de klagers, 
die mogen gerust klagen. Wij bieden 
zowel heerlijke wafels als een luiste-
rend oor aan. Die sociale functie vind ik 
heel fijn.”

“We verkopen tijdens de kerstmarkt 
Luikse wafels, Brusselse wafels met 
suiker en slagroom, en vanillewafels 
die je kan bewaren. En niet zomaar 
wafels hé, maar wel de allerlekkerste 
van de hele wereld! U heeft ze toch 
ook al geproefd hé, meneer? Nee? 
Oei! Afspraak op de kerstmarkt dan!”

Een kotteke met lekkere wafels  
en luisterende oren

Mondiale en duurzame kerstmarkt
De plek om een origineel eindejaarscadeautje te scoren. 
Snuister in het ruime aanbod van 30 standhouders naar 
juwelen, interieuraccessoires of andere leuke hebbedin-
getjes. Bezoek zeker ook de fototentoonstelling van de  

Mondiale Raad of volg een van de gratis workshops voor 
groot en klein. En geniet van stemmige livemuziek en 
een gezellig mondiaal café.

 Zondag 16.12 van 13 tot 19u, Congres- en Erfgoedcentrum Lamot, meer info op mechelen.be/mondiaal

Combineer 
de kerstmarkt 

met de mondiale 
kerstmarkt en de 

schaatsboot

Tip
Patsy
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Moose Winterbar
Een winterse hut vol après-skisfeer. 
Dat betekent zoveel als foute 
feestjes, spijkers in boomstron-
ken en bediening in lederhosen. 
Ganz toll! Toegang is gratis.

 Van 23.11 t.e.m. 02.02, Transit M

Winterburendag
Eens de feestdagen met familie achter de rug zijn, is de 
tijd aangebroken om een leuke avond met je buren te 
beleven. Lekkere hapjes, winterdranken, dekentjes, vuur-
korven, en langs een portie gezelligheid. Een avond waar 
je het helemaal warm van krijgt.

 Vrijdag 04.01, info op mechelen.be/winterburendag

“Een gezelliger openluchtcafé bestaat niet”

Schaatsboot en Winter Lounge
Hoogdagen voor schaatsliefhebbers: de schaats-
boot meert een hele maand aan. Het moment om je 
eens helemaal te laten gaan. En al zeker tijdens de 
thema-avonden: op 15.12 en 05.01 is het disco, op 22.12 
après-ski en op 29.12 een foute party. Kom uitgedost in 
het thema en krijg een gratis drankbonnetje.

 Van 07.12 t.e.m. 06.01, op de Dijle, ingang via Haverwerf. Meer info via mechelenhoudtjewarm.be

CAFE AMBIANCE
Vismarkt    kerstmarkt
Tijdens het derde en laatste weekend van de  
kerstmarkt vullen verschillende horecazaken tal  
van chalets op de Vismarkt met heerlijke dranken,  

eigen specialiteiten en een sfeer om u  
tegen te zeggen. Welkom op het super-
gezellige Café Ambiance!

 Vrijdag 28.12 van 18 tot 23u, zaterdag 29.12 van 11 tot 23u en zondag 30.12 van 11 tot 20u, op de Vismarkt

Met Café Ambiance breien de onver-
moeibare horecaondernemers van de 
Vismarkt nog een feestelijk einde aan 
de drie weken durende kerstmarkt.

Raf (eigenaar Bar Popular): “In de 
zomer weten Mechelaars de Vismarkt 
vlotjes te vinden. Dan is het dé plaats 
waar je constant vrienden en kennissen 
tegenkomt. Wat ik ook een van de leuk-
ste aspecten van Mechelen vind. Awel, 
voor mij is Café Ambiance geslaagd 
als we al die mensen in de winter op 
dezelfde manier samenbrengen.”

“Ook de verbondenheid onder de 
Mechelse horeca-uitbaters is mooi 
meegenomen. Op Café Ambiance 
hangt absoluut geen concurrentie in 
de lucht, het is echt een leuke traditie 
om zoiets samen te organiseren. Dat is 
de reden waarom ik hieraan mee doe, 
niet om een grote omzet te draaien.”

Dranken met een wintertwist

“Je mag rekenen op heel wat verrassin-
gen. We denken verder dan jenever en 
glühwein. Er zal bijvoorbeeld een rijk 

aanbod aan kerstbieren zijn. En voor 
de niet-bierdrinkers hebben we ook 
heel wat wintercocktails en -mocktails. 
Hot mojito, dat is niet slecht hoor!”

Wie niet houdt van schaatsen kan zich 
nestelen in de gezellige Winter Lounge 
naast de schaatspiste. Je kan er lekker 
eten, drinken, je vergapen aan de 
schaatsers en uiteraard meegenieten 
tijdens de feestavonden. 

Dossier 
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Oudjaar
Kom op de laatste dag van het jaar samen vieren en aftel-
len naar het nieuwe jaar. De Grote Markt wordt één grote 
dansvloer en het vuurwerk staat klaar om het nieuwe jaar 
feestelijk in te luiden. Plaatjesdraaiers van dienst zijn dj's 
Discobaar De Rob en De Raf (van 23u tot 2019), Deejay 
Mr. T (van 00.15 tot 01.30u) en Michael Midnight (van 
01.30 tot 03u). Vaarwel 2018, hallo 2019! 

 31.12 van 23 tot 3u, Grote Markt

Tijdens oudejaarsnacht en op nieuwjaarsdag 
raak je veilig en wel op je bestemming en terug 
naar huis via de feestbussen van De Lijn.  
Wil je een gratis ticket? Registreer je voor  
30 december via mechelen.be/feestbussen en 
sms op Oudjaar EVENT naar 4884 om je biljet te 
activeren. Elk gsm-nummer kan tot maximaal vier 
sms-tickets aanvragen. 

Het grootste en gezelligste eetcafé van Mechelen

CAFÉ CULINAIR
Lekker smikkelen en borrelen
Kom tijdens de allereerste editie van 
Café Culinair je smaakpapillen verwen-
nen met culinaire hoogstandjes uit de 

regio. Je hebt twee dagen de tijd om te 
ontdekken, te proeven en te genieten. 
Maak er goed gebruik van!

 Vrijdag 07 en zaterdag 08.12 van 16 tot 23u, op de Vismarkt en Haverwerf 
 I.s.m. Horeca Groot Mechelen

Een nieuwe en hopelijk vaste 
waarde tijdens het Mechelse einde-
jaar is Café Culinair. Een heleboel 
Mechelse horecazaken bundelen 
hun krachten om je smaakpapillen te 
verwennen met een verrassend aan-
bod aan koude en warme gerechten 
en specialiteiten. We lieten Jonas 
van Horeca Groot Mechelen aan het 
woord.

“We hebben onze horecakrachten 
gebundeld omdat we Mechelaars ook in 
de koude winterweekends een plek vol 
sfeer en gezelligheid willen bieden.  Het 
doel is om veel mensen in de koude 
weekends samen te brengen in een 
gemoedelijke en hartelijke ambiance.”

“Het evenement is de ideale gelegen-
heid om te laten zien hoeveel onze 
Mechelse horeca te bieden heeft. Je 
leert er nieuwe horecazaken kennen. 
Als je op Café Culinair iets heerlijks 

proeft van een zaak waar je nog nooit 
bent geweest, dan is dat is voor herha-
ling vatbaar natuurlijk!”

Niet de klassieke kerstmarkt

“De Mechelse horeca slaat de handen 
in elkaar en daardoor is er voor ieder 
wat wils. Je moet je zeker niet verwach-
ten aan de typische kerstmarkt met 
hamburgers, hotdogs en glühwein. We 
pakken het helemaal anders aan! Het 
uitgebreide en verrassende aanbod 
gaat van Mexicaanse cocktails en taco’s, 
asian streetfood en Irish cottage pie 
tot Belgische bieren met foodpairing, 
bubbels, wijn en sherry.”

“Of we een vaste waarde worden op 
Mechelen houdt je Warm? We hopen in 
ieder geval op veel volk, en dan doen 
we het met veel plezier volgend jaar 
nog eens over!”

Grote of kleine honger 
of dorst? Zo gestild!
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Er bruist iets in het Mechelse water …

Maak kennis met PodVis! Een gloednieuw vierdaags festival voor VISuele PODiumkunsten in Mechelen.  
Zoiets wil je toch niet missen?

Wie is PodVis?

Een samenwerking tussen 
vier gemotiveerde partners: 
Beeldsmederij DE MAAN en 
het Cultuurcentrum uit Meche-
len, FroeFroe uit Antwerpen en 
Ultima Thule uit Gent.

Voor wie is PodVis?

Voor jongeren, kinderen 
en verdorven kinderen. Die 
laatsten worden ook wel eens 
volwassenen genoemd.

Wat staat er op het programma?

Een hele reeks voorstellingen: kort, lang, grappig, droe-
vig, met objecten, met echte mensen ... Daarnaast zijn er 
tentoonstellingen, een beeldend concert, buitenactiviteiten 
en heel wat randanimatie. Als kers op de taart stellen we je 
graag de next generation voor: jonge creatievelingen die 
zich groeperen in een tijdelijk dorp, de village, waarin het 
publiek op wandel kan en korte voorstellingen kan ontdek-
ken op verrassende plekken.

Wanneer moet ik waar zijn?

Het festival loopt van 3 tot en met 6 januari 
2019. De activiteiten vinden plaats over heel 
Mechelen: op het Cultuurplein, in de Stads-
schouwburg, in Beeldsmederij DE MAAN, 
in het Cultuurcentrum en in ARSENAAL/
LAZARUS.

  MEER INFO OP WWW.PODVIS.BE  

Wat is PodVis?

PodVis wil een blijvende plaats reserveren voor 
beeldende kinderkunsten in onze stad. Hoe kan 
dat beter dan met een spetterend festival?  
Vier dagen lang laat PodVis je proeven van alles 
wat er aan boeiend beeldend theater leeft in ons 
land. En dat is heel wat!

Dossier 
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“Alle visuele effecten op  
de Tomorrowlandpodia  
komen van ons”
Binnenkort start de ticketverkoop voor 
Tomorrowland 2019. Het wereldberoemde 
dance-evenement is een totaalbeleving, 
en dat komt voor een 
groot deel door de 
prachtige visuele 
effecten tijdens elke 
show. Wist je dat die 
gemaakt worden 
door het Mechelse 
bedrijf Prismax? 
Zaakvoerder Joris 
Corthout licht ons verder in.

Van Versuz naar Tomorrowland
“In mijn studententijd werkte ik 's nachts 
als VJ in de Hasseltse discotheek Versuz, 
waar ik 2D- en 3D-visualisaties live 
mixte op de muziek van de dj’s. Na veel 
aanmoedigingen, ben ik uiteindelijk met 
mijn eigen grafische 2D- en 3D-bedrijf 
begonnen. Da's vijftien jaar geleden 
intussen."

En van Korea tot Brazilië
“Nu zijn we met negen vaste werknemers 
en tientallen freelancers, en draaien we 

over de hele wereld, van 
Korea tot Brazilië. We 
behoren tot de top 
drie van de wereld. 
We zijn ook de vaste 
grafiekmakers en VJ’s 
van onder andere 
Dimitri Vegas en Like 

Mike, Martin Solveig en 
Timmy Trumpet. En we doen dus al sinds 
het begin Tomorrowland. Dat zijn echte 
hoogdagen: op elk van de 16 podia zit 
een VJ van ons.” 

“Ik woon zelf in Mechelen, dus voor 
mij was het logisch om Prismax hier 
te vestigen. Daarnaast is het door de 
centrale ligging de ideale uitvalsbasis 
voor mijn medewerkers.”

Op alle 16 podia 
van Tomorrowland 
zit een VJ van ons

… Joris Corthout een van de Mechelse Honderd is? The Word Magazine 
interviewde honderd stadsgenoten die elk op hun manier Mechelen op de kaart 
gezet hebben. Het resultaat is een Engelstalige minisite met honderd portretten 
van unieke Mechelaars en heel wat verbluffende verhalen en insider tips over 
Mechelen. Lees ze allemaal op mechelen.be/de100. 

Wist je dat …

Straffe ondernemer

Geen beste buren?
Lig je met je buur in de knoop en geraak je 
er maar niet uit? Klop dan eens aan bij de 
burenbemiddelaars. 

Hoe werkt het?
1. Neem contact op met het team 

burenbemiddeling via 015 29 83 83 of 
burenbemiddeling@mechelen.be.

2. De burenbemiddelaars komen bij je 
langs en luisteren naar je verhaal.

3. Daarna nemen ze contact op met je 
buur en hebben ze een gesprek met je 
buur, als die daarin toestemt.

4. De bemiddelaars nodigen jou en je 
buur uit om rond de tafel te gaan 
zitten. Samen zoeken jullie naar 
een oplossing die voor jullie allebei 
aanvaardbaar is.

Wil je zelf  
burenbemiddelaar worden?

Onze 
burenbemiddelaars 
zijn allemaal 
vrijwilligers. Kan je 
goed luisteren, ben 
je communicatief, 
discreet en 

diplomatisch en heb je een sterk 
inlevingsvermogen? Dan ben jij de 
vrijwilliger die we zoeken! 

Ervaring is niet nodig: je krijgt een 
vijfdaagse opleiding tot burenbemiddelaar. 
Als vrijwilliger krijg je een kleine vergoeding 
en de nodige ondersteuning en coaching 
van professionals.

Meer info: www.mechelen.be/
burenbemiddeling
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Dossier 

Is je kind geboren in 2017 en ben 
je op zoek naar een school in je 
buurt? School In Zicht geeft je 
de kans om de scholen in jouw 
buurt te bezoeken. De vzw streeft 
naar een goede sociale mix en wil 
van de scholen een afspiegeling 
maken van hun buurt.

De scholen stellen zich voor op 
een infoavond met scholenmarkt. 
Je leert er andere geïnteresseerde 
ouders kennen. Stel al je vragen 
aan de directies en aan ouders die 
de school al kennen. 

Kijk mee achter de schermen 
tijdens de openschooldagen: 
maak kennis met de klaswerking 
en snuif de sfeer tijdens de lessen 
op. Op één dag kan je maximaal 
drie scholen bezoeken.

Op de terugkomavond kan je 
andere ouders leren kennen en 
je ervaringen uitwisselen. Nam je 
niet deel aan een openschooldag, 
maar heb je toch interesse in een 
buurtschool? Ook dan ben je 
welkom. 

• Infoavond met scholenmarkt: 
do 17.01 om 20u – Transit M, 
zaal De Loods

• Openschooldagen: ma 11.02 & 
di 12.02

• Terugkomavond: wo 27.02 om 
20u – Thomas More, Campus 
De Vest

Kort 

Snel
• Ken jij een persoon of een organisatie die zich 

vrijwillig inzet om van Mechelen een betere 
plek te maken? Nomineer die dan ten laatste op 
11 januari voor de Prijs voor de Vrijwilliger! In 
maart zetten we onze ‘Vrijwilliger(s) van het jaar’ 
in de bloemetjes. Meer info op www.mechelen.
be/vrijwilliger

• Problemen met je tablet, laptop of smartphone? 
Of kan je niet goed overweg met het internet 
of programma’s als Excel en Word? Breng een 
bezoekje aan de Digidokters. Je vindt ze elke 
tweede woensdagnamiddag (13-16u) en don-
derdagavond (16-19u) van de maand in de bib. 
Meer info: 015 40 44 70 of uitleen.bibliotheek@
mechelen.be

• Op maandag 3 december kan je de Keniaanse 
film Rafiki gaan bekijken in het Filmhuis. De 
opbrengst van deze film gaat naar goede doe-
len. Meer info: www.mechelen.be/mondiaal

• Kom naar de Kerstkinderviering in de Sint-Rom-
boutskathedraal op maandag 24 december. De 
viering voor én door kinderen lokt al meer dan 
30 jaar heel wat mensen. De eerste viering om 
15u is met tolken voor doven en slechthorenden. 
De tweede viering is om 17u.

• Steun Amnesty International en neem deel aan 
de Schrijfmarathon. Dit jaar staan 9 vrouwe-
lijke mensenrechtenverdedigers centraal. Jouw 
brief maakt voor hen het verschil! Vrijdag 14 
december, van 18 tot 23u, ARSENAAL/LAZARUS 
(ingang Kruidtuin).

• Er is een nieuw afterworkconcept in Mechelen. 
Op donderdag 10 januari palmt Achterwerk De 
Loods op het Douaneplein in. Het event bij uit-
stek om te netwerken en te ontspannen met een 
hapje, drankje en aanstekelijke muziek. Van 18 
tot 20.30u kan je genieten van een streetfood-
buffet. Meer info en tickets: www.achterwerk.be

• Dansstudio Marlynes bestaat 25 jaar! Je kan 
je bij de studio inschrijven voor verschillende 
dansstijlen, waaronder ook Ierse dans voor 
kinderen, jongeren én volwassenen. Meer info: 
www.dansstudiomarlynes.be

François: “Ik probeer 
elk jaar zo gezond 
mogelijk te blijven, 
zoals de meeste 
mensen op hun oude 
dag. Mijn vrouw en ik 
trekken er regelma-
tig op uit met de fiets. 
Dus ja, tot nu toe is 
dat voornemen zeker 
geslaagd.”

Viviane: “Ik had er 
geen gemaakt voor 
2018, maar ik ga dat 
wel doen voor 2019: 
een nieuw hondje 
uit het asiel halen. 
Mijn hondje is dit 
jaar na 17 jaar trouw 
kameraadschap 
van ouderdom 
gestorven.”

Shanti: “Ik maak altijd 
veel voornemens. Een 
maand later heb ik 
ze meestal al aan de 
kant geschoven (lacht). 
Maar in één ding ben 
ik toch geslaagd: ik 
ben veel positiever en 
rustiger geworden dit 
jaar.”

Straatbabbel
Heb je jouw goede voornemens voor  
2018 waargemaakt?

School in zicht

Meer nieuws: www.mechelen.be

Meer info en inschrijven via schoolinzicht.be/mechelen
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De Grond der Dingen
Het idee van Lien en Ria maakt deel uit van De Grond der Dingen, 
een project van ARSENAAL/LAZARUS en Museum Hof van Busley-
den. Elke Mechelaar krijgt een vierkante meter cadeau waarmee hij 
drie dingen kan doen: een nieuw idee lanceren, een idee opperen om 
iets bestaands te veranderen of de vierkante meter schenken aan een van 
de andere ideeën. 

Ontdek de 120 ideeën van andere Mechelaars op degrondderdingen.be. 

Wil je ze meer tastbaar ervaren? Kom ze bekijken in het Museum Hof van Busleyden. 
Daar vind je de ideeën verbeeld en gebundeld in drie boekjes. Boekje #3 winter 2018-
2019 verschijnt midden december. 

“Mijn collega Ria gaat vaak met haar klein-
kinderen naar de speeltuin en merkte op 
dat ze daar als grootouder eigenlijk altijd 
maar gewoon staat op te letten, zonder 
dat ze zelf kan spelen of bewegen. Ook 
jongeren of mensen met een beperking 
kunnen er niet veel doen. Zo kwamen 
we op het idee van een beweegtuin voor 
iedereen.”

Beweegtuin
“Een beweegtuin is een grote speeltuin 
met aangepaste speel- of beweegtoestel-

len, zodat het 
voor iedereen 
toegankelijk is. 
Denk bijvoor-
beeld aan 
een klimrek of 
sportelementen 
voor jongeren 
en volwassenen. 

Of een draaimolen of schommel die zo 
aangepast is dat je er een rolstoel aan kan 
bevestigen. Of een schommel in de vorm 
van een schelp, zodat oudere mensen 
ook wat kunnen schommelen met de 
nodige steun in hun rug.”

Samen plezier maken
“Als kind vond ik mensen met een beper-
king heel raar. Als je daar nooit mee in 
aanraking komt, weet je ook niet 
beter. Maar als je als kind alle 
soorten mensen ziet spelen 
in eenzelfde tuin, ga je dat 
niet meer zo gek vinden. 
Nog mooier zou zijn dat 
iedereen elkaar helpt: 
jongeren die senio-
ren duwen op de 
schommel, of een 
kind dat samen 
met een minder-
valide plezier 
maakt op een 
draaimolen. 
We hopen dat 
zoveel moge-
lijk Mechelaars 
hun vierkante 
meter aan ons 
idee schen-
ken zodat het 
gerealiseerd 
kan worden.”

Lien en Ria van het woonzorgcentrum Hof van Egmont willen graag 
een beweegtuin waar iedereen samen kan spelen en bewegen.

Samen spelen en 
bewegen zorgt 
voor wederzijds 
begrip

Tuinen voor iedereen

Lien
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Ping! Zelf een idee?
Wat wil jij graag gerealiseerd zien in Mechelen? Deze vragen  

helpen je mogelijk op weg:

> Hoe kunnen we (nog) beter samenleven?

> Hoe wil jij ongelijkheid aanpakken?

> Heb je ideeën om lokaal voedsel te produceren voor onze stad?

> Met wat voor project kunnen we onze luchtkwaliteit verbeteren?

Dien nog tot eind februari jouw idee in via degrondderdingen.be,  
info@degrondderdingen.be, facebook.com/degrond of 015 42 25 44.

We zien de 
oventuin als een 

bak- én ont-
moetingsplaats

Tuinen voor iedereen
Maneblussers 

“Ik heb een kleine twintig jaar gewerkt in Brussel. 
In die wijk woonden veel Marokkanen en 

Turken, maar er was ook een Vlaamse 
bakker. En elke morgen zag ik de 

vrouwen met grote schotels vol 
brood- en koekjesdeeg op hun 

hoofd richting die bakker 
trekken. Ze mochten 

gebruik maken van zijn 
bakovens. Toen de bak-

ker met pensioen ging, 
verdween dat beeld 
jammer genoeg 
ook uit de wijk.”

“In Mechelen 
leven 128 natio-
naliteiten, maar 
de gezellige 
gebruiken van 
al die gemeen-
schappen, 
zoals samen 
brood bakken, 
verdwijnen 
langzaamaan 

omdat de 
mogelijkheden 

ontbreken.”

“Zonde, want elke cultuur heeft zijn eigen 
baktechnieken en traditionele ovens. 
Denk maar aan de stenen bakovens van 
Portugal, Spanje en Italië, of de tandoor, 
die je al meer dan 5000 jaar terugvindt 
in het vroegere Mesopotamië, in India, 
Libanon en Israël.”

Interculturele oventuin
“In onze interculturele oventuin zouden 
we vijf verschillende ovens, waaronder 
de klassieke barbecue plaatsen, zodat 
álle gemeenschappen er een stukje 
van hun cultuur 
in terugvinden. 
Daarnaast spre-
ken we ook van 
een ‘tuin’, omdat 
we er een mooi 
plekje natuur met 
picknicktafels 
van willen maken. 
Zo wordt het 
een plek waar culturen samenkomen en 
kennismaken met elkaars gebruiken en 
kooktechnieken.”

Meer info: www.chaldeans.be

Cani en de Actief Chaldeeuwse Organisatie Mechelen willen graag 
een interculturele oventuin waar iedereen samen kan bakken.

Cani
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Vlieten komen  
weer boven water

Vergeet Venetië. Ook Mechelen is een 
waterstad, met de Dijle als belangrijkste stroom. 

De voorbije jaren was de openlegging van 
tal van vlieten een belangrijk onderdeel voor 
de vernieuwing en het uitzicht van onze stad. 

En ook in 2019-2020 komt er op een paar 
plekken opnieuw water aan het oppervlak. 

Geschiedenis
Vroeger doorkruisten talrijke bijriviertjes 
of vlieten van de Dijle onze stad. Ze had-
den verschillende functies: ze dienden 
als afwateringskanaaltjes en als trans-
portwegen, en bij brand werd er water 
uit geput. Door de industrialisering en de 
sterke bevolkingsgroei in de 19de eeuw 
werden de vlietjes echter open riolen 

en daardoor de oorzaak van ziektes en 
epidemieën. 

In het begin van de 20ste eeuw werden 
veel vlietjes daarom voorzien van riool-
buizen en daarna gedempt of overwelfd. 
Op de Dijle werden sluizen geplaatst 
en wateroverlast werd opgevangen via 
een omleidingskanaal, de Afleidingsdijle, 
zodat de binnenstad sindsdien geen 
overstromingen meer kent. Alleen ‘t 
Groen Waterke aan de Goswin de Stas-
sartstraat bleef bestaan. 

Huidige situatie
De laatste tien jaar legt stad Mechelen 
haar vlieten geleidelijk weer open. Op 
plaatsen waar dat niet kan, verwijzen 
kleinere waterelementen of patronen op 
de straatstenen naar het bestaan van de 
vlieten. Die stromen immers nog altijd 

 Via een voetgangerspad naast het vlietje kan je van de Zakstraat naar de Munstraat

De vlieten maken  
Mechelen gezellig.  
Bovendien vangen 

ze veel regen op 
en zorgen ze voor 

koelte in de zomer.
Bart De Nijn, schepen van 

Openbare Werken
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 Plattegrond van Mechelen rond de 17de eeuw 

 De locatie van de oude vliet tus-
sen de Zak- en de Muntstraat

Projectie 

 Aan de  
hoek van de  
Augustijnenstraat 
en ‘t Vlietje komt 
een water-
element

Door onvoorziene zaken 
kunnen de timings in de 
tijdlijn nog wijzigen

September 2018: Infoverga-
dering voor bewoners rond 
Zak- en Muntstraat

Voorjaar 2019: 
Werken Augustijnenstraat 
afgerond

 Tweede helft 2019: 
Start openlegging vliet tussen 
Zak- en Muntstraat

Voorjaar 2020: 
Vliet tussen Zak- en Munt-
straat klaar

onder de grond. Maar bijvoorbeeld in de 
Melaan, Lange Heergracht, Botermarkt, 
Muntstraat en in de tuin van het Onder-
nemershuis (Oh!) werden enkele vlieten 
opnieuw opengelegd. En ook in 2019-
2020 komen er nog wat waterelementen 
bij.

In de tweede helft van volgend jaar start 
stad Mechelen met de openlegging van 
het vlietje tussen de Zak- en de Munt-
straat. Dat kadert in het Water Resilient 
Cities-project, een Europees project dat 
historische steden als Mechelen weer-
baarder wil maken tegen hevige regenval 
en wateroverlast.

Twee vlieten in één klap
De vliet tussen de Zakstraat en de 
Muntstraat is de achtste vliet die open-
gelegd wordt. Naast het vlietje komt 
een voetgangerspad, zodat je tussen 
de stadswoningen door naar de Zak- of 
Muntstraat kan wandelen. De openleg-
ging van de vliet zou in het voorjaar van 
2020 afgerond zijn. 

Daarnaast komt er nog een water-
element aan de hoek van de Augustij-
nenstraat en ‘t Vlietje, net als een patroon 
in de straatstenen om aan te geven dat 
onder de straat een vlietje stroomt. Dat 
zou al in het voorjaar van 2019 klaar zijn.
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 9u 
“Ik start mijn dag in het 
Schepenhuis. Samen met 
mijn collega’s van de dienst 
Toerisme houden we onze 
wekelijkse teamvergadering.”

 10.15u 
“Op donderdagvoormiddag 
is de Sint-Romboutstoren 
gesloten en zijn er geen 
toeristen. Ideaal, want dan 
kan ik enkele versleten 
onderdelen van de 
speeltrommel die naar het 
stadsmagazijn moeten via 
katrollen naar beneden laten 
zakken.” 

 13.30u 
“Om de drie weken wind 
ik de moederklok op. Die 
staat sinds kort beneden 
in de kathedraal, omdat 
de omstandigheden in de 
uurwerkkamer niet goed zijn 

voor de verouderde klok. De 
moederklok zorgt ervoor 
dat de juiste uren geslagen 
worden in de toren en de 
speeltrommel om de 7,5 
minuten een melodie speelt.”

 14u 
“Ik doe wat klusjes in en rond 
de toren. Als torenwachter 
moet je heel handig zijn. De 
Sint-Romboutstoren is al oud, 
dus er is altijd wel iets dat 
gemaakt moet worden. Een 
klok bijvoorbeeld.”

 16.45u 
“Ik rond mijn werkdag af 
in de beiaardkamer, waar 
mijn bureau is. Die bereik 
je na 365 treden, die ik dus 
meermaals per dag beklim. 
Als het mistig is, kan dat een 
heel apart gevoel zijn. Je ziet 
niks vanuit de toren, maar je 
hoort het leven beneden wel.”

Heel lang geleden waakte de torenwachter ‘s 
nachts vanuit de Sint-Romboutstoren over 
de stad. Bij brand seinde hij de brandweer en 
stuurde hij hen via lichtsignalen de juiste rich-
ting uit. Hij moest ook elk uur op een hoorn 
blazen, zodat de hele stad wist dat hij nog niet 
in slaap gevallen was. Onze huidige torenwach-
ter Nick doet echter iets helemaal anders. 

de torenwachter
De dag van 

… de torenwachter een van de Mechelse Honderd is? The Word 
Magazine interviewde honderd stadsgenoten die elk op hun 
manier Mechelen op de kaart gezet hebben. Het resultaat is 
een Engelstalige minisite met honderd portretten van unieke 
Mechelaars en heel wat verbluffende verhalen en insider tips 
over Mechelen. Lees ze allemaal op mechelen.be/de100. 

9u

13.30u

10.15u

14u

16.45u

Wist je dat …
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In 2016 zag de Gentse heden-
daagse kunstenares Berlinde 
De Bruyckere voor het eerst 
de Besloten Hofjes, de zestien-
de-eeuwse retabelkastjes die nu 
permanent tentoongesteld staan in 
het Museum Hof van Busleyden. De 
fragiliteit en de schoonheid van die 
kastjes grepen haar onmiddellijk 
aan. De honderden fijn uitgewerkte 
zijden bloemen in alle fases van 
groei en verval deden haar denken 
aan de uitgebloeide lelies die ze 
thuis in die verschillende stadia 
nauwkeurig gefotografeerd had. De 
gevallen bloemblaadjes toonden 
voor haar gelijkenissen met de tere 
menselijke huid, een thema dat 
vaak terugkomt in haar kunstwer-
ken. De bloem kreeg een centrale 

rol in de reeks It almost seemed a 
lily, waaraan de kunstenares in 2017 
begon te werken. 

Met de tentoonstelling in Museum 
Hof van Busleyden confronteert 
ze die serie met de Besloten 
Hofjes. De lelies met hun huidach-
tige textuur stralen tegelijkertijd 
een tederheid en ruwheid uit die 
kenmerkend is voor het werk van 
Berlinde De Bruyckere. De houten 
frames waarin ze zich bevinden 
verwijzen naar de geslotenheid van 
de Besloten Hofjes. Alle elementen 
in de kabinetten dragen een spe-
ciale betekenis in zich en samen 
maken ze een nieuw verhaal, over 
het verleden en de toekomst, over 
schoonheid en verval. 

De Belgische kunstenares Berlinde De Bruyckere stelt tentoon in Museum Hof 
van Busleyden. Deze keer geen dode paarden, wel een heleboel lelies.

Over Berlinde De Bruyckere 
Berlinde De Bruyckere is bij het 
bredere publiek bekend vanwege 
iconische tentoonstellingen als 
Cripplewood tijdens de Biënnale 
in Venetië, Sculptures & Dra-
wings. 2000 – 2014 in S.M.A.K. 
Gent en iconische werken zoals 
de levensechte dode paarden. 
Haar werk wordt getypeerd door 
bevreemdende organische vor-
men, gemaakt uit afgietsels van 
was, dierenhuiden, haar, textiel 
metaal en hout.

UiTgelicht 

It almost seemed a lily
15.12.18 > 12.05.19 
Museum Hof van Busleyden

It almost  
seemed  
a lily

21



‘t verhaal van 
de mysterieuze potten
Naar aanleiding van de nieuwe theaterzaal 
van kunstencentrum nona, waar je twee 
pagina’s verderop alles over leest, vonden 
er tussen de Begijnenstraat en IJzerenleen 
opgravingen plaats. Archeologen vonden 
er 26 mysterieuze potten, die volgens hen 
werden gebruikt voor opslag of transport. Op 
de buitenzijde van de potten werden namelijk 
turfstreepjes gekrast. Mogelijk gaven die aan 
wat de inhoud, oorsprong of bestemming van 
de pot was. Het aantal streepjes varieert tus-
sen vijf en elf. Op één pot werden zelfs letters 
ingekrast.

Maar gezien er geen gelijkaardige potten te 
vinden zijn in de wetenschappelijke literatuur, 
blijven zowel de oorsprong, de inhoud en de 
datering van de potten onduidelijk. Binnen- en 
buitenlandse aardewerkspecialisten staan 
voor een raadsel. Wat deze pottenkijkers wel 
zeker weten, is dat de IJzerenleen al sinds de 
late middeleeuwen een belangrijke handels-
straat is. Een buitenlandse oorsprong van de 
potten, mogelijk Spanje, is dan ook heel plau-
sibel. Maar of we het ooit zeker gaan weten?

Doe mee aan ‘t Groot Dictee
Is het sjiek of chic? Ten allen tijde of 
te allen tijde? Heen-en-weer of heen 
en weer? Bewijs dat jij onze taal goed 
onder de knie hebt tijdens ‘Het Groot 
Dictee Heruitgevonden’ op vrijdag 7 
december in de bib. De tekst werd 
geschreven door het jonge Mechelse 
talent Ans De Bremme. Weerman 
Frank Deboosere is de presentator 
van dienst en de jury, met Ludo Per-
mentier van het Groene boekje in de 
hoofdrol, bepaalt wie de zilveren en 
gouden pen mee naar huis neemt.

De Mechelse Stedelijke Bibliotheek organiseerde de speelse dictee-
wedstrijd voor het eerst in 2017 vanwege de afschaffing van het Groot 
Dictee der Nederlandse taal op televisie. Het publiek genoot met volle 
teugen, dus besloten we om heel Vlaanderen te overtuigen om dit jaar 
mee te doen. Met succes, want niet minder dan 65 Vlaamse bibliothe-
ken doen dit jaar mee. 

Het Groot Dictee Heruitgevonden
vrijdag 7 december vanaf 20u > Bibliotheek Mechelen, Moensstraat 19

Deelname is gratis, inschrijven via uitleen.bibliotheek@mechelen.be of 
aan de balie van de bib

Voor wie het zich nog afvraagt: de juiste schrijfwijzes zijn chic, te allen 
tijde en heen-en-weer.

Wereldliteratuur en muziek  
weerklinken in historisch erfgoed

Ben je al eens binnengestapt in de 
Onze-Lieve-Vrouw-van-Hanswijk-
basiliek? Volgens velen een van de 
mooiste kerken in Mechelen, zeker 
na haar recente renovatie. Spring er 
zeker binnen op zondag 2 decem-
ber. Heel wat Mechelaars lezen er 
dan de hoogtepunten voor uit het 
evangelie volgens Lucas. En je kan 
er gaan luisteren naar de jonge 
harpiste Hanna Vandergoten en het 
Gentse kwartet ‘4 TuneSingers’, een 
sprankelend vocaal ensemble.

Dag van het Woord
zondag 2 december, 15 > 16.30u
Onze-Lieve-Vrouw-van- 
Hanswijkbasiliek
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• In welk kasteel kan je een trouwfeest geven? 
Waar kan je fietsen of wandelen langs indruk-
wekkend erfgoed? Welke historische plekken 
zijn ideaal om met kinderen te bezoeken? 
Voor al dat soort vragen, is er nu één adres:  
openmonumenten.be.

• Cultural Bridges in Belgium (CBiB) organi-
seert op zondag 9 december bij ARSENAAL/
LAZARUS een literair evenement, met een 
focus op hedendaagse Russische literatuur. 
Meer info: www.arsenaallazarus.be

• Ken je het verhaal van Toon Tellegen over een 
walvis die een tuin op zijn rug wou? Meester- 
poppenspeler Paul Contryn brengt deze 
klassieker voor kinderen en volwassen in 
december op de planken van beeldsmederij  
DE MAAN. Met de stemmen van o.a. Tom 
Van Dijck en Stef De Paepe. Meer info: 
www.demaan.be

• Zin in een jazzy vrijdagavond? Op vrijdag  
28 december neemt Jean Van Lint je mee 
doorheen een entertainende en swingende 
reis naar het gouden tijdperk waarin jazz 
koning was. Meer info: www.jazzzolder.be

• Op zondag 6 januari kan je in Theater M met 
je peuter of kleuter naar ‘Dikkie Dik en de 
taart’ gaan kijken: een vrolijke muziekvoor-
stelling over de avonturen van de beroemd-
ste kat van de Lage Landen. Het verhaal 
wordt opgebouwd rond een levensgroot 
boek met originele Dikkie Dik-tekeningen 
van Jet Boeke. Meer info: www.theaterm.be

• In Mechelen wordt het nieuwe jaar steevast 
muzikaal ingezet. Ditmaal kan je in januari 
naar drie verschillende nieuwjaarsconcer-
ten: het CASCO Phil Nieuwjaarsconcert op 
zondag 6 januari, Prosit Neujahr 2019 op 
zondag 13 januari en het nieuwjaarsconcert 
van het Mechels Kamerorkest op zondag  
27 januari. Meer info: www.uitinmechelen.be

Plaatjes draaien: “The Vinyl Touch is 
met voorsprong de beste platenwinkel in 
Mechelen. Het is ook de enige, er zouden 
er best nog wat meer mogen zijn.”

Heerlijk authentiek: “Een fietstochtje naar 
het Zennegat is een aanrader. Het is een 
unieke plek, maar vooral de bruine kroeg 
‘Zennegat 13’ maakt het helemaal af. Gezel-
lig, authentiek én met een uitgebreide 
bierkaart.”

Malinwa: “Als KV-abonnee vind je me elke 
thuismatch in de staantribune naast de 
zijlijn. Daar kijk ik toch elke keer weer naar 
uit. Op de Malinwa is de sfeer altijd goed, 
dat hebben we de laatste weken nog maar 
eens bewezen.”

De top 3
 van … 
Jasper

Kort 

Snel

Gratis toegang tot Kazerne Dossin  
en -voordeel
De Universele Verklaring 
van de Rechten van de 
Mens bestaat 70 jaar en 
dat viert Kazerne Dossin 
met een publieksweek-
end op 1 en 2 december. 
Dat weekend kan je het 
museum en de tijdelijke 
tentoonstelling Holo-
caust en Strips gratis 
bezoeken.

Meer dan 200 strips, 
graphic novels en 
manuscripten voeren je 
mee langs de Holocaust. 
Kom dus zeker ontdek-
ken welke rol het beeld-
verhaal voor de jonge en 
toekomstige generaties 
kan spelen.

In ruil voor 5 UiTPAS-punten krijg je dat weekend bovendien een gratis 
poster van Holocaust en Strips.

Meer info:  
www.uitinmechelen.be/promotions
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De Begijnenstraat - het bekende 
steegje dat van de Sint-Romboutsto-
ren naar de Vismarkt loopt - heeft 
sinds kort wat blingbling bijgekregen. 
Achter een imposante gouden gevel 
schuilt een nieuwbouw met een extra 
theaterzaal voor kunstencentrum 
nona. Zakelijk leider Ilse Thienpont en 
artistiek leider Bart Vanvoorden lich-
ten alvast een tipje van de sluier op.

Kunstencentrum nona is 
serieus aan het bijbouwen. 
Waarom?
Ilse: “Steeds meer mensen vinden 
de weg naar ons kunstencentrum, 
maar omdat we momenteel slechts 
één zaal hebben, zijn de repetitie- en 
speeldagen per productie beperkt. 
Logisch, want we willen een uitge-
breid programma aanbieden met 
veel verschillende voorstellingen of 
concerten. Maar daardoor kunnen 
we een productie telkens maar één of 
twee keer tonen, waardoor een groot 
aantal mensen de voorstelling of het 
concert niet kan zien omdat het al 
uitverkocht is.”

Dus besloten jullie om een 
tweede theaterzaal te bouwen.
Bart: “Niet alleen een tweede thea-
terzaal, we hebben een hele nieuw-
bouw laten zetten. Op de plaats 
waar vroeger de Mechelse Druk-
kerijen waren, een binnengebied 
rechts achter ons huidige gebouw. 
Het nieuwe gebouw is ontworpen 
door het eigenzinnige Mechelse 
architectenbureau dmvA, hetzelfde 
bureau dat ook mee het Museum 
Hof van Busleyden 
ont worpen heeft. Ze 
hebben fantastisch 
werk geleverd. Het is 
een gebouw gewor-
den met een heel 
eigen identiteit, wat 
perfect past bij een 
kunstencentrum als 
nona.” 

Ilse: “In het gebouw zijn er naast 
de nieuwe theaterzaal ook twee 
patio’s en het ‘Forum’ - een prach-
tige lichtrijke zaal die gebruikt kan 
worden voor expo’s, lezingen of 

recepties. En uiteraard ook een bar 
en vestiaire, zoals in ons andere 
gebouw.”

Zijn er veel verschillen tussen 
de twee theaterzalen?
Bart: “De oude zaal heeft ongelo-
felijk veel charme. Maar door zijn 
monumentale waarde heeft hij ook 
enkele beperkingen. Hij heeft bij-
voorbeeld een betonnen vloer. Dat is 
niet echt aangenaam voor dansers. 

Onze nieuwe zaal is 
wat wij noemen een 
state-of-the-art black-
box. De vloer is een 
prachtig parket en er 
is een inschuifbare 
tribune. Ook heerst er 
een andere akoestiek. 
Waar onze oude zaal 
zich prachtig leent 

voor akoestische of semi-akoes-
tische concerten, kan de nieuwe 
zaal hardere of luidere concerten 
aan. Op die manier kunnen we aan 
elk project de meest geschikte zaal 
toewijzen.”

Kunstencentrum nona opent tweede 
theaterzaal in nieuw gebouw.

“Een prachtig 
staaltje   
architectuur”

 UiTgevraagd

We kunnen vanaf 
nu kiezen welke zaal 
het best past bij elk 

project
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Welke voorstelling 
moeten Mechelaars 
zeker gaan bekijken 
in de nieuwe theater-
zaal?
Bart: “Onze tip voor 
2019 is zonder twijfel het 
muziektheater Rainbow 
van de Iraanse kunstenares  
Nazanin Fakoor. De 
première is op zaterdag  
4 en zondag 5 mei, tijdens 
Lunalia, het stadsfestival 
van het Festival van Vlaan-
deren Mechelen. Nazanin 
gaat aan de slag met de 
prachtige poëzie van 
Farid ud-Din Attar, die op 
muziek gezet werd door de 
Iraanse componiste Aftab 
Darvishi. Die compositie 
zal live uitgevoerd worden 
door het Swara Ensemble 
in een reusachtige mobiele 
installatie, zo’n mobiel die 
je boven een babypark 
hangt maar dan in ‘t groot. 
Dat gaat fantastisch om te 
zien én te horen zijn!”

Agenda 

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

Het betreft liefde 
theater • kunstencentrum 
nona, 20.30u

Publieksweekend 70 jaar 
Mensenrechten 
opendeurdag • Kazerne 
Dossin, 09.30>17u

Moord in 't TheAtrium
dans • TheAtrium, 20.15u

    ZO 2 DECEMBER 
Sint in de wolken 
theater • Theater M, 14.30u

Paniek in Sprookjesland  

theater • TDM Theater De 
Moedertaal, 15u

Gratis rondleiding 
Holocaust en Strips 
rondleiding • Kazerne  
Dossin, 09.30>14.30u

Voorleesuurtje op zondag  

lezing • Bibliotheek, 10.30u

De Loonsverhoging
theater • Cultuurcentrum, 
20.15u

Dichtatuur 
lezing • Bibliotheek, 20u

Kerstconcert Strijkorkest 
Conservatorium 
concert • Sint-Pieter-en- 
Pauluskerk, 16u

Sintstad - Op stap met 
Zwarte Piet
rondleiding • Binnenstad, 
10.30 + 14u

Kerstmarkt 
Dierenbescherming
markt • Dierenbescher-
ming Mechelen, 12>17u

    ZA 1 DECEMBER  
Circling saxes in concert  

concert • Theater M, 20.30u

De tuin van de Walvis (5+)  

theater • Beeldsmederij DE 
MAAN, 15u

Illuminine & Bruno Vanden 
Broecke + Annelie 
concert • Stadsschouwburg, 
20.15u

LAZARUS speelt 
Rompslomp 
theater • ARSENAAL/LA-
ZARUS, 20.15u

Het huis van Bernarda 
Alba van Frederico Lorca  

theater • De Peoene, 20.15u

Paniek in Sprookjesland  

theater • TDM Theater De 
Moedertaal, 15u

Gratis rondleiding 
Holocaust en Strips 
rondleiding • Kazerne  
Dossin, 09.30>15u

Spooktoer
rondleiding • Grote Markt, 
20u

De Loonsverhoging
theater • Cultuurcentrum, 
20.15u

De zilver.
theater • ’t Echt Mechels 
Theater, 20.15u

Sinterklaas Kapoentje (2+)
theater • Bibliotheek, 14u

Sintstad - Op stap met 
Zwarte Piet
rondleiding • Binnenstad, 
10.30 + 14u

Wereldliteratuur 
weerklinkt in historisch 
erfgoed
concert • OLV-van-Hans-
wijkbasiliek, 15u

Publieksweekend 70 jaar 
Mensenrechten 
opendeurdag • Kazerne 
Dossin, 09.30>17u

Wandeling door historisch 
Zennegat
rondleiding • Sluis Zenne-
gat, 14u

Zangrecital Mit Taets
concert • Huis De Min, 15u

Landencocktail: duurzaam 
en avontuurlijk reizen in 
kleine groep
beurs • Lamot, 11>18u

    MA 3 DECEMBER  
Concerten afdeling 
Pop/Jazz van het 
Conservatorium
concert • kunstencentrum 
nona, 19.30u

    WO 5 DECEMBER         
De tuin van de Walvis 
(5+) 
theater • Beeldsmederij DE 
MAAN, 15u

Howe Gelb Piano Trio 

concert • Cultuurcentrum, 
20.15u

The Lover 
dans • kunstencentrum 
nona, 20.30u

    DO 6 DECEMBER 
Avondrondleiding 
rondleiding • Museum Hof 
van Busleyden, 19.30u

    VR 7 DECEMBER    
Café Culinair
markt • Haverwerf + Vismarkt, 
16>23u

Ontdek de nieuwe 
theaterzaal

De nieuwe theaterzaal 
opent in maart, met 
ofwel de dansvoor-
stelling lostmovement, 
een jazzconcert door 
AdHd of de theater-
voorstelling 'Vincent 
Rietveld gaat voor de 
Louis d'Or'. Sowieso 
met een topper dus. 
Wie van hen de grote 
eer krijgt, was bij het 
ter perse gaan van 
Nieuwe Maan nog niet 
geweten. 

Tickets via nona.be.
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Kerstshopping
markt • Den Abeel, 12.30>18u

De Kevins improvisatie- 
theatervoorstelling
theater • ’t Echt Mechels 
Theater, 20u

    ZO 9 DECEMBER    
De Warmste Brunch
eten en drinken • Lamot, 
11>14u

Douglas Firs
concert • Kafee Zapoi, 21u

Bangerik (6+) 
theater • Stadsschouwburg, 
15 + 19u

Russische Stemmen 
lezing • ARSENAAL/LAZAR-
US, 15u

Boekenbeurs voor 
bijzondere oude boeken 
en prenten
beurs • Cultuurcentrum, 
11>17u

Het huis van Bernarda 
Alba van Frederico Lorca 

theater • De Peoene, 15u

Paniek in Sprookjesland 

theater • TDM Theater De 
Moedertaal, 10.30 + 15u

Kerstshopping
markt • Den Abeel, 12.30>17u

Wandeling Barebeekvallei
rondleiding • Bezoekers-
centrum Mechels Rivieren-
gebied, 14u

   DI 11 DECEMBER    
De avond van de Wablieft-
prijs
concert • Lamot, 18.45u

  WO 12 DECEMBER   
Mikado Remix 
theater • kunstencentrum 
nona, 20.30u

Alles wat is 
theater • Theater M, 20.30u

Boekenbeurs voor 
bijzondere oude boeken 
en prenten
beurs • Cultuurcentrum, 
14>20u

Het huis van Bernarda 
Alba van Frederico Lorca  

theater • De Peoene, 
20.15u

Het Groot Dictee 
‘heruitgevonden’ 
spel • Bibliotheek, 20u

Malaby / Duloulin / Ber 

concert • kunstencentrum 
nona, 20.30u

    ZA 8 DECEMBER    
Café Culinair
markt • Haverwerf + Vis-
markt, 16>23u

Urban Trail
sport • Sint-Romboutscolle-
ge, 18>00.30u

De tuin van de Walvis 
(5+) 
theater • Beeldsmederij DE 
MAAN, 15u

Bangerik (6+) 
theater • Stadsschouwburg, 
15u

Boekenbeurs voor 
bijzondere oude boeken 
en prenten
beurs • Cultuurcentrum, 
11>18u

Het huis van Bernarda 
Alba van Frederico Lorca  

theater • De Peoene, 
20.15u

Paniek in Sprookjesland  

theater • TDM Theater De 
Moedertaal, 15u

   DO 13 DECEMBER   
Balcazar
feest • Cultuurcentrum, 14>17u

De Improfeten 
theater • Theater M, 20.30u

Biecht - Raf Walschaerts 

theater • Stadsschouwburg, 
20.15u

Avondrondleiding 
rondleiding • Museum Hof 
van Busleyden, 19.30u

   VR 14 DECEMBER   
Kerstmarkt aan de Dijle
markt • Vismarkt + Haverwerf 
+ Korenmarkt, 18>23u

Vurige Winteravond
rondleiding • Vrijbroekpark, 
19>23u

Het huis van Bernarda Alba 
van Frederico Lorca 
theater • De Peoene, 20.15u

Elefant by MindYourHead
concert • Kafee Zapoi, 21u

De Man is Lam 
theater • ARSENAAL/LAZAR-
US, 20.15u

Thomas Delor trio 
concert • Jazzzolder, 20.30u

In Utero Concerts: MDC III 

concert • kunstencentrum 
nona, 20u

   ZA 15 DECEMBER   
Kerstmarkt aan de Dijle
markt • Vismarkt + Haverwerf 
+ Korenmarkt, 11>23u

50 jaar Neil Young 
concert • Stadsschouwburg, 
20.15u

Vertelconcert: onder-Weg 
van huis
concert • ViaVia Reiscafé, 20u

Het huis van Bernarda Alba 
van Frederico Lorca 
theater • De Peoene, 20.15u

1
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Agenda 

Paniek in Sprookjesland 

theater • TDM Theater De 
Moedertaal, 15u

Levende Kerststal
feest • Binnenplein Het 
Anker, 17>21u

Levend en Vers - Wouter 
Deprez
theater • TheAtrium, 20u

Willy Sommers
concert • Mercedes-Benz 
Mechelen, 18u

Gouden Carolus 
Christmaswandeling
sport • De Loods, 15>21u

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

   ZO 16 DECEMBER   
Kerstmarkt aan de Dijle
markt • Vismarkt + Haver-
werf + Korenmarkt, 11>20u

Verhaal van een sterke 
vrouw in oorlogstijd 
theater • Theater M, 14.30 
+ 20.30u

Mondiale en duurzame 
kerstmarkt
markt • Lamot, 13>19u

Planeet Nivanir (7+) 

theater • Beeldsmederij DE 
MAAN, 15u

Paniek in Sprookjesland  

theater • TDM Theater De 
Moedertaal, 10.30 + 15u

Familiefilm: met of zonder 
ontbijt 
film • Cultuurcentrum, 10u

Voorleesuurtje op zondag  

lezing • Bibliotheek, 10.30u

Levende Kerststal
feest • Binnenplein Het 
Anker, 16>19u

Weihnachtsoratorium J.S. 
Bach
concert • Sint-Romboutska-
thedraal, 15u

Familierondleiding 
rondleiding • Speelgoed-
museum, 10.30>12u

   DI 18 DECEMBER    
Drinken we binnenkort 
zeewater?
lezing • Stadsschouwburg, 
20u

  WO 19 DECEMBER   
De tuin van de Walvis 
(5+) 
theater • Beeldsmederij DE 
MAAN, 15u

   DO 20 DECEMBER   
Avondrondleiding 
rondleiding • Museum Hof 
van Busleyden, 19.30u

Leesclub 
lezing • Bibliotheek, 14 > 16u

   VR 21 DECEMBER   
Kerstmarkt aan de Dijle
markt • Vismarkt + Haver-
werf + Korenmarkt, 18>23u

Kerst in de kathedraal
concert • Sint-Romboutska-
thedraal, 21u

   ZA 22 DECEMBER   
Kerstmarkt aan de Dijle
markt • Vismarkt + Haver-
werf + Korenmarkt, 11>23u

Mechelen in vuur en vlam
feest • Binnenstad, 14>23u

De tuin van de Walvis 
(5+) 
theater • Beeldsmederij DE 
MAAN, 15u

Lotte, mon amur 
concert • Bibliotheek, 
20.15u

   ZO 23 DECEMBER   
Kerstmarkt aan de Dijle
markt • Vismarkt + Haver-
werf + Korenmarkt, 11>20u

   DO 27 DECEMBER   
Gegidste rondleiding in 
Predikheren
rondleiding • Predikheren, 
10 + 10.30 + 11u

Avondrondleiding 
rondleiding • Museum Hof 
van Busleyden, 19.30u

   VR 28 DECEMBER   
Kerstmarkt aan de Dijle
markt • Vismarkt + Haver-
werf + Korenmarkt, 18>23u

Café Ambiance
feest • Vismarkt, 18>23u

Invitation to Swing!  
concert • Jazzzolder, 20.30u

   ZA 29 DECEMBER   
Kerstmarkt aan de Dijle
markt • Vismarkt + Haver-
werf + Korenmarkt, 11>23u

Café Ambiance
feest • Vismarkt, 11>23u

De Reis 
theater • Theater M, 20.30u

Spooktoer
rondleiding • Grote Markt, 
20u

   ZO 30 DECEMBER   
Kerstmarkt aan de Dijle
markt • Vismarkt + Haver-
werf + Korenmarkt, 11>20u

Café Ambiance
feest • Vismarkt, 11>20u

De Reis 
theater • Theater M, 14.30u

Paniek in Sprookjesland  

theater • TDM Theater De 
Moedertaal, 15u

  MA 31 DECEMBER   
Oudjaar
feest • Grote Markt, 23>03u

     DO 3 JANUARI      
Avondrondleiding 
rondleiding • Museum Hof 
van Busleyden, 19.30u

PodVis: Dorian Grey  

festival • Stadsschouwburg, 
20u

     VR 4 JANUARI      
Paniek in Sprookjesland 

theater • TDM Theater De 
Moedertaal, 19u

PodVis: Ver 
festival • Cultuurcentrum, 11 
+ 15 + 17.30u

PodVis: Saperlipopette 

festival • Beeldsmederij DE 
MAAN, 14u

PodVis: Boks 
festival • Beeldsmederij DE 
MAAN, 16u

PodVis: Muurke 
festival • Cultuurcentrum, 
12u

PodVis: De Soldaat 
festival • Cultuurcentrum, 
12 + 16u

PodVis: Morgen wordt 
alles anders 
festival • Stadsschouwburg, 
20u

     ZA 5 JANUARI      
Raya (9+) 
theater • Beeldsmederij DE 
MAAN, 19u

Paniek in Sprookjesland 

theater • TDM Theater De 
Moedertaal, 15u

6
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BUZZ 
theater • ARSENAAL/LAZAR-
US, 20.15u

    ZA 19 JANUARI     
No piece, no poessy
theater • ’t Echt Mechels Thea-
ter, 20.15u

Mars II - In Situ 
concert • Stadsschouwburg, 
20.15u

BUZZ 
theater • ARSENAAL/LAZAR-
US, 20.15u

    ZO 20 JANUARI     
No piece, no poessy
theater • ’t Echt Mechels The-
ater, 15u

Open Boek Grand Cru 
lezing • Stadsschouwburg, 11u

Familierondleiding 
rondleiding • Speelgoedmuse-
um, 10.30>12u

Toast Literair: Een stad 
in omwenteling: Een reis 
door Mechelen in de lange 
negentiende eeuw 1789-
1914 
lezing • Bibliotheek, 10.15u

    WO 23 JANUARI    
Om mij moverende redenen - 
Paulien Cornelisse 
theater • Stadsschouwburg, 
20.15u

Red Haired Man 
theater • kunstencentrum 
nona, 20.30u

Infosessie Crowdfunding 
Mechelen
lezing • Ondernemershuis, 19u

    DO 24 JANUARI     
Gedichtendag - Ted Van 
Lieshout 
theater • Bibliotheek, 20.15u

Nieuwjaarsconcert CASCO 
Phil
concert • Stadsschouw-
burg, 15u

     WO 9 JANUARI     
Spinvis Solo 
concert • Bibliotheek, 
20.15u

Samen naar school in 
wijk Arsenaal
beurs • Wijkhuis Arsenaal, 
20>23u

    DO 10 JANUARI     
Mich Walschaerts zingt 

concert • Stadsschouwburg, 
20.15u

Avondrondleiding 
rondleiding • Museum Hof 
van Busleyden, 19.30u

BUZZ 
theater • ARSENAAL/LA-
ZARUS, 20.15u

Achterwerk - BIG opening 
met Dorothee Vegas & 
Like Maarten
feest • De Loods, 18>02u

    VR 11 JANUARI     
De Jaren Van Verstand - 
Thomas Smith 
theater • Stadsschouwburg, 
20.15u

BUZZ 
theater • ARSENAAL/LA-
ZARUS, 20.15u

Ontdek studies, stages en 
vrijwilligerswerk in het 
buitenland
opendeurdag • AFS Vlaan-
deren, 19.30>22u

    ZA 12 JANUARI     
BUZZ 
theater • ARSENAAL/LA-
ZARUS, 20.15u

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

    ZO 13 JANUARI     
Provinciaal 
Kampioenschap Veldlopen
sport • De Nekker, 09>16u

Prosit Neujahr 2019
concert • Stadsschouwburg, 
11.15u

    DI 15 JANUARI     
In PerSpectief: Bitcoins 
for dummies 
lezing • De Smis, 09.30u

    DO 17 JANUARI     
Van Peel overleeft 2018  

theater • Stadsschouwburg, 
20.15u

Avondrondleiding 
rondleiding • Museum Hof 
van Busleyden, 19.30u

BUZZ 
theater • ARSENAAL/LA-
ZARUS, 20.15u

Infoavond met 
scholenmarkt (School in 
zicht)
beurs • Transit M, 20>23u

Happy Hour 
theater • kunstencentrum 
nona, 20.30u

    VR 18 JANUARI     
Vaders en eieren (10+)  

theater • Stadsschouwburg, 
19.30u

No piece, no poessy
theater • ’t Echt Mechels 
Theater, 20.15u

Mars II - In Situ 
concert • Stadsschouwburg, 
20.15u

PodVis: Boks 
festival • Beeldsmederij DE 
MAAN, 11 + 16u

PodVis: Zo slim als een 
ezel 
festival • Cultuurcentrum, 
14 + 16u

PodVis: Klopotec Orkestra  

festival • Cultuurcentrum, 
15 + 17u

PodVis: Raya 
festival • Beeldsmederij DE 
MAAN, 19u

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

     ZO 6 JANUARI      
Nieuwjaarsfeest
feest • Grote Markt, 11>13u

Dikkie Dik en de taart 

theater • Theater M, 14.30u

Paniek in Sprookjesland 

theater • TDM Theater De 
Moedertaal, 15u

PodVis: Tuin van de 
Walvis 
festival • Beeldsmederij DE 
MAAN, 11.30u

PodVis: Kidscam 
Filmontbijt 
festival • Cultuurcentrum, 
10u

PodVis: De bus met benen 

festival • Cultuurplein, 
10.30 + 13.15 + 15+15u

PodVis: Ma Tach 
festival • Cultuurcentrum, 
14 + 16u

PodVis: Gitte 
festival • Beeldsmederij DE 
MAAN, 19u
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Agenda 

 

Van duisternis naar 
licht. 50 jaar na 
restauratie
 >30.06, OLV-over-de-
Dijlekerk

Trébucheurs-Piétineurs 
- Arpaïs du Bois
> 25.10 De Garage 

Gegidste rondleiding in 
Predikheren
rondleiding • Predikheren,  
10 + 10.30 + 11u

    VR 25 JANUARI     
Jazzlab 2.5: Too Noisy 
Fish + Donder 
concert • kunstencentrum 
nona, 20.30u

Avondrondleiding 
rondleiding • Museum Hof 
van Busleyden, 19.30u

No piece, no poessy
theater • ’t Echt Mechels  
Theater, 20.15u

    ZA 26 JANUARI     
Bestorm (8+) 
theater • Beeldsmederij DE 
MAAN, 15u

Op weg naar Wembelie 

theater • Theater M, 
20.30u

Spooktoer
rondleiding • Grote Markt, 
20u

No piece, no poessy
theater • ’t Echt Mechels 
Theater, 20.15u

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

Wintervogelwandeling 
voor jong en oud(er)
rondleiding • Bezoekerscen-
trum Mechels Rivierenge-
bied, 13u

Atlantis 
theater • kunstencentrum 
nona, 20.30u

    ZO 27 JANUARI     
Familiefilm: met of zonder 
ontbijt 
film • Cultuurcentrum, 10u

No piece, no poessy
theater • ’t Echt Mechels 
Theater, 15u

Nieuwjaarsconcert 2019 
Mechels Kamerorkest
concert • Stadsschouw-
burg, 17u

    DI 29 JANUARI     
Film: Eastern Promises 
+ Concert Stuff. plays 
Howard Shore 
film + concert • Cultuurcen-
trum, 18.30u

STUFF. plays Howard 
Shore 
concert • Cultuurcentrum, 
20.15u

In PerSpectief: Asbest 

lezing • De Smis, 09.30u

Beestenboek - Dirk 
Draulans
lezing • ViaVia Reiscafé, 
20u

    WO 30 JANUARI    
Tijd is alles - Yevgueni 

concert • Stadsschouwburg, 
20.15u

Komt Op, Gaat Af 
theater • kunstencentrum 
nona, 20.30u

    DO 31 JANUARI     
Ja, maar eerst een 
diploma - Adriaan Van 
den Hoof 
theater • Stadsschouwburg, 
20.15u

Avondrondleiding 
rondleiding • Museum Hof 
van Busleyden, 19.30u

Orde van de Dag 
theater • ARSENAAL/LA-
ZARUS, 20.15u

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

www.uitinmechelen.be
 UiTinMechelen

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

 EXPO 

Spiekpietjes in nood
01 > 02.12, Stadhuis

Djazart
02 + 09.12, Artmut

Kunstkado/Kunst onder de 
kerstboom
07 > 09.12, huiskamergalerie 
yoHanneke

It almost seemed a lily - 
Berlinde De Bruyckere
15.12 > 12.05, 
Cultuurcentrum 

Public Spirit - Arne 
Bastien
> 16.12, Galerie Transit

10 jaar Galerie Duende
> 22.12, Galerie Duende

Sport buiten de lijntjes!

> 31.12, Technopolis 

Light to dark, dark tot 
light - Stef Driesen en 
Germaine Kruip
> 06.01, Cultuurcentrum 

Mhedi-Georges Lahlou
27.01 > 03.03, Galerie 
Transit

Het LEGO®-blokje: 60 jaar 
creatief bouwplezier
> 07.04, Speelgoedmuseum  

Holocaust en strips

> 22.04, Kazerne Dossin  

 SCHAATSBOOT  

Haverwerf
Van 07.12 t.e.m. 06.01. 

Ma, di, wo en do om 
11>21u. 

Vr, za en zo om 11>22u. 

Uitzonderingen:  
ma 24.12 en 31.12 om 
11>17u en di 25.12 en 
01.01 om 14>17u

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

Deze kalender werd afgesloten op 31 oktober. Cursussen, 
workshops, kampen en permanente activiteiten worden niet 
opgenomen.
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 sebertp

Cycling is my religion 🙏🤘 

#mechelenfit #mechelen_in_beeld #2800love 
#performancetraining #personaltraining

 caro.callens

Best fall ever!! :)

#indiansummer #autumn #fall #falladventures 
#herfst #2800love #dijle #malinas

 bartmortier

Ochtendwandeling in Mechelen :-)

#mechelen #2800love #ochtendwandeling 
#kanaal #kanaalleuvendijle #zennegat

 katleenbosteels_karneno

Battel s’éveille 

#battel #2800battel #2800love #mechelen 
#visitmechelen #maneblusser #zennegat

 grietbeyaert

#2800love #mechelen #visitmechelen #fall 
#autumn #fallenleaves #happy #happy-
place #nature #tivoli #ilovit #malinas #park 
#citypark #tree #trees #hometownglory

 jvanholder_mylife

My second home 
 
#kvmechelen #kakkers #mechelen #2800love 
#afasstadion #geelenrood #roodengeel

 kahntje

#mechelen #2800love #germanshepard 
#duitseherder #wollenmarkt

 veerlepeeters

#opwegnaartaart #2800love #nikisbakery

 #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
Noodcentrale  
(brandweer / ziekenwagen): 112
Europees noodnummer: 112
Dringende politiehulp: 101 
Huisartsenwachtpost: 1733
Wachtdienst apotheken:  
www.apothekers-mechelen.be, 015 33 03 33
Storingen en defecten op elektriciteits- of 
aardgasnet: 078 35 35 00, www.eandis.be 
Gasgeur: 0800 650 65

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

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

Over Nieuwe Maan
Nieuwe Maan is het gratis stadsmagazine voor alle Mechelaars en is een uitgave van de stad 
Mechelen. Het magazine wordt tien keer per jaar huis aan huis bedeeld, en wordt gedrukt op 
gerecycleerd papier met milieuvriendelijke inkten.
Verantwoordelijke uitgever: Erik Laga, stadssecretaris, Grote Markt 21, 2800 Mechelen
Redactie: Marketing & Communicatie, Stad Mechelen, Grote Markt 21,  
2800 Mechelen, nieuwemaan@mechelen.be, www.mechelen.be/nieuwemaan
Fotografie: Joost Joossen, Sil Vanderbruggen en Layla Aerts
Concept & creatie: Trendhuis
ISSN: 2033-2289
Editienummer: 75
Klachten over bedeling? nieuwemaan@mechelen.be

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

  

 virginieplatteau

Dochter met zicht op Korenmarkt.

#2800love

 hans.geenens

Under the St. Rumbolds Tower
 
#mechelen #mechelen_in_beeld #2800love 
#visitmechelen

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

Proficiat bartmortier,  
jij hebt deze keer gewonnen!

Meer uitleg op  
www.mechelen.be/nieuwemaan

31




	NM75_deel1_1-13
	NM75_deel2_14-20
	NM75_deel3_21-32

