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Welkom in The 
Neverending Park

Binnenkijken in 
De Vleeshalle

Mechelen  
houdt je Warm

“Hij blijft toch 
fotogeniek hé?”



Beethoven heeft  Mechelse roots
“Een foute noot spelen is onbe
langrijk. Maar zonder passie 
spelen is onvergeeflijk.” Het is een 
van de bekendste quotes van de 
componist Ludwig van Beethoven. 
In 2020 viert de wereld zijn 250ste 
verjaardag, en uiteraard doet ook 
Mechelen mee. Want wist je dat 
zijn opa Lodewijk een Mechelaar 
was? Die groeide begin 1700 als 
bakkerszoon op in de straat die 
wij nu de Van Beethovenstraat 
noemen. Later trok hij naar het 
Duitse Bonn, waar in 1770 zijn 

kleinzoon Ludwig van Beethoven 
geboren werd. Op deze foto 
spelen studenten van het Conser
vatorium alvast een kleine ode 
aan Beethoven. Het volledige 
programma van het Beethoven
jaar in Mechelen vind je op 
 uitinmechelen.be/beethoven2020.
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Voor vele Mechelaars is de SintRomboutstoren 
een herkenningspunt. Ze associëren hem met 
thuiskomen. Voor toeristen is een skywalk op 
97 meter hoogte een unieke beleving. En de 
belangstelling groeit nog elk jaar.

De trots van Mechelen mag best wel eens in de kijker 
gezet worden. Tijdens Mechelen houdt je Warm zullen 
er daarom heel wat evenementen in en rond onze 
toren plaatsvinden. 

Maar we doen onze toren vooral leven door de 
Mechelaars zelf. De voorbije maanden zijn we op 
zoek gegaan naar verhalen, leuke herinneringen en 
interessante weetjes over de SintRomboutstoren. 
Tal van Mechelaars stuurden ons warme, grappige 
en ontroerende getuigenissen op. Die kan je vanaf 
nu volgen op onzetoren.be. En natuurlijk verschijnt 
er ook elke maand een verhaal van een Mechelaar in 
Nieuwe Maan.

Ken jij nog een leuke anekdote over de SintRombouts
toren? Vertel ons jouw verhaal via onzetoren.be. En wie 
weet verschijnt jouw verhaal wel in dit magazine. 

Prettige eindejaarsdagen!

Toren in de kijker 

Mechelaars 
brengen met 
hun verhalen de 
Sint-Rombouts-
toren tot leven

Alexander Vandersmissen, 
burgemeester

 Welkom 

1218 7

Inhoud
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Dag Finn,

Nee, alleen rookmelders zijn vanaf 
2020 verplicht. Maar het is verstandig 
om ook een COmelder te installeren. 

CO of koolstofmonoxide is een gevaar
lijk en dodelijk gas dat je niet ziet, ruikt 
of proeft. Het ontstaat wanneer er te 
weinig zuurstof aanwezig is bij de ver
branding van gas, kolen, hout, mazout 
of petroleum. Bijvoorbeeld door een 
slecht onderhoud.

Daarom is het belangrijk dat je de 
installatie van je centraleverwarmings
ketel of warmwatertoestel overlaat 
aan een erkende installateur. Laat 
daarnaast je gastoestel minstens om 
de twee jaar door hem of haar contro
leren. Onderhoud elk jaar je schoor
steen, want koolstofmonoxide komt 
ook vrij bij het verbranden van hout of 
steenkool in een haard of kachel. 

Denk je dat er een COprobleem 
is? Zet ramen en deuren wijd open, 
schakel je verwarmingstoestel uit en 
verwittig meteen de hulpdiensten via 
112. Hoofdpijn, duizeligheid, misselijk
heid en kortademigheid zijn de meest 
voorname symptomen.

Koop vanaf 9 december je COmelder 
in het Huis van de Mechelaar of 
in de dorpshuizen van Muizen, 
Walem en Leest. Meer info op 
mechelen.be/comelder.

Zijn CO-melders 
ook verplicht 
vanaf 2020?
Beste stadsbestuur,

Vanaf 2020 moet er op elke verdieping 
van je huis een rookmelder hangen. 
Geldt dat ook voor CO-melders?

Groetjes, 
Finn

Vraag

Antwoord
O dennenboom, o dennenboom
Bedank je kerstboom na de feestdagen voor zijn bewezen diensten en 
breng hem naar een van de 22 verzamelplaatsen in Mechelen. Tot en met 
19 januari kan je hem zonder pot en kluit in de opvangbakken deponeren. 
Vanaf 20 januari vertrekken de kerstbomen naar het recyclagecentrum van 
IVAREM, waar ze gecomposteerd worden.

Waar vind je de opvangbakken?
• Biest
• Boerenkrijgstraat ter 

hoogte Varenbosstraat
• Brusselsesteenweg aan kerk
• C. De Rorestraat over 

37 op grasperk
• Dorpsplein Muizen
• Eikestraat
• Hogeblokstraat over 

de kleuterschool
• Jubellaan ter hoogte Rietstraat
• K. Albertstraat Walem aan kerk
• Leibeekstraat Hombeek
• Overheide op parking 

sporthal De Ploan
• Parking Abeelstraat met 

Tervuursesteenweg
• Parking Heffen Dorp
• Parking kerk SintLibertus 

Nekkerspoel
• Parking Leest dorp

• Parking O.L.Vrouwkerkhof 
(kant Louizastraat)

• Parking Winketkaai
• Prinsenstraat aan vijver Montreal
• Ridder Desainlaan aan Fortuinstraat
• SintAlbertusstraat Muizen
• Slachthuislaan
• Stuivenbergvaart  

over Battelbrug

Ga naar de infomarkt over Plopsaqua
Na het succes van Plopsaqua De Panne, krijgt Mechelen nu ook zijn eigen 
Plopsaqua. Om je goed te informeren en te luisteren naar de bekommernis
sen, nodigt Plopsa je graag uit op een infomarkt op woensdag 4 december 
in Technopolis.

Je kan de infomarkt doorlopend bezoeken vanaf 14.45 tot 20u. Om 15u, 17u 
en 19u is er telkens een algemene toelichting. Wie wil, kan na de toelichting 
ook deelnemen aan een werksessie rond drie thema’s. Tijdens die sessies 
is er ruimte om vragen te stellen of bezorgdheden te uiten. 

Inschrijven verplicht vóór maandag 2 december via plopsaquamechelen.be.

Infomarkt Plopsaqua Mechelen 
wo 04.12, 14.45 > 20u • Technopolis, www.plopsaquamechelen.be
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 Komaan 

• Op zoek naar een stille plek om te studeren? 
Op mechelen.be/studeerplekken vind je een 
mooi overzicht. Onder andere Het Predikheren 
houdt tijdens de examenperiode plaatsjes vrij 
voor Mechelse studenten. Rustig, comforta
bel én uniek.

• Tijdens de kerstvakantie zijn het Sociaal Huis 
en het Huis van de Mechelaar gesloten op 
dinsdag 24 en 31.12 vanaf 12.30u. Op woensdag 
25.12, donderdag 26.12, woensdag 01.01 en 
donderdag 02.01 zijn de locaties een hele dag 
gesloten. Check mechelen.be/openingsuren.

• Very Important Senior Swimming (VISS) zoekt 
senioren die de uitdaging willen aangaan om 
hun eerste zwembrevet te halen. De lessen 
starten begin januari en worden gegeven 
in de Nekkerpool door de jonge zwemmers 
van Racing Swimming Club Mechelen. Dit in 
samenwerking met KDG Hogeschool. Meer 
info: www.rscm.be

• Al gehoord van BattMobiel? Zij delen 100 % 
elektrische voertuigen, van (bestel)wagens 
tot (bak)fietsen. Nu ook in Mechelen. Een 
alternatief voor je eigen wagen? En die van je 
buren? Check battmobiel.be/mechelen.

• Volgend jaar legt Stad Mechelen zijn tiende 
vlietje open, tussen de SintKatelijnestraat en 
de tuin van het aartsbisschoppelijke paleis. 
Het gaat om de vliet ‘Nieuwe Melaan’ die nu 
nog verscholen ligt onder de grond, naast de 
voormalige kantoorwinkel New Mispelters.

• Mechelen Kinderstad zoekt een Mechelaartje 
tussen 6 en 12 jaar met veel talent. Wil jij 
onze nieuwe kleine stadsartiest worden? 
Schrijf je snel in voor de grote talenten
show op zondag 15 december. Meer info: 
www.mechelenkinderstad.be

• Verknal oudejaarsnacht niet: elk jaar vallen 
er in België meer dan 1000 gewonden door 
vuurwerk. Wees dus altijd voorzichtig als 
je vuurwerk afsteekt. Je mag alleen pijlen 
in de lucht schieten op 31 december tussen 
23.30 en 1u ‘s nachts. Voor inwoners in de 
buurt van de dierenbescherming is vuur
werk afsteken volledig verboden. Meer info: 
mechelen.be/vuurwerk

Kort 

Snel

Meer nieuws? Surf naar www.mechelen.be! 

Getal

Zoveel meldingen over zwerfvuil en sluikstorten kwamen er dit 
jaar binnen. Dat is een daling van 34 % ten opzichte van vorig 
jaar, en bijna 50 % ten opzichte van 2017. Onze prachtige stad 
proper houden is een werk van elke dag. Een dikke dankjewel 
aan alle Mechelaars die hier mee voor gezorgd hebben. En aan 
onze stadsdiensten om dat voortdurend mee op te volgen.

3120

Vroeger en nu 1944

Van december 1898 tot aan de Eerste Wereldoorlog bood de artillerie
kazerne onderdak aan het 2de Regiment Artillerie. Vanaf 1913 ook aan 
het 5de Regiment Lansiers. Tussen de twee wereldoorlogen waren 
het 8ste en 17de Linieregiment en het 8ste en 15de Artillerieregiment 
er gehuisvest. Na de Tweede Wereldoorlog kwam er een opleidings
centrum voor transmissietroepen.

De kazerne, die in de volksmond gekend was als ‘den Baron Michel’, 
was vernoemd naar luitenantgeneraal Baron Michel du Faing 
d’Aigremont, een bevelhebber tijdens WO I.

Sinds 1975 was de kazerne buiten gebruik. De gebouwen werden 
in 19921993 gesloopt, op het hoektorentje en de ingangspoort na. 
Vandaag staat op deze plaats het telecommunicatiebedrijf Telenet.

 De voormalige 
Kazerne Luitenant
Generaal Baron 
Michel in de 
Caputsteenstraat
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Stad Mechelen 
en het Sociaal 
Huis schrijven 
aan hetzelfde 
verhaal waar in 
elke  Mechelaar 
meetelt.

Gabriella 
De Francesco,
schepen van Sociale 
Zaken en Welzijn

Stad Mechelen

Hoe?
We kiezen voor één 
naam of merk en 
één logo: dat van 
Stad Mechelen. De 
naam en het logo 
van het Sociaal Huis 
Mechelen verdwijnt. 
Het Sociaal Huis 
blijft wel behouden 
als locatienaam 
voor de Lange 
Schipstraat 27, 
zoals het Huis van 
de Mechelaar. Aan 
de dienstverlening 
in het Sociaal Huis 
verandert er niks.

Waarom?
We willen onze com
municatie zo eenvou
dig mogelijk houden 
voor de Mechelaar. Tot 
nu toe gebruikten we 
verschillende namen 
door elkaar: Stad 
Mechelen, Sociaal 
Huis Mechelen en 
zelfs Groep Mechelen. 
Zowel de stad als het 
Sociaal Huis hadden 
een eigen logo, die 
je vaak naast elkaar 
zag staan op bijvoor
beeld een brief of 
enveloppe. 

Wat?
In het Sociaal Huis 
kan je terecht met 
kleine of grote 
vragen rond welzijn 
en gezondheid. Maar 
liefst 27 organisaties, 
en ook het Huis van 
het Kind, hebben 
er een vaste stek 
of een vast spreek
uur. Weet je niet 
goed waar je met je 
vraag terecht kan? 
Het IDteam infor
meert en verwijst je 
graag door naar de 
juiste dienst. 

Wanneer?
Die aanpassing 
gebeurt natuurlijk 
niet van vandaag op 
morgen. Stapsgewijs 
passen we formu
lieren, gebouwen 
en auto’s aan. 
Bestaande materi
alen met logo en/of 
naam van het Sociaal 
Huis Mechelen 
gebruiken we eerst 
op. Om het Sociaal 
Huis te bereiken, 
bel je vanaf nu naar 
het gratis nummer 
0800 20 800. 

Bijna drie jaar geleden zeiden Stad Mechelen en Sociaal Huis Mechelen 
‘ja’ tegen elkaar. Zo’n 1100 medewerkers gingen samen verder als 
één organisatie. Vanaf nu ga je dat ook zien in de communicatie. 

vereenvoudigt 
communicatie

 Inzicht
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Mechelen in Vuur en Vlam
Zaterdag 21 december, 12 tot 23u
Hoofdact: acht acrobaatmuzikanten van 
Compagnie Transe Express bespelen een reus
achtige beiaardmobiel meters boven jou in de 
lucht. Dit spektakel won al verschillende prijzen 
over de hele wereld. Een mustsee.

20u, Grote Markt

06.12 05.01

2019

Inzicht Dossier 
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Mechelen in Vuur en Vlam
Zaterdag 21 december zetten adembenemende animaties en 
acts de binnenstad in Vuur en Vlam. Naast het prachtig stuk 
straattheater van Peter Gusta zijn er twee vurige vertelmomen
ten met Rudi Demets in de SintRomboutskathedraal, onder 
de gigantische maan van Museum of the Moon (zie p. 11). De 
Vuurmeesters zijn weer van de partij en toveren de buurt van 
de SintRomboutstoren om tot een feeëriek en vurig paradijs. 
Om 20u zorgt de hoofdact Compagnie Transe Express voor 
de klap op de vuurpijl. Ook in de winkelstraten valt nog heel 
wat animatie en straattheater te ontdekken. Ideaal dus voor 
een gezellig avondje uit met de hele familie, al dan niet in 
combinatie met de laatste kerstinkopen.

“ Het wordt  
een hete avond”

“Nee, Peter Gusta is niet 
mijn echte naam. Mijn eerste 
vuurshow ooit heette Gusta, 
en nadien begonnen mensen 
me zo te noemen. Het is 
nu ook de naam van mijn 
animatiebedrijf. Op zoek naar 
een steltenloper, muzikale act, 
hartverwarmend straattheater 
of spetterende vuurshow? We 
hebben het allemaal.”

Reizen op stelten
“Vroeger had ik een bureaujob. 
Dat was pas stresserend (lacht). 
’s Avonds had ik echt nood aan 
ontspanning, zo kwam ik bij de 
Mechelse circusschool Circolito 
terecht. De circusmicrobe had 
me al snel te pakken. Enkele 
jaren later ben ik de kustlijn van 
Spanje en Portugal afgereisd 
met vuur en stelten, helemaal 
op mijn eentje. Daar heb ik 
mezelf écht leren kennen.”

Peter Gusta: “Onze voor-
stellingen geven we liever 
een poëtische dan een stoere 
touch. Maar wees gerust, aan 
vuur geen gebrek. Verwacht 
je aan vuurspuwen, vuureten, 
een vuurzweep, vuurhoepels 
en veel meer.”

“Of vuurshows gevaarlijk zijn? 
Voor het publiek alleszins niet. 
Als artiest kan je je handen 
wel eens lichtjes verbranden, 
maar dat gebeurt niet vaak. 
Bij Gusta experimenteren we 
niet met gevaarlijke vloeistof-
fen. We kennen onze produc-
ten door en door en gebruiken 
ze met een gerust hart.”

Om 16 en 17u brengt Peter Gusta samen met 
Nila Hoop de vuurshow Fiammifero op de 
Korenmarkt, een vurig verhaal over verliefdheid. 

Mechelen 
houdt je 
Warm zorgt 
weer voor 
een warme, 
winterse 
gezelligheid 
in de stad.
Kristof Calvo, voor
zitter Mechelen Feest

We geven onze 
voorstellingen 

graag een 
poëtische touch
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Dossier 

1000 klassiekers in de kathedraal
Za 14.12, van 20 tot 22u

Radio 2 organiseert een uniek en gratis concert in de 
SintRomboutskathedraal. Na zonsondergang geeft het 
1000 Klassiekers Koor o.l.v. Hans Primusz daar het beste 
van zichzelf. Reserveer je tickets vanaf 29 november op 
radio2.be. Late beslissers kunnen nog een ticket scoren 
tijdens de liveuitzending van Radio 2 op de Korenmarkt, 
van 13 tot 16u, op de dag van het concert.

Het mooiste loopparcours
Za 14.12, van 18 tot 00.30u

De Urban Trail stippelde weer een prachtig 
parcours uit. Dit jaar passeer je onder 
andere De Vleeshalle, Dossin Kazerne, 
Het Predik heren … Wie niet in een spor
tieve bui is, is meer dan welkom om de 
lopers aan te moedigen en te genieten 
van een gezellige avond in de stad. Met 
de kerstmarkt, winterbars en Schaatsboot 
is het plezier gegarandeerd. 

Inschrijven & info: www.urbantrailseries.be

Opgelet: parking Veemarkt, Grote Markt, 
Kathedraal, QPark Lamot en Center 
Parking Blauwhondstraat zijn niet bereik
baar tussen 19 en 23.15u. Parking Tinel, 
Hoogstraat, Zandpoortvest en Bruul 
zijn dat wel.

Fiets- en watertaxi
Elke zaterdag en zondag in december 
(behalve 01 en 08.12), van 13 tot 18u

Ook dit jaar vaart de watertaxi opnieuw, 
en dat volledig gratis. Op en afstap
plaatsen: Het Keerdok (Rode Kruisplein, 
steiger jachtclub) en de Schaatsboot. En 
op dezelfde data en uren kan de gratis 
fietstaxi je van het centraal station tot in 
het hartje van de stad brengen.

Winterburendag
Vr 03.01

Klink met je buren op het nieuwe jaar 
tijdens Winterburendag. Schrijf je straat 
in op mechelen.be/burendag en spreek 
met je buren af wie voor vuur kolven, 
dekentjes, hapjes en drankjes zorgt. In 
ruil ontvang je een Oxfamwaardebon 
van 25 euro. 

Oudjaar 
Di 31.12, van 23 tot 3u

Alle feestvarkens worden verwacht op de Grote Markt. Om 23u 
trapt dj Terry het feest in gang. Na een feestelijk vuurwerk, houden 
dj Lecx’s Crew (00.15 tot 01.30u) en Stijn Vandevoorde (01.30u) de 
dansbenen warm. Toegang is gratis.

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 acti
veren. Elk gsmnummer kan tot maximaal vier smstickets aanvragen.

Nieuwjaarsfeest
Zo 05.01, van 11 tot 13u

Zet samen met je stadsgenoten het nieuwe 
jaar goed in. Welkom op de Grote Markt 
voor een hapje en een drankje.

Kerstshopping 
op zondag
Elke zondag van 15.12 tot 05.01,  
van 13 tot 18u

Mechelse handelaars zwaaien 
vier koopzondagen op rij hun 
deuren open terwijl straattheater 
en sfeervolle bands zorgen voor 
beleving in de straten.

Vanaf 14 december kan je 
vier weekends lang een 
Shoppingbiljet kopen op de 
bussen van De Lijn. Hiermee 
reis je voor 1 euro heen en terug 
vanuit regio Mechelen. Nog 
een tip: maak gebruik van de 
Shopping Shuttle. Daarmee 
pendel je gratis tussen P&R 
Nekker en de Grote Markt. 
Opgelet: tijdens de Kerstjumping 
(28 en 29.12) is de Zandpoortvest 
de opstapplaats). Parkeren kan 
ook in parking Bruul en de andere 
betalende parkings. Alle info op 
shoppeninmechelen.be. 
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Mirage Winterbar
Het binnenplein van het stadhuis 
is weer de place to be voor goeie 
feestjes en uiteenlopende events 
op maat van alle Mechelaars. 
Tijdens koopzondagen kan je er 
tijdens het shoppen terecht om 
even bij te tanken en lekker op 
te warmen. Op p. 14 lees je er 
meer over.

Moose Winterbar
Je hoeft niet naar de bergen te 
trekken om in aprèsski sfeer te 
vertoeven. Dat kan op Transit M 
ook! Bij Moose Winterbar 
zijn foute feestjes, spijkers in 
boomstronken en bediening 
in lederhosen helemaal op 
hun plek. Toegang is gratis.

SON Winterbar
Vanaf 6 december  organiseert 
Winterbar SON in de Adegem
straat – waar kampeer winkel 
SON vroeger gevestigd was –  
allerlei evenementen. Kerst
activiteiten, een nieuwjaars en 
verlorenmaandagweekend … 
En dat is nog maar een 
tipje van de sluier! 

Winterlounge
Wie zich liever niet op het 
ijs waagt, kan terecht in 
de Winterlounge naast de 
Schaatsboot. Daar vinden 
midden december tal van 
feestjes plaats. Zo staan er 
al een discoavond, foute 
party en aprèsski gepland. 

Schaatsboot
Van 06.12 tot 05.01, van 11 tot 21u. 
Op 24 en 31.12 van 11 tot 17u en op 
25.12 en 01.01 van 14 tot 21u

Ook dit jaar meert de Schaatsboot weer aan 
de Haverwerf aan. Een ticket kost 8 euro, met 
je kleintjes het ijs verkennen doe je al voor 
5,5 euro per kind (ouders gratis). Bezitters van 
een UiTPAS met kansentarief betalen 1,5 euro. 
Vanaf 20 personen betaal je slechts 6 euro per 
persoon. Geen geboren schaatser? De huur 
van een schaatshulpje kost 2,5 euro.

Kerstmarkt à volonté
Elk weekend van december vanaf 06.12:  
vr van 18 tot 23u, za van 11 tot 23u en zo van 11 tot 20u

Vanaf dit jaar kan je élk weekend in december de kerstsfeer opsnuiven 
op de Mechelse kerstmarkt. Op zowel de Haverwerf als de Vismarkt 
snuister je tussen meer dan 45 kerstkraampjes. Op zoek naar een 
kerstcadeau? Je vindt er heel wat ambachtelijke producten. Een heer
lijke warme snack of winterdrank zal natuurlijk ook niet ontbreken. 

Mondiale Kerstmarkt
Zo 15.12, van 12 tot 19u

Congres en Erfgoedcentrum Lamot 
tovert zich voor één dag om in een 
mondiale én duurzame kerstmarkt. 
Met meer dan dertig standjes vol 
producten die op een duurzame en 
eerlijke wijze zijn geproduceerd, is 
je kerstcadeau ook een geschenk 
voor de aarde. Zuiderse livemuziek 
en een werelds café kunnen 
en zullen niet ontbreken.

Meer info en alle data vind je op 
MECHELENHOUDTJEWARM.BE 

Sprookje onder de maan
Surfend op een vallende sterrenregen 
belandt Lunalia, het betoverende meisje 
van de maan, per ongeluk op de Sint
Romboutstoren. Gelukkig botst ze op de 
heldhaftige Raphaël, die haar de weg naar 
het heelal helpt terug te vinden. Onderweg 
ontmoeten ze duistere figuren als de 
Knudde en de Dame met de zwarte cape. 

Een hedendaags fantasieverhaal, geïn
spireerd door de legende van de Mane
blussers, en tot leven gebracht door 
verteller Gustave Min en luitist Jurgen 
De bruyn van Zefiro Torna. De live muziek 
en het maanlandschap van Museum 
of the Moon tillen het sprookje naar 
hogere sferen.

Lunalia: het meisje van de maan
vr 06.12, 20u, zo 08.12, 15 + 17u
zo 15.12, 18u, zo 22.12, 15 + 17u 
Tickets & info: mechelenhoudtjewarm.be
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Dossier 

Museum of the Moon
De Britse artiest Luke Jerram maakte 
een levensechte maan met een 
diameter van 7 meter. Elke centi
meter illustreert vijf km van het 
oppervlak van de echte maan. Het 
kunstwerk reist de wereld rond, en 
houdt van 6 tot 27 december halt in 
de SintRomboutskathedraal. Onder 
de gloed van de reusachtige maan 
worden tal van muziek, theater en 
andere voorstellingen georgani
seerd. Het Museum of the Moon is 
los van de voorstellingen gratis te 
bezichtigen tijdens de openings
uren van de kathedraal, alle dagen 
van 8.30 tot 17.30u. Of tijdens de 
nocturne momenten op 7, 13, 21 en 
27  december tot 21u ‘s avonds.

Meer info: mechelenhoudtjewarm.be
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 Inzicht

Een instrument bespelen, 
een sport uitoefenen of 

tekenles volgen. Voor veel 
kinderen is een hobby hebben 

vanzelfsprekend. Maar niet 
voor iedereen. Ipek brengt 

daar verandering in.

“Mijn droom? Alle kinderen die het thuis 
niet breed hebben, de kans geven om 
toch een hobby uit te oefenen. Sinds 
januari 2019 geef ik daarom elke zondag 
gratis dansles aan meisjes in het Regio
naal Open Jeugd centrum Mechelen 
(ROJM) aan de Battelse steen weg. Elk 
meisje vanaf 14 jaar is welkom.” 

“Daarnaast geef ik sinds oktober gratis 
danslessen in de vluchtelingenopvang 
aan de Zwartzustersvest. Zo’n 30 à 40 
kinderen tussen 6 en 10 jaar volgen 
hiphop, met de volwassen vrouwen doe 
ik aerobics. Ik dans al mijn hele leven, 
maar toen ik kinderen kreeg, kwam dat 
even op een laag pitje te staan. Op deze 
manier kan ik mijn passie herbeleven én 
doorgeven aan kinderen die daar anders 
de kans niet toe zouden krijgen.”

Wil je meedansen in het ROJM?
dance4free@outlook.com

 Mechelenmakers
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Wat zou jij doen als je één vierkante meter van Mechelen mocht 
invullen? Die vraag stelden theatergezelschap ARSENAAL/
LAZARUS en Museum Hof van Busleyden aan de inwoners 
van de stad. Twee jaar lang verzamelden ze alle ideeën van 
Mechelaars binnen het project ‘De Grond der Dingen’. 

Wandel mee 
door The 
Neverending 
Park en ont-
moet andere 
Mechelaars 
en hun ideeën 
voor de stad.

Björn Siffer,  
schepen van Cultuur

Hoog tijd voor een tussenstand. Van 
6 december tot 15 maart ben je welkom 
in een wel heel bijzonder park: The 
Neverending Park onder de grond van 
het Museum Hof van Busleyden, ont
worpen door het decoratelier van Jozef 
Wouters. Het ondergrondse park is in de 
eerste plaats een plek waar je gewoon 
kan zijn. Waar je kan rondlopen, genie
ten van de omgeving en in alle rust de 
voorstellen van de Mechelaars kan ont
dekken. Kunstenaar Benjamin Verdonk 
maakte speciaal voor de expo maquettes 
van een tachtigtal voorstellen. 

Maar er is ook plaats voor ontmoeting, 
met verschillende vaste bewoners. 
Willy Thomas, artistiek leider van 
ARSENAAL/LAZARUS neemt er zijn 
intrek en nodigt andere kunstenaars uit 

om tijdelijk met hem in dit park te verblij
ven. Ze wandelen met de bezoekers door 
de heuvels of nodigen hen aan tafel uit 
voor ‘koffie met gesprek’ over onze stad 
vandaag. Er is ook altijd een plekje voor 
de tal van binnen en buitenlandse gasten 
die we op speciale momenten ontvangen. 
Elke week zoomen we in op een ander 
onderwerp, van stadsontwikkeling tot 
mobiliteit, en van mentaal welzijn tot de 
waarde van een deelcultuur.

Kom kijken naar een theatervoorstelling, 
neem deel aan een debat of doe met het 
hele gezin mee aan een leuke parkactivi
teit. Er valt altijd wel iets te beleven.

The Neverending Park
06.12 > 15.03, Museum Hof van Busleyden
www.theneverendingpark.be

Welkom in  
The Neverending Park
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“ Bij ons kan iedereen z’n 
evenementen uitkiezen”

Afval: 
wat verandert er 
op 1 januari?
Vanaf januari wijzigt de prijs van 
de roze en blauwe (PMD) vuilnis
zakken. Voortaan betaal je nog 
maar 1,5 euro voor een rol van 10 
zakken in plaats van 2,5 euro. 

Ook introduceert de stad nieuwe 
vuilniszakken voor restafval. De nieuwe 
zakken hebben dezelfde prijs, maar 
zijn kleiner in volume. De grote zak 
gaat van 60 naar 48 liter en de kleine 
zak gaat van 30 naar 24 liter. De kleur 
van de zak verandert naar geel.

Van 11 december tot en met 5 januari 
prijkt de Mirage Winterbar weer op 
het binnenplein van het stadhuis. 
“Het is niet zomaar een feesttent, 
maar een popup ontmoetingsplaats 
voor alle Mechelaars”, vertelt Wim 
Voss, een van de organisatoren van 
de veelzijdige bar.

“Verwacht je terug aan een heel 
breed programma. Feestjes als 
Mechelen Danst, Radio Botanique 
dat zijn zesjarige bestaan viert, de 
allereerste horecaawards voor 
Mechelse ondernemers, kinder
namiddagen, activiteiten voor seni
oren … voor ieder wat wils. Niet te 
missen: op maandag 23 december 
zorgt Günther Neefs samen met de 
concertband van Heffen voor een 
kerstconcert. Tijdens koopzondagen 
kan je ook bij ons terecht. Afsluiten 
doen we met Bal Populaire, de 
grote afterparty van de nieuw
jaarsdrink voor alle Mechelaars.”

“We schenken sowieso een som 
aan een Mechels goed doel. Daar
naast gaan de opbrengsten van 
onze afterparty na het kerstconcert 
naar de Foundation Mechelen.”

“Niet alle steden doen dat hé, 
drie weken lang een winterbar in 
het centrum zetten. We zijn dus 
dankbaar dat het stadsbestuur 
blijft geloven in ons concept. Het 
geheim van een goede winterbar, 
da’s volgens mij laagdrempelig 
zijn, lage inkomprijzen hanteren 
én veel variatie bieden. Bij ons kan 
iedereen zijn evenementen uit
kiezen. We hopen elke Mechelaar 
minstens één keer te zien!”

We zijn een pop-up 
ontmoetingsplaats 

voor alle Mechelaars

De roze en blauwe 
vuilnis zakken worden 

goed  koper, de witte 
zakken wat kleiner, 
en de afval  belasting 

wordt verlaagd

Nergens beter dan stadhuis
“Voor ons is het binnenplein van 
het stadhuis de perfecte plek. 
We zitten pal in ’t centrum en we 
zijn ommuurd, zodat geluidsover
last tot een minimum beperkt 
is. Met de beschikbare ruimte 
gaan we deze jaargang nog iets 
slimmer om, zodat er gemiddeld 
zo’n 700 man binnen kan.”

Tickets & info? www.mechelenhoudtjewarm.be

De witte vuilniszakken zijn nog te 
koop tot en met 31 december 2019 en 
mogen gebruikt worden tot 1 mei 2020. 
Volledige rollen witte zakken kan je tot 
en met 29 februari 2020 omruilen.

Daarnaast wordt de jaarlijkse vaste 
afvalbelasting verlaagd, van 54 euro 
naar 49 euro per gezin. En er worden 
verminderingen geïntroduceerd voor 
personen met een verhoogde tege
moetkoming van de ziekte verzekering, 
inwonende minderjarige kinderen, 
alleenwonenden en éénouder gezinnen. 
Bereken met de afvalsimulator hoeveel 
euro jij jaarlijks betaalt aan afval. 

De afvalsimulator en alle uitleg 
over de afvalprijzen en tegemoet
komingen vind je op ivarem.be.

 Wim Voss en Mehdi Mathlouthi, twee drijvende krachten achter de Mirage Winterbar

Straffe ondernemers
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“ Bij ons kan iedereen z’n 
evenementen uitkiezen”

• Veel mensen brengen ook de feest dagen door 
in het ziekenhuis. Ga naar het donorcentrum 
van het Rode Kruis in de Motstraat en geef ze 
het mooiste geschenk: jouw bloed of bloed
plaatjes. Meer info: www.rodekruis.be/eindejaar

• Met welke geluidsfrequentie kan je je ouders 
het snelst irriteren? Hoe ga je van batterij tot 
geluidsgolf? Kom het allemaal te weten bij 
Techno polis. Schrijf je in voor de workshop 
‘Bouw je eigen synthesizer’ op woensdag 
4 december. Meer info: www.technopolis.be

• Hou je van Turkse literatuur? Ga dan zeker op 
zondag 8 december naar Turkse Stemmen / 
Türk Sesleri in ARSENAAL/LAZARUS, een 
muzikale namiddag vol poëzie en literatuur. 
Tickets: info@cbib.be

• Zaterdag 14 december opent de kersverse 
babytheek: dé uitleenplek voor babyspul
len. Kom een kijkje nemen tussen 11 en 15u 
en ontdek wat een babytheek voor jou kan 
betekenen. Adres: Varkensstraat 9/B1. Meer 
info: www.babytheekmechelen.be

• Op zaterdag 14 december van 10 tot 17u viert 
de tweedehandswinkel Oxfam haar 15de ver
jaardag. Kom zeker langs en breng gerust ook 
wat spullen binnen die je niet meer nodig hebt. 
Adres: OnzeLieveVrouwestraat 53

• Dinsdag 24 december vindt de 35ste 
kerstkinderviering plaats in de Sint
Romboutskathedraal, een viering voor en 
door kinderen. De eerste viering om 15u 
wordt getolkt voor doven en slechtzienden, 
de tweede viering is om 17u. Breng een feest
voedselpakket mee als je kan: die komen elk 
jaar terecht bij mensen die het nodig hebben. 

• Kom op 25 of 26 januari kijken naar de komedie 
‘Le malade imaginaire’ van de Franse toneel
schrijver Molière in het Cultuurcentrum, over 
de manier waarop sommige mensen hun 
ziekte overdrijven. Voor jou opgevoerd door 
de leerlingen uit de operaklas en een barok
ensemble van het conservatorium. Tickets: 
UiT in Mechelen. 

Kort 

Snel

Eunock: “Ik ben 
altijd vrolijk (lacht). 
Nee, muziek hé. En 
dan vooral hiphop. 
Ik probeer altijd te 
lachen trouwens, 
ook al voel ik me rot. 
Dat helpt, na een 
tijdje ben je echt aan 
het lachen.”

Willy & Elly: “Wij 
gaan elke dag naar 
buiten, door weer en 
wind. ‘t Is belangrijk 
om in beweging 
te blijven. Onze 
kinderen hebben 
ons onlangs zelfs 
een activiteitstracker 
cadeau gedaan.”

Lilyan: “Ik maak twee 
keer per week een 
verse pot soep. Op 
woensdag maak ik 
altijd Turkse linzen
soep. Daar kikker je 
helemaal van op. En 
ik knuffel veel met 
mijn kinderen.”

Straatbabbel
Wat vrolijkt jou op tijdens 
koude winterdagen?

Meer nieuws? Surf naar www.mechelen.be! 

Een burger panel voor 
de gemeenteraad
Stad Mechelen wil de werking 
van de gemeenteraad versterken. 
Hoe? Door ook de stem van de 
Mechelaar te horen. Volgend jaar 
richten we daarom een burgerpa
nel op. Dat is een groep van 50 
Mechelaars die geloot worden 
en samen het beleid adviseren. 
Het burgerpanel is een afspiege
ling van onze stad. Bij de loting 
houden we rekening met zaken 
zoals geslacht, leeftijd, afkomst, 
de wijken en dorpen. Zo krijgen 
de diverse meningen die leven in 
onze stad een stem.

Het burgerpanel zal zich buigen 
over specifieke thema’s. Experts 
duiden het thema en geven 
de leden van het burgerpanel 
voldoende informatie. Je hebt dus 
geen voorkennis van het thema 
nodig. Professionele moderato
ren leiden het gesprek in goede 
banen. Uiteindelijk zal het bur
gerpanel aanbevelingen voor het 
beleid formuleren.

Hou je brievenbus in het oog. 
Misschien ontvang jij begin 
volgend jaar wel een uitnodiging 
om deel te nemen aan dit unieke 
experiment. Want samen maken 
we de stad.
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“Een leuk neveneffect van School 
in Zicht is dat de betrokkenheid 
van de ouders de laatste jaren 
sterk is toegenomen. Ze maken 
een bewuste keuze voor onze 
school en we merken dat 
hun engagement daardoor 
groter is. We hebben een 
enthousiaste ouder
raad. Ze organiseren 
elk jaar een weg
geefplein en elke 
woensdag schillen 
ze fruit. Daarnaast 
denken ze mee 
na over belang
rijke thema’s. De 
inzichten, ervarin
gen en talenten 
van ouders zorgen 
ervoor dat we 
onze school nog 
beter maken. Een 
mooi voorbeeld 
van die samenwer
king zijn de koffie
momenten. Daar 
komen de mama’s 
en papa’s samen voor 
een kopje koffie in de 
klas terwijl de kinderen 
samen spelen. Uiteraard 
gaat het ook daar over een 
diverse groep mensen. Dat 
zorgt altijd voor aangename 
kennismakingen en toffe babbels 
tussen de ouders, die vaak ook 
buren van elkaar zijn. Achtergrond 
of een andere taal vormen geen 
hindernis. Het is leuk om als school 
op die manier ook een steentje 
bij te dragen aan onze buurt.”

“Net als School in Zicht vinden 
we het belangrijk dat een school 
een afspiegeling is van de buurt. 
Mechelen is een heel diverse 
stad en dat zie je ook op onze 
speelplaats. We hebben hier 
een goede mix. Verschillende 
nationaliteiten, kansarm en 
kansrijk. Maar geen enkele 
groep is oververtegenwoordigd. 
Kinderen liggen niet wakker van 
de achtergrond van hun klas
genootjes. Maar het doet veel 
ouders wel twijfelen wanneer ze 
een schoolkeuze moeten maken. 
Dat is niet nodig. De kwaliteit van 
ons onderwijs is goed en een 
diverse school is een realistische 
afspiegeling van onze maat
schappij. Daar willen we onze 
leerlingen ook op voorbereiden.”

Onze speelplaats is een 
realistische afspiegeling 
van onze stad

Evi is zorgcoördinator in Basisschool De Ham,  
een van de deelnemende scholen van School in Zicht.

Het moet klikken
“Via een scholenmarkt, open
school dagen en een terug
kom mo ment krijgen ouders de 
kans om aan te voelen hoe een 
school werkt. Slechte scholen 
zijn er niet, maar elke school 
legt wel zijn eigen accenten. Er 
moet een klik zijn tussen ouders 
en een school. Ze moeten een 
goed gevoel hebben bij hun 
schoolkeuze. Je moet niet alleen 
kiezen voor een school omdat er 
toevallig nog een plaatsje vrij is.”

Evi

Lang leve de  buurtschool
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Maneblussers 

Er zijn ook mama’s en papa’s die 
hun ervaringen over de school 
delen. Het is leuk dat je op die 
manier kan kennismaken met 
een school. Ze gaven antwoor
den op vragen die we ons tot 
dan toe nog niet eens gesteld 
hadden. Uiteindelijk bleven er op 
die manier vier scholen over.”

“Roxy is ons eerste kindje. Het was 
dus ook de eerste keer dat we op 
zoek moesten naar een school. 
We wonen nu in het centrum en 

een school vinden in de buurt 
leek ons sowieso de beste 

keuze. We startten onze 
zoektocht op het internet, 

maar het grote aanbod 
overdonderde ons een 

beetje. Toen viel de 
brochure van School 
in Zicht in onze 
brievenbus. Hun 
manier van werken 
en ook het doel 
dat ze voor ogen 
hebben, sprak 
ons meteen aan. 
En dus schreven 
we ons in voor de 
scholen markt.”

Scholenmarkt 
geeft antwoorden
“Op de scholen
markt geeft School 
in Zicht meer 

uitleg over wat ze 
doen. Je krijgt ook 

heel praktische info 
over hoe je jouw kind 

inschrijft. Daarna kan je 
kennismaken met mensen 

van verschillende scholen. 

School in Zicht nam al onze 
twijfels bij die o zo belang-

rijke schoolkeuze weg

Dankzij School in Zicht ontdekte Katrien dat De Ham  
de geknipte basisschool is voor haar dochtertje Roxy.

Roxy

Katrien
“Tijdens de openschooldagen krijg 
je nog meer details over de werk
wijze en de filosofie van de school. 
En je loopt door de klassen op 
het moment dat er kindjes zijn. De 
perfecte manier om de sfeer op 
te snuiven. Dat is toch iets anders 
dan een leeg klaslokaal. Ik vond 
het leuk dat ook Roxy welkom was 
tijdens de openschooldagen. Haar 
indrukken vond ik belangrijk. We 
zagen heel snel waar ze zich thuis 
voelde en ook hoe zorgzaam het 
schoolpersoneel was. Ze mocht 
vaak direct meedoen. Als je dan 
merkt dat ze zich vlot aanpast 
zonder morren, weet je dat het 
goed zit. Uiteindelijk kwamen we 
terecht bij een school die volledig 
bij ons past en die ook nog eens 
vlakbij is. Door het traject te door
lopen konden we de school echt 
goed leren kennen, dat nam al 
onze twijfels weg. We zijn heel blij 
met onze keuze en ook Roxy voelt 
zich helemaal thuis op school.”

Heb je een kindje dat geboren is in 2018?
Dan moet je je kindje in 2020 inschrijven voor de 
kleuterschool. De scholenmarkt van School in Zicht 
vindt plaats op dinsdag 21 januari. Inschrijven voor 
de activiteiten kan via schoolinzicht.be/mechelen. 

Lang leve de  buurtschool
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Binnenkijken in 
De Vleeshalle
Welkom in De Vleeshalle. Ooit boden slagers hier 
hun koopwaar aan, nu is de monumentale hal een 
culinaire hotspot in het hartje van Mechelen. Op 
het gelijkvloers geven de 14 smaakmakers elke 
week van dinsdag tot en met zondag het beste 
van zichzelf. We spraken met drie van hen. 
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Eindejaarsvibes 
in De Vleeshalle
De gezelligste tijd 
beleef je met jenever, 
vuur en hot mojito. 
WunderBar, van 
20.12 tot 05.01 in 
De Vleeshalle. Voor 
meer events tijdens 
de wintermaanden: 
www.devleeshalle.be

Er staat geen paard 
in de gang 
Maar verder vind je heel wat 
in de gangen op de eerste 
en tweede verdieping. Bij de 
gangmakers kan je terecht 
voor interieur advies, personal 
training, workshops, makeup, 
meubels en zelfs een tattoo.

1. Smaakmaker Kristof van nICE!
“Voor zoete zondes en lekkere ijsjes moet je bij ons zijn. Onze 
specialisatie? Ambachtelijk room en sorbetijs, gemaakt van 
natuurlijke en lokale producten. Naast ijs vind je bij ons ook 
Brusselse wafels en pannenkoeken. En voor de eindejaars
periode bieden we een hele resem kerststronken en ijstaarten 
aan, die je kan bestellen via onze webshop nice.be of aan 
ons standje in De Vleeshalle. Begin volgend jaar zouden we 
graag workshops geven rond het maken van ijstaarten en 
ijslolly’s, dus hou devleeshalle.be zeker in de gaten.”

2. Smaakmaker Brendan  
van Hunter’s Out of Ireland
“Hunter’s is het broertje van O’Fiach’s Irish Pub en Grá op 
de Grote Markt, maar heeft net als de twee anderen zijn 
eigen identiteit. Naast onze bekende fish & chips, zetten 
we hier vooral in op pastry pies. Die maken we volledig zelf, 
geen enkele is dezelfde. Tijdens de winter serveren we voor 
het eerst lamb stew, cottage pie en shepherd’s pie, open
top Ierse gerechten. En ook de Jameson Plum Pudding zal 
niet ontbreken, een typisch Ierse kerstpudding. Samen met 
gangmaker PERSONAL. willen we binnenkort een workshop 
van Prannie Rhatigan organiseren rond zeewier en al zijn 
goede eigenschappen voor je gezondheid.” 

3. Smaakmaker Phúóng van Bambu
“Ken je het gele loempiakraam dat tijdens de zaterdag
markt op de Botermarkt staat? Dat is het levenswerk van 
mijn ouders. Zij zijn vluchtelingen van de Vietnamoorlog. Ze 
hebben keihard geknokt om te staan waar ze nu staan en om 
hun kinderen alle kansen te geven. Met Bāmbū brengen mijn 
broer en ik een ode aan onze ouders. In ons eetstandje vind 
je authentiek Vietnamees streetfood, allemaal recepten uit het 
hoofd van mijn mama. En op de eerste verdieping organiseer 
ik Bāmbū Atelier, Vietnamese kook en belevingsworkshops. 
Da’s trouwens uniek in België. Wil je eens een workshop doen 
met vrienden of met je bedrijf? Contacteer ons gerust via 
bambu.atelier.vietnam@gmail.com.”

Projectie 
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Sommige mensen kunnen nog niet 
of niet meer terecht in het ‘normale’ 
arbeidscircuit. AMAi stelt die mensen 
op vrijwillige basis tewerk door ‘Arbeids-
Matige Activiteiten’ aan te bieden, en dat 
met professionele ondersteuning en zorg. 

 De dag van

AMAi
De dag van 

8u
An: “In het naaiatelier werken 
we volop aan verschillende 
opdrachten. Kleurrijke 
kussentjes voor Prinses 
Harte vzw, draagtassen voor 
woonzorgcentrum Hof van 
Egmont, vlaggetjes voor 
Winterburendag … Kunnen wij 
het naaien? Nou en of!”

9u
Marc: “Tijd voor onze ochtend
workout. Vandaag op de 
planning: relatiegeschenken 
in en uitpakken, goodiebags 
vullen en pakketjes maken 
voor het CLB.”

13u
Leen: “Ik spring op mijn fiets 
om langs te gaan bij Niki’s 
Bakery. Sommige van onze 
medewerkers werken op een 
externe werkplek, afhankelijk 
van hun kunnen, interesses 
en draagkracht. Ik ondersteun 
hen waar nodig.” 

14u
San: “Externe werkopdrachten 
houden onze ateliers draai
end. Ik contacteer bedrijven 
die we een handje kunnen 
helpen met taken die ze moei
lijk kunnen automatiseren. 
Ook als particulier kan je bij 
ons werk uitbesteden.”

8u

13u

9u

14u

15u

15u
Liesbet: “In onze nieuwe 
AMAishop verkopen we 
mooie en leuke spulletjes die 
we maken uit gerecycleerde 
materialen. Onze medewer
kers zijn daar zó trots op. 
Ideaal als kerstgeschenk, 
trouwens (knipoogt).”

Een helpende 
hand nodig?
AMAi helpt bij taken die je 
moeilijk kan automatiseren, 
zoals brieven in envelop
pes steken, goodiebags 
samenstellen of dozen in en 
uitpakken. In het naaiatelier 
maken ze leuke en originele 
hebbedingetjes, versiering 
of decoratie. Daarnaast helpt 
AMAi ook op jouw werkvloer, 
als je een extra werkkracht 
nodig hebt.

Contacteer AMAi:  
0476 86 60 35 of  
amai@mechelen.be
Meer info: mechelen.be/amai
Openingsuren AMAishop  
in het stadhuis:  
ma, wo, do, vr: 10 > 16u  
di: 10 > 12u
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Agenda 

Zwarte Piet in paniek
theater • Theater M, 
14.30 > 15.30u 

 MA 2 DECEMBER 
And then we danced
film • Filmhuis, 20.30 > 22u 

‘Samen Gelukkig’
kortfilm • LM Plus Mechelen, 
14u

Spierkracht voor Senioren 
sport • ldc Den Deigem, 
9.30 > 10.30u & 11 > 12u

 DI 3 DECEMBER 
De Verse Tijd -  
Toneelhuis & Dood Paard
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 21.15 > 22u 

Fake news
lezing • Vormingplus, 
09.30 > 12.30u 

Songs from the Second 
Floor soundtrack: Hi Hawaii
concert • kunstencentrum 
nona, 20.30 > 23u 

 WO 4 DECEMBER 
Sintstad: Zoektocht
feest • Het Predikheren, 
13 > 15u & 15.30 > 17u

Sintstad: Op stap met Piet
wandelroute • Het Predik
heren, 14 > 15u

BRAND! -  
De Koffie van Morgen -  
Le Ravage d’Ali Baba
concert • kunstencentrum 
nona, 19 > 20u 

2

3

 ZO 1 DECEMBER 
Boekenmarkt
markt • Het Predikheren, 
10 > 12.30u

‘Op naar de winter’  
in het Mechels Broek
begeleide uitstap •  
Bezoekerscentrum Mechels 
Rivierengebied, 14 > 16.30u

Bras-rommelmarkt 
braderie • Nekkerhal, 
10 > 17u

de godmother
theater • ‘t echt mechels 
theater, 15 > 18u

Sintstad: Zoektocht
feest • Het Predikheren, 
10 > 12.30u

Sintstad: Op stap met Piet
wandeling • Het Predik
heren, 10.30 > 11.30u

#Barok! - feestelijk 
& hemels
concert • SintPieteren
Paulkerk, 15 > 16.30u

Mosselfeesten Chiro XL
eetfestijn • Zaal De Post
hoorn

Dood doet leven, 
overwinterende 
sluipwespen in B en NL
lezing • Natuurpunt, 10 > 16u

Woorden uit Matteüs -  
Dag van het woord
lezing • OnzeLieveVrouw 
van Hanswijkbasiliek, 
15 > 16.30u

Bourgondische 
stadswandeling voor 
individuelen
begeleide uitstap •  
Schepenhuis, 14u

1

China in Beeld, leven 
in China anno 2019’
lezing • ViaVia Joker  
Reiscafé, 20 > 21.30u

BRAND! - Jakob Bro Trio -  
feat. Mark Turner
concert • kunstencentrum 
nona, 20.30 > 21.15u 

BRAND! -  
Robin Verheyen Quartet
concert • kunstencentrum 
nona, 22 > 23.15u 

 DO 5 DECEMBER 
de godmother
theater • ‘t echt mechels 
theater, 20 > 23u

Husbands and wives
theater • Theater De Peoene 

BRAND! g a b b r o
concert • kunstencentrum 
nona, 19 > 20u 

BRAND! Machtelinckx, 
Badenhorst, Gouband en 
Cools - Porous Structures
concert • kunstencentrum 
nona, 20.30 > 21.45u 

BRAND! Eric Boeren 4tet
concert • kunstencentrum 
nona, 22 > 23.15u 

Singalong met de 
Wim Opbrouck 
singalong songbook
concert • Stadsschouwburg, 
20.15 > 23.15u 

 VR 6 DECEMBER 
Boekenbeurs van oude 
en bibliofiele boeken
beurs • Cultuurcentrum, 
14 > 20u

de godmother
theater • ‘t echt mechels 
theater, 20 > 23u

Glimmen
theater • Theater Koren
markt, 20.15 > 23u 

4
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Wandelen met 
Karel en Rina
sport • Dorpshuis Walem, 
13.30 > 16u

Café Parole:  
het Hoge Noorden
lezing • De Schakel, 
20 > 22u 

Kumul Total!
theater • Theater M, 
20.30 > 22.30u 

Tips & tricks voor een 
milieubewuste opvoeding
lezing • Vormingplus, 
19.30 > 21u 

 VR 13 DECEMBER 
Vurige winteravond
feest • Vrijbroekpark, 
19 > 23u

Race – ARSENAAL
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15 > 22u 

Glimmen
theater • Theater Koren
markt, 20.15 > 23u 

Husbands and wives
theater • Theater De Peoene 

Tricycle 20 jaar
concert • Het Predikheren, 
20.45 > 23u 

Winterslaap:  
Wouter Dewit + support
concert • Cultuurcentrum, 
20.15 > 23.15u 

 ZA 14 DECEMBER 
Urban Trail
sport • binnenstad

Bras-rommelmarkt
braderie • Nekkerhal, 
10 > 17u 

Feestelijke opening 
Babytheek Mechelen
opendeurdag • Babytheek 
Mechelen/Gezinsbond, 
11 > 15u

Vinyl Sundays
concert • Het Predikheren, 
10.30 > 12.30u 

Winterdromen
concert • SintPieteren 
Pauluskerk, 14.30 > 16.30

Petite Messe Solennelle –  
ROSSINI
concert • Kerk Battel, 
15 > 16.30u 

 MA 9 DECEMBER 
Warme Winteravonden 
in Mechelen
lezing • Oude bibliotheek, 
19.30 > 22.30u

Spierkracht voor Senioren 
sport • ldc Den Deigem, 
9.30 > 10.30u & 11 > 12u

 DI 10 DECEMBER 
Speeddate
bijeenkomst • Barramundo, 
19.30 > 21.30u

 WO 11 DECEMBER 
Speeddate
bijeenkomst • Barramundo, 
19.30 > 21.30u

“De Contrabas” van 
Patrick Süskind
theater • Cultuurcentrum, 
20 > 22u 

Race – ARSENAAL
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15 > 22u 

 DO 12 DECEMBER 
Balcazar
dansnamiddag • Cultuur
centrum, 14 > 17u

Race – ARSENAAL
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15 > 22u 

Glimmen
theater • Theater Koren
markt, 20.15 > 23u 

Landencocktail -  
beurs over groepsreizen 
Joker en Anders
beurs • Lamot, 11 > 18u

Wereldlichtjesdag - 
serene lichtstoet
wandeltocht • Stedelijke 
Begraafplaats, 18.45 > 21u

Boekenbeurs van oude 
en bibliofiele boeken
beurs • Cultuurcentrum, 
11 > 17u

Talent Present -  
voor 100% handgemaakt
beurs • de Kapel, 11 > 18u

Turkse Stemmen
literatuurfestival •  
ARSENAAL/LAZARUS, 
15 > 18u 

Adventshappening
feest • Zaal ’t Kranske, 
12 > 18u

Het landschap rond 
het Zennegat
begeleide uitstap •  
Zennegatsluis, 10 > 12u

Publieksdag 
Kazerne Dossin
opendeurdag •  
Kazerne Dossin

Florian en het wonder-
flesje van Harry Smits
theater • Theater De  
Moedertaal, 10.30 > 12.30u 
& 15 > 17u 

Halte Poëzie
lezing • Het Predikheren, 
10 > 12.30u

Husbands and wives
theater • Theater De Peoene, 
15 > 19u 

4Hoog - Wolk (3+) 
theater • Beeldsmederij  
De Maan, 14 > 16u & 16 > 18u 

VRETEN!  
Mechelse première
theater • Beeldsmederij  
De Maan, 15u 

Husbands and wives
theater • Theater De Peoene, 
15 > 19u 

MYH: Elefant + Heisa
concert • Kafee Zapoi, 21u 

BRAND! The Milk 
Factory (BE)
concert • kunstencentrum 
nona, 19 > 20u 

BRAND! The Bureau 
of Atomic Tourism
concert • kunstencentrum 
nona, 20.30 > 21.15u 

BRAND! Kim Myhr -  
You | me
concert • kunstencentrum 
nona, 22 > 23.15u 

 ZA 7 DECEMBER 
Kerstmarkt 2019
markt • Dierenbescherming 
Mechelen, 13 > 20u

de godmother
theater • ‘t echt mechels 
theater, 20 > 23u

Glimmen
theater • Theater Koren
markt, 20.15 > 23u 

Boekenbeurs van oude 
en bibliofiele boeken
beurs • Cultuurcentrum, 
11 > 18u

Florian en het wonder-
flesje van Harry Smits
theater • Theater De  
Moedertaal, 15 > 17u 

Tiebreak
theater • Theater M, 
20.30 > 22.30u 

Paradise City Tour -  
presented by Mario 
Goossens
concert • Stadsschouwburg, 
20.15 > 23.15u 

 ZO 8 DECEMBER 
Glimmen
theater • Theater Koren
markt, 15 > 18u 
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Agenda 

Lezingen in Bruegel-
thema (Marc Wellens)
lezing • Speelgoed
museum, 11 > 12.30u

Ein Kind geboren 
zu Bethlehem
concert • OnzeLieveVrouw 
van Hanswijkbasiliek, 
15 > 17u

Ernest en Celestine: 
winterpret (3+)
Ontbijt + film • Cultuur
centrum, 10 > 13u 

 DI 17 DECEMBER 
Reisverhalen Zuid-
Amerika - Hilde en 
Erik Liekens
lezing • De Schakel, 14 > 17u

 WO 18 DECEMBER 
Intiem Zolderconcert: 
AmorromA (BE)
concert • ViaVia Joker Reis
café, 20 > 22u

 DO 19 DECEMBER 
Els De Schepper heeft 
besloten er geen 
eind aan te maken
theater • Stadsschouwburg, 
20.15 > 23.15u 

 VR 20 DECEMBER 
Glimmen
theater • Theater Koren
markt, 20.15 > 23u 

De Begoocheling
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15 > 22u 

Astronaute
concert • Het Predikheren, 
20.15 > 23.15u 

Kerst in de Kathedraal
concert • SintRomboutska
thedraal, 20 > 22.30u 

 ZA 21 DECEMBER 
Kerstmarkt 
markt • Battelse Bergen  
en Arkkadeplein

Florian en het wonder-
flesje van Harry Smits
theater • Theater De  
Moedertaal, 10.30 > 12.30u 
& 15 > 17u 

Levende Kerststal
feest • Brouwerij het Anker, 
18 > 21u

ne Formidabele Kessemis
concert • Stadsschouwburg, 
15 > 18u & 19.30 > 22.30u

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

Gratis familierondleiding
rondleiding • Speelgoed
museum, 11 > 12.15u

Spooktoer
begeleide uitstap •  
binnenstad, 20 > 21.30u

De vuurvogel (6+) 
theater • Cultuurcentrum, 
16.30 > 17.30 & 19 > 20.30u 

ANANSI (8+)
theater • Beeldsmederij 
De Maan, 19u 

Gouden Carolus 
Christmaswandeling 
sport • De Loods (Transit 
M), 15 > 21u 

 ZO 22 DECEMBER 
Levende Kerststal
feest • Brouwerij het Anker, 
18 > 22u

Florian en het wonder-
flesje van Harry Smits
theater • Theater De  
Moedertaal, 10.30 > 12.30u 
& 15 > 17u 

Race – ARSENAAL
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15 > 22u 

Florian en het wonder-
flesje van Harry Smits
theater • Theater De 
Moeder taal, 15 > 17u 

Glimmen
theater • Theater Koren
markt, 20.15 > 23u 

Husbands and wives
theater • Theater De Peoene 

Thelonious -  
Zonzo Compagnie (6+)
theater • Beeldsmederij De 
Maan, 15 > 16u & 19 > 20u 

De Kevins improvisa-
tietheatervoorstelling
theater • ‘t echt mechels 
theater, 20 > 22.30u

Bezoek en lezing
begeleide uitstap • Kazerne 
Dossin, 10 > 15.30u 

Deel mij -  
Veerle Malschaert 
theater • Theater M, 
20.30 > 22.30u 

Simple as ABC #3: 
The Wild Hunt
theater • kunstencentrum 
nona, 20.30 > 21.30u 

Intiem Duo-zolderconcert: 
Baneran + Daithi 
Rua & Katja
concert • ViaVia Joker Reis
café, 20 > 22u

 ZO 15 DECEMBER 
Bras-rommelmarkt 
braderie • Nekkerhal, 
10 > 17u 

Florian en het wonder-
flesje van Harry Smits
theater • Theater De  
Moedertaal, 10.30 > 12.30u 
& 15 > 17u 

Gratis familierondleiding
rondleiding • Speelgoed
museum, 11 > 12.15u

De vuurvogel (6+) 
theater • Cultuurcentrum, 
16 > 17.30u 

 DI 24 DECEMBER 
Kerstkinderviering
viering • SintRombouts
kathedraal  15 + 17u

 DO 26 DECEMBER 
Gratis familierondleiding
rondleiding • Speelgoed
museum, 11 > 12.15u

 VR 27 DECEMBER 
Gratis familierondleiding
rondleiding • Speelgoed
museum, 11 > 12.15u

Groovepact
concert • Het Predikheren, 
20.45 > 23u 

 ZA 28 DECEMBER 
Gratis familierondleiding
rondleiding • Speelgoed
museum, 11 > 12.15u

 ZO 29 DECEMBER 
Gratis familierondleiding
rondleiding • Speelgoed
museum, 11 > 12.15u

TATTAR?ATTAT
theater • Beeldsmederij  
De Maan, 11 > 15u 

 DO 2 JANUARI 
Gratis familierondleiding
rondleiding • Speelgoed
museum, 11 > 12.15u

 VR 3 JANUARI 
Gratis familierondleiding
rondleiding • Speelgoed
museum, 11 > 12.15u
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 DO 16 JANUARI 
Donderdagavondrondleiding
rondleiding • Museum Hof 
van Busleyden, 20 > 21.30u 

Locke - Compagnie Cecilia
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15 > 22u 

Eg er vinden, Ik ben 
de wind - tg STAN
theater • kunstencentrum 
nona, 20.30 > 21.30u 

 VR 17 JANUARI 
De nonnen van Navarone
theater • ‘t echt mechels 
theater, 20.15 > 23u

Locke - Compagnie Cecilia
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15 > 22u 

Mijn briljante scheiding
theater • Theater De Peoene,  
15 > 17u 

 ZA 18 JANUARI 
Gezinsbond 
Hombeek Repair
feest • Café Den Bruinvis, 
14 > 17u

De nonnen van Navarone
theater • ‘t echt mechels 
theater, 20.15 > 23u

Locke - Compagnie Cecilia
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15 > 22u 

Mijn briljante scheiding
theater • Theater De Peoene, 
15 > 17u 

PLANEET NIVANIR
theater • Beeldsmederij  
De Maan, 15u 

Winterslaap: Fieldtone -  
Book of Air
concert • Cultuurcentrum, 
20.15 > 23.15u 

1

 DO 9 JANUARI 
Wandelen met 
Karel en Rina
sport • Dorpshuis Walem, 
13.30 > 16u

Muy Complicado –  
ARSENAAL
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15 > 22u 

Bert Gabriëls - Eindejaars-
conference 2019
theater • Stadsschouwburg, 
20.15 > 23.15u 

 VR 10 JANUARI 
Napoleon Ongehoord 
concert • Stadsschouwburg, 
20.15 > 23.15u 

Margaux Vranken Quartet
concert • Het Predikheren, 
20.30 > 23u 

 ZA 11 JANUARI 
Bestaan er buitenaardse 
wezens?
lezing • Het Predikheren, 
14 > 15u 

 MA 13 JANUARI 
Warme Winteravonden 
in Mechelen
lezing • Oude bibliotheek, 
19.30 > 22.30u

 DI 14 JANUARI 
In Perspectief: Met de 
fiets door Noord-Marokko
lezing • Het Predikheren, 
10.45 > 12.30u

 WO 15 JANUARI 
Eg er vinden, Ik ben 
de wind - tg STAN
theater • kunstencentrum 
nona, 20.30 > 21.30u 

plastiekBERTRAND
theater • Beeldsmederij  
De Maan, 15u 

Burendag
Feest • Mechelen en dorpen,  
18u

 ZA 4 JANUARI 
Driekoningen – event
feest • Sint Jakobcentrum, 
14 > 22u

Florian en het wonder-
flesje van Harry Smits
theater • Theater De  
Moedertaal, 15 > 17u 

Gratis familierondleiding
rondleiding • Speelgoed
museum, 11 > 12.15u

plastiekBERTRAND
theater • Beeldsmederij  
De Maan, 11 & 15u 

Nieuwjaarsconcert 
CASCO Phil
concert • SintPietersen 
Pauluskerk, 20 > 22u

 ZO 5 JANUARI 
Florian en het wonder-
flesje van Harry Smits
theater • Theater De  
Moedertaal, 10.30 > 12.30u 
& 15 > 17u 

Gratis familierondleiding
rondleiding • Speelgoed
museum, 11 > 12.15u

Meneertje Rood 
Geel Blauw
theater • Theater M, 
14.30 > 15.30u 

 WO 8 JANUARI 
Muy Complicado –  
ARSENAAL
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15 > 22u 

1
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Agenda 

Ent - event
opendeurdag • Domein 
Tivoli, 14 > 17u

Full Contact Tour - 
Steven Mahieu
theater • Theater M, 
20.30 > 22.30u 

 ZO 26 JANUARI 
Screws -  
Alexander Vantournhout
dans • kunstencentrum  
nona, 18 > 19u & 
20.30 > 21.30u 

Spring - Sprong Festival
sport • Sporthal IHAM, 
09 > 13u & 14 > 17u

Open Boek Het Predikheren
lezing • Het Predikheren, 
11 > 13u 

Doe de groeten aan 
de ganzen (6+)
theater • Stadsschouwburg, 
14 > 16.30u & 16.30 > 18.30u 

Le malade imaginaire 
(opera)
concert • Cultuurcentrum, 
15 > 17u

Open Boek met 
Monika Van Paemel
lezing • Het Predikheren, 
11 > 13u 

 DI 28 JANUARI 
Lieven Scheire Live 
in Nerdland: DNA
theater • Stadsschouwburg, 
20.15 > 23.15u, 

BUZZ - KOPERGIETERY, 
LAZARUS & KGbe
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15 > 22u 

 WO 29 JANUARI 
Click (3+) - Sprookjes 
enzo - Pietro Chiarenza
theater • Cultuurcentrum, 
14 > 16u & 16 > 18u 

4

 DO 23 JANUARI 
Uit respect voor de buren -  
Dries Heyneman
theater • Cultuurcentrum, 
20.15 > 23.15u 

 VR 24 JANUARI 
Screws -  
Alexander Vantournhout
dans • kunstencentrum 
nona, 20.30 > 21.30u 

De nonnen van Navarone
theater • ‘t echt mechels 
theater, 20.15 > 23u

Half Easy Trio
concert • Het Predikheren, 
20.30 > 23u 

Raspoetin - Wie niet 
weg is, is gezien (8+)
theater • Stadsschouwburg, 
19.30 > 22.30u 

 ZA 25 JANUARI 
Screws -  
Alexander Vantournhout
dans • kunstencentrum  
nona, 18 > 19u & 
20.30 > 21.30u 

Spring - Sprong Festival
sport • Sporthal IHAM, 
09 > 13u & 14 > 17u

Ent – event
opendeurdag • Domein 
Tivoli, 14 > 17u

De nonnen van Navarone
theater • ‘t echt mechels 
theater, 20.15 > 23u

Le malade imaginaire 
(opera)
concert • Cultuurcentrum, 
19.30 > 21.30u

plastiekBERTRAND
theater • Beeldsmederij  
De Maan, 11 & 15u 

Wat is de Wat -  
hetpaleis & Simon De Vos
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15 > 22u 

3

Ik wou - Toon Tellegen & 
Het Wisselend Toonkwintet
concert • Stadsschouwburg, 
20.15 > 23.15u 

 ZO 19 JANUARI 
De nonnen van Navarone
theater • ‘t echt mechels 
theater, 15 > 18u

Mijn briljante scheiding
theater • Theater De Peoene, 
15 > 17u 

Zeep (2+) - Het Wolk 
theater • Cultuurcentrum, 
14 > 15u & 16 > 17u 

Lezingen in Bruegel-
thema (Marc Wellens)
lezing • Speelgoed
museum, 11 > 12.30u 

Nieuwjaarsconcert 2020: 
Lions meets Beethoven
concert • Stadsschouw
burg, 17 > 19u

In vuur en vlam (4+)
ontbijt + film • Cultuur
centrum, 10 > 13u 

 DI 21 JANUARI 
Infoavond met scholen-
markt (School in zicht)
infomarkt • De Loods, 
20 > 22u

Gezinsbond 
Hombeek Repair
feest • Café Den Bruinvis, 
14 > 17u

Orde van de dag –  
LAZARUS
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15 > 22u 

Beethoven, de grote Gewel-
denaar - Jan Meersman
lezing • VC De Schakel, 
14 > 17u

The Colorist Orchestra 
& Gabriel Rios
concert • Stadsschouwburg, 
20.15 > 23.15u 

2

In Perspectief:  
Hoe lees je het Lam Gods?
lezing • Het Predikheren, 
10.45 > 12.30u 

Melancholia - Ivanov is 
dood! Leve Ivanov! -  
De Roovers
theater • Stadsschouwburg, 
20.15 > 23.15u 

 DO 30 JANUARI 
De Improfeten
theater • Theater M, 
20.30 > 22.30u 

Gedichtendag: 
Bette Westera
lezing • Het Predikheren, 
20.15 > 23.15u 

Cry Me a River – The 
quest for the source
theater • kunstencentrum 
nona, 20.30 > 21.30u 

CLICK (3+) - Sprookjes 
enzo - Pietro Chiarenza
theater • Cultuurcentrum, 
10 > 11u & 13.30 > 14.30u 

 VR 31 JANUARI 
De nonnen van Navarone
theater • ‘t echt mechels 
theater, 20.15 > 23u

Mirai no Mirai, Mamoru 
Hosoda (8+)
jeugdfilm • Cultuurcentrum, 
19 > 22u 

Studio Guga - Ongehoord
theater • TheAtriuM, 
20 > 22u

Nocturnes - Jon Birdsong 
& Anthony Romaniuk
concert • Het Predikheren, 
20.15 > 23.15u 

5
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Contacteer de stad
 www.mechelen.be
 stadsbestuur@mechelen.be
 0800 20 800
 facebook.com/StadMechelen
 @StadMechelen
 @StadMechelen

Huis van de Mechelaar: plan je bezoek via 
www.mechelen.be/afspraak of 0800 20 800
Sociaal Huis: 0800 20 800,  
info@sociaalhuismechelen.be 
Klachten over stadsdiensten?  
klachten@mechelen.be, 015 29 75 72
UiT in Mechelen: www.uitinmechelen.be,  
uit@mechelen.be, 070 22 28 00

Over Nieuwe Maan
Nieuwe Maan is het gratis stadsmagazine voor alle 
Mechelaars en is een uitgave van de stad Mechelen. 
Het magazine wordt tien keer per jaar huis aan huis 
bedeeld, en wordt gedrukt op FSCgecertificeerd 
papier met milieuvriendelijke inkten.

Verantwoordelijke uitgever: Erik Laga, algemeen 
directeur, Grote Markt 21, 2800 Mechelen
Redactie: Marketing & Communicatie,  
Stad Mechelen, Grote Markt 21, 2800 Mechelen, 
nieuwemaan@mechelen.be,  
www.mechelen.be/nieuwemaan
Fotografie: Joost Joossen, Karin Van Hees,  
Black Ghost, Julien Thomas en James Billings
Concept & creatie: Trendhuis
ISSN: 20332289
Editienummer: 85

Vragen over bedeling?  
nieuwemaan@mechelen.be 

Nuttige nummers
Noodcentrale (brandweer / ziekenwagen): 112
Europees noodnummer: 112
Dringende politiehulp: 101 
Wachtdienst huisartsen:  
wachtpostmechelen.be, 1733
Wachtdienst apotheken:  
www.apothekersmechelen.be, 015 33 03 33

Storingen en defecten op elektriciteits of 
aardgasnet: 078 35 35 00, www.fluvius.be
Gasgeur: 0800 650 65
Antigifcentrum: 070 245 245
Probleem met de watervoorziening: 
0800 903 00, info@pidpa.be
Vragen over huisvuil:  
0800 90 441, www.ivarem.be
Evenement organiseren:  
www.mechelen.be/evenementenloket  
015 29 79 01, evenementenloket@mechelen.be
Meldingen over toestand  
openbaar domein: 0800 20 800,  
www.mechelen.be/meldingen
Straatlamp defect?  
0800 635 35, straatlampen.be 

Meer nuttige nummers?  
Surf naar www.mechelen.be.
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Jouw activiteit hier?
Voer die dan twee 
maanden voor het verschij
nen van Nieuwe Maan in 
op de UiTdatabank. Op 
uitinmechelen.be/UiTdatabank 
helpen we je op weg. 

Deze kalender werd afge
sloten op 31 oktober. Cur
sussen, workshops, kampen 
en permanente activiteiten 
worden niet opgenomen.

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

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

Horse Head - 
Frederik Buyckx
> 5.01, Cultuurcentrum 

Auschwitz.camp
> 25.06, Kazerne Dossin 

Djazart
> 8.12, Pareipoelstraat 3

Luc Dondeyne
> 22.12, Galerie Transit

10 jaar ’t Klapgat
2.12 > 5.01, SintRombouts
toren

Hedendaagse Mechelse 
kunst in symbiose 
met authentieke 
etnografische kunst
> 29.02, Galerie M

Wall Works -  
Koen van den Broek
7.12 > 1.03, De Garage 

1

2

The Neverending Park
6.12 > 15.03, Museum Hof 
Van Busleyden 

De tempel ontheiligd -  
Simon Spruyt
18.01 > 15.03, Cultuur
centrum 

Conflux
7.12 > 21.12, Vlietje 25

De Mensen Maken  
de Stad: hoe ziet jouw 
Mechelen eruit?
> 03.02, Schepenhuis

Kunstkado, creatieve 
kerstmarkt
13.12 > 15.12,  
Ixor Schuttersvest 75

Het ijzelt in juli – 
André Sollie
11.01 > 16.02, Het Predik
heren 

3
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 arieasona

“You Press the Button, We Do the Rest” 
~George Eastman
#trash #vacuumcleaner #market #cleaningup 
#streetphotography #2800love

 VLAM

Ook ’t Opsinjoorke eet graag frietjes. 

#2800love #WeekvandeFriet

 geert061166

Mechelen, railway station.... old and 
new together 🚃

#2800love #visitmechelen #mechelen #nmbs

 Hans V M

Mechelen...

#2800love #cultuurcentrum

 ozzy_isborn

I’ve got your back buddy 🐾 ❤

#ozzy #labradoodle #2800love #pawsup 
#dogsofinstaworld

 markpeeters_fotografie

Urban walk.

#2800love #blackandwhitephotography

 tommywillems

Bibbezoekje

#2800love #predikheren

 tomvanberckelaer

IJzerenleen 

#2800love

Jouw kans om iedereen te 
laten meegenieten van jouw 

unieke kijk op Mechelen 
en zijn Mechelaars.

#2800love
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