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DELEN IS …  
MEER RUIMTE IN JE STRAAT
Eén deelauto vervangt acht parkeerplaatsen. In 
de Voocht- en de Bleekstraat testte de Vlaamse 
milieuorganisatie BOS+ twee weken lang wat ze 
met acht parkeerplaatsen konden doen. Resultaat: 
de straat kreeg er in één klap 20 bomen, varens, 
hulst en taxus bij. Met autodelen creëer je meer 
ruimte in je buurt, zonder in te boeten op mobili-
teit. Wil jij ook de ruimte veroveren in jouw straat? 
www.autodelen.net

Alle info over autodelen in Mechelen: 
www.delenisvooriedereen.be
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Ongeveer een jaar geleden legde ik de eed af als 
burgemeester van Mechelen. We wisten toen al van 
het bestaan van een onbekend virus ver weg in China, 
maar niemand verwachtte dat dat virus ook ons land en 
onze stad zou teisteren. Mijn eerste jaar als burgemees-
ter is dus wel even anders uitgedraaid dan gedacht. 
We hebben moeten improviseren, veel onverwachte 
beslissingen moeten nemen en snel moeten schakelen. 

Maar met de hand op mijn hart kan ik zeggen dat we 
nooit onze focus uit het oog zijn verloren. Ook in  moeilijke 
omstandigheden hebben we belangrijke stappen 
vooruitgezet qua mobiliteit en vergroening, onder-
nemen en armoedebestrijding. We zijn blijven  timmeren 
aan een weerbare en toekomstbestendige stad.

Wat mij dit eerste bijzondere jaar het meest is 
 bijge bleven? Zonder twijfel de vele solidariteits-
acties tussen de Mechelaars onderling die spontaan 
ontstonden na het uitbreken van de coronacrisis. 
Jullie zijn warme, behulpzame mensen. En ik ben 
trots dat ik jullie burgemeester mag zijn. 

Eén jaar burgemeester

Ook in moeilijke 
tijden hebben 
we onze focus 
behouden

Alexander Vandersmissen,  
burgemeester
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Beste stadsbestuur,

Vorig jaar schreven we onze zoon, 
die een mentale beperking heeft, in 
bij een voetbalclub. Daar bloeide hij 
helemaal open, dankzij de fantasti-
sche trainer en begeleiders die zich 
week na week vrijwillig inzetten. 
Hoe kunnen we hen bedanken?

Groeten, 
Steven

Vraag

Dag Steven,

Leuk om te horen dat jullie zoon 
een sportclub gevonden heeft waar 
hij zich volledig kan uitleven. Het is 
belangrijk dat iedereen kan sporten 
en inderdaad mooi dat mensen 
zich daar vrijwillig voor inzetten. 

Een nominatie voor de ‘Prijs voor 
de Vrijwilliger’ lijkt ons een leuke 
manier om de club te bedanken. 
Heb je al eens gehoord van die 
award? We riepen hem in 2005 in 
het leven om het Mechelse vrijwil-
ligerswerk in de kijker te zetten. 
Naast de sportclubs zijn er nog 
een heleboel andere organisaties 
die steunen op hun vrijwilligers. 
De winnaars van de ‘Prijs voor de 
Vrijwilliger’ staan symbool voor 
al die mensen. Stuk voor stuk 
onmisbare schakels voor onze 
stad. En hoewel niet iedereen 
kan winnen, is ook een nominatie 
een heel erg mooie erkenning.

Op 5 december starten de 
 nominaties. Op mechelen.be/
vrijwilligers ontdek je hoe je 
iemand kan nomineren. 

Antwoord

Hoe zetten we 
een vrijwilliger in 
de bloemetjes?

Voor het eerst naar school gaan 
is een grote stap. Een goed 
gevoel bij je schoolkeuze is dus 
belangrijk. Een basisschool vlak 
bij je deur, dat betekent tijds-
winst, comfort voor de ouders en 
kinderen die speelkameraadjes 
maken in de buurt. School in Zicht 
brengt buurtscholen en buurt-
bewoners met elkaar in contact. 
Ook andere mama’s en papa’s 
delen hun ervaringen over de 
scholen. Een leuke manier om 

kennis te maken met een school, 
zo voel je meteen of er een klik is.

Heb je een kindje dat geboren 
is in 2019? Dan moet je hem of 
haar in 2021 inschrijven voor de 
kleuterschool. De activiteiten van 
School in Zicht starten in januari. 
Hoe het traject er dit jaar uitziet 
is afhankelijk van de coronamaat-
regelen die op dat moment van 
kracht zijn. Meer info vind je op 
mechelen.be/school-in-zicht.

Ontdek de scholen in jouw buurt

Hou jij van onze planeet? En wil je dat die 
nog lang meegaat? Werk mee aan onze 
klimaatneutrale stad door energiezuinig te 
rijden. Liefst met de fiets. Heb je toch een 
auto nodig? Kies dan voor elektrisch. Of 
beter nog: kies voor (elektrisch) autodelen.

Voluit voor elektrisch gaan, gaat natuurlijk 
samen met voldoende laadplaatsen. Logisch 
dus dat de stad investeert in extra plekken 
om de batterijen op te laden. Tegen eind 
2020 vind je in heel Mechelen 62 publieke 
laadpalen. Dat past meteen in het grotere 
plan ‘Clean Power for Transport’ met 
5000 publieke laadpalen in heel Vlaanderen. 
Meer info of benieuwd waar je de palen 
vindt? www.mechelen.be/elektrisch-rijden

62 laadpalen in je stad
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• Het Huis van de Mechelaar en 
het Sociaal Huis zijn gesloten 
op 24, 25, 26 en 31 december 
en op 1 en 2 januari. Het callcen-
ter sluit op 24 en 31 december 
om 12.30u en is gesloten op 
25 december en 1 januari.

• Het dorpshuis van Leest is 
gesloten op woensdag 30 
december. 

• Vanaf 1 januari wijzigen 
sommige rondes van de huis-
vuilophaling. Kijk je nieuwe 
ophaalkalender goed na. Meer 
info: www.ivarem.be/mechelen

• Tijdens de wintermaanden 
organiseert Stad Mechelen 
opnieuw elke avond nacht-
opvang voor daklozen, op 
doorverwijzing van de dienst 
Sociale Zaken en de politie.

• De eerste twee december-
weekends en de laatste twee 
weekends van januari werkt 
Infrabel verder aan de aan-
sluiting van de spoorbypass 
en de Vierendeelbrug over de 
Leuvense Vaart. Het treinver-
keer is dan onderbroken. Meer 
info: www.infrabel.be

• De ventwegen van de Koningin 
Astridlaan werden fietsstraten. 
Auto’s blijven er achter de fiet-
sers. Samen met fietsstraten 
Frans Halsvest, Keldermansvest 
en Begijnenweide krijgen we 
zo een veilige en comfortabele 
route voor fietsers die de ring 
volgen. Meer info vind je op 
mechelen.be/fietsstraten.

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

SnelGetal

Zoveel Mechelaars hebben een UiTPAS, dé klantenkaart voor sport, 
cultuur en vrije tijd. Met je UiTPAS kan je punten sparen bij meer dan 
70 partners. Die punten kan je omruilen voor tal van voordelen. En 
UiTPAS’sers met kansentarief krijgen fikse kortingen. Haal alvast een 
UiTPAS in huis zodat je klaar bent zodra je terug mag zwemmen of 
theater mag meepikken. Meer info: www.uitinmechelen.be/uitpas 

62 laadpalen in je stad
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Haast niets herinnert nog aan de 
oude Sint-Pieterskerk, wanneer je 
vandaag via de Korte Maagdenstraat 
langs het Hof van Savoye wandelt. 
Inderdaad, op die plek stond vroeger 
de voorganger van de huidige, 
barokke Sint-Pieter-en-Paulkerk, nu 
aan de overkant van de Keizerstraat. 
De verdwenen Sint-Pieterskerk werd 
in de tweede helft van de veertiende 
eeuw gebouwd. In de tweede helft 
van de achttiende eeuw werd de 
gotische kerk wegens bouwvallig-
heid gesloopt.

Vroeger en nu 1782
Halverwege de Korte Maagdenstraat 
kan je in een uitspringende zijgevel 
nog een restant van de achterbouw 
van de oude kerk vinden. Vlak bij dat 
restant bevond zich vroeger een over-
dekte toegangsbrug. Die gaf uit op het 
bidvertrek van Margareta van York. De 
hertogin was na haar 50ste niet meer 
erg goed te been en ze had geen 
huiskapel in haar toenmalige woning 
in de Korte Maagdenstraat. Het stads-
bestuur liet daarom rond 1500 een 
houten overdekte brug maken, zodat 
ze zich rechtstreeks vanuit haar woon-
vertrek naar haar private bidplaats in 
het kerkkoor kon begeven.
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Kristin werkt al zes 
jaar als vrijwilliger voor 

YAR Vlaanderen, waar ze 
probleemjongeren begeleidt. 
“Ik doe mijn best om hen op 
een andere manier te leren 

kijken naar zichzelf en 
hun omgeving.” 

“Ik hou niet van de term ‘probleem-
jongeren’. Dat klinkt negatief, terwijl 
het vaak gaat over toffe, inspirerende 
jongens en meisjes tussen 15 en 18 
jaar die helaas al met heel wat moeilijk-
heden te maken hebben gehad. Zoals 
een slechte thuissituatie, schooluitval, 
drugs- en alcohol verslavingen …”

“De jongeren stellen zelf drie concrete 
en persoonlijke doelen die ze via het 
programma willen bereiken, zoals hun 
school afmaken of het contact met hun 
familie herstellen. Na een intensieve 
zesdaagse met overnachting waarbij 
de jongeren tal van groepsactivitei-
ten volgen om een nieuwe, positieve 
manier van denken aan te leren, worden 
ze gekoppeld aan een coach. Een vrij-
williger zoals ik dus. De coach spreekt 
acht maanden lang elke week af met zijn 
jongere. Zo zijn we er volledig voor hen, 
scheppen we een vertrouwensband en 
helpen we hen op weg om hun doelen 
te bereiken.”
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Duurzame  
pakjes  automaten  
op slipperafstand 

Waarom? 
Maar liefst 8 % van 
het verkeer in onze 
binnenstad zijn mis-
lukte thuisleveringen. 
Da’s slecht voor het 
milieu en het verkeer. 
Met de pakjesautoma-
ten willen we dat cijfer 
doen dalen. Meerdere 
pakjes worden op één 
plaats geleverd, zelfs 
‘s nachts. De ritten zijn 
dus efficiënter, beter 
gespreid en het aantal 
afgelegde kilometers 
per pakje daalt.

Wat?
De Ecozone is een 
netwerk van 50 pak-
jesautomaten in heel 
postcode 2800. Ze 
staan zo’n 400 meter 
van elkaar. Met een 
automaat dicht bij 
jou in de buurt kan je 
pakjes makkelijk te 
voet of met de fiets 
afhalen, verzenden 
of terugsturen. De 
pakjesautomaten zijn 
altijd open. Je kiest 
dus zelf wanneer je 
jouw pakje ophaalt 
of verstuurt.

Hoe?
Stad Mechelen en 
Bpost experimen-
teren tegelijkertijd 
met voertuigen die 
geen CO2 uitstoten. 
Speciale elektri-
sche bestelwagens 
en cargofietsen 
zorgen dus voor 
een groene levering 
van pakjes. Om de 
pakjes automaten 
te bedienen heb je 
alleen een smart-
phone met de My 
bpost-app nodig.

Voor wie?
Voor de Mechelaars 
uiteraard. Bestel je 
een pakje online, 
denk dan twee keer 
na voordat je het 
thuis laat leveren. 
Met de pakjesauto-
maat ben je zeker 
van je levering, ook 
al ben je niet thuis. 
Kies tijdens het 
check-outproces van 
je onlinebestelling 
de pakjesautomaat 
die je wil. Simpel. 
Meer weten? 
mechelen.be/ecozone

Zag je ze al, de splinternieuwe pakjesautomaten? Samen vormen ze 
de Ecozone, een proefproject van Stad Mechelen en Bpost. Heel wat 
Mechelaars kunnen er op ‘slipperafstand’ van thuis pakjes oppikken.

Het is in 
veel situaties 
handig én je 

vermindert de 
CO2-uitstoot en 
het verkeer in 

de stad
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9u

10u

11u

12u

13u

Hoewel de brandweer al een tijdje een 
nieuw onderkomen vond vlak bij De Nekker, 
leeft en beweegt er nog heel wat in de oude 
brandweer kazerne in de Dageraadstraat. 
Nieuwe Maan ging eens binnenkijken.

BRANDWERK
De dag van 

9u
Lore en Johannes: “Achter 
poort 7 en 8 bouwen wij 
vintage brandweerbussen 
met eigen handen om tot 
eigenzinnige campers 
die je kan huren. Elke bus 
krijgt zijn eigen unieke 
interieur. Volg ons gerust 
via ons Instagram-account 
Wildeweg.508.”

10u
Mirko en Andries: “Drie jaar 
geleden richtten we ons 
eigen schrijnwerkbedrijf 
Projekt 1892 op. Hier in de 
oude brandweerkazerne 
maken we meubels op maat 
voor binnen en buiten, van 
keuken- en badkamermeubi-
lair tot boomhut, zowel voor 
particulieren als bedrijven.”

11u
Gijs Vanhee: “Sinds febru-
ari heb ik hier mijn nieuwe 
kunstatelier, een geweldige 
ruimte waar ik volop kan 
experimenteren.”

12u
Lieven: “Met mijn heden-
daagse lithografie- en 
kunstdrukstudio studio 
ROTS was ik een van de 
eerste ‘bezetters’ van de 
kazerne. Ik focus mij vooral 
op samenwerkingen met 
andere kunstenaars, zoals 
Brandwerkgenoot Gijs 
Vanhee. Als de corona-
maatregelen het toelaten, 
houden we snel een expo 
in het Cultuurcentrum.”

13u
Mirte: “Horecazaak De 
Kazerne wordt jouw nieuwe 
place to be: van ontbijt met 
havermoutpannenkoeken 
tot pad thai met kip als diner 
of cocktails in onze retro 
theaterstoelen. We gaan 
open van zodra we weer 
mogen van de overheid 
en intussen bekijken we 
de opties voor takeaway. 
Hou ons alvast in de gaten 
via de-kazerne.be of 
instagram.com/dekazerne_.”

14u
Tuur: “Mijn leerlingen en 
ik drummen de pannen 
van het dak van de oude 
kazerne. Altijd al drummer 
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14u

17u

18u

20u

19u

16u

willen worden? Schrijf je via 
drumz.be in voor lessen. 
Daarnaast maak ik hier 
ook opnames voor allerlei 
muziekproducties wereld-
wijd, van jazz en fusion tot 
latin en Afrikaanse muziek.” 

16u
Jelle: “Ik geef creatieve 
ateliers voor kinderen en 
volwassenen rond drie 
basistechnieken: draw it, 
print it en sculpt it. Daarnaast 
organiseer ik ook regelmatig 
de fijnproeversavond taste 
it waar we wijnproeven 
en een creatieve techniek 
combineren. Meer info: 
www.ignorethemess.be.”

17u
Sabri: “Altijd al willen 
boksen met alleen je vuisten 
en je verstand? Dan ben je 
bij Boxing Gym 2800 aan 
het juiste adres. Iedereen 
is welkom, zolang je maar 
respect toont voor de sport, 
de leden, de coaches en 
onze omgeving.”

18u
Jürgen: “Bij Phynix kan 
je personal training en 
gevarieerde groepslessen 
voor alle niveaus volgen. 
Per sessie werk ik met 
maximaal zes personen, 
zo krijgt iedereen genoeg 
aandacht. Boek jouw 
sessie via phynix.be."

19u
Hilde: “Na een brand in 
de vorige repetitieruimte 
vonden we met onze 
drumband Fatiboombastic 
gelukkig onderdak in de 
oude brandweerkazerne. 
Nu we onze nieuwe 
trommels hebben en onze 
ploeg is aangesterkt met 
wat nieuwe leden, hopen 
we snel weer evenemen-
ten te kunnen opluisteren 
met onze opzwepende en 
swingende tamtam.”

20u
Mirte: “Enkele maanden 
geleden openden we 
hier de tweede Mechelse 
sportstudio van Form. Hier 
gaan hard trainen en fun 
altijd hand in hand. Plezier 
maken en jezelf kunnen zijn 
is volgens ons hét geheim 
voor een haalbare gezonde 
levensstijl op lange termijn. 
Boek je try-outles op 
www.form.coach.”
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Vanop de Hanswijkvaart of de 
Colomabrug valt het je meteen op: 
boven de nieuwe perrons 11 en 12 
prijkt de prachtige, golvende struc-
tuur van de stationsoverkapping. De 
architecten Salvatore Bono en Brent 
Turchak lieten zich daarbij inspireren 
door de historische, boogvormige 
structuur van de Vierendeelbruggen. 
Maar voor de materiaalkeuze gingen 
ze resoluut voor hedendaags. 

Makkelijk mooi te houden
De lichtdoorlatende vensters boven 
de perrons en het bovenste gedeelte 
van de gevel aan de Arsenaalzijde zijn 
gemaakt in ETFE, een kunststof die 
vrijwel alle eigenschappen van glas 
bezit, maar minder zwaar, minder duur 
en veel onderhoudsvriendelijker is. 
Eigenlijk gaat het om luchtkussens die 
opgeblazen worden, een revolutionair 
concept dat onder meer al gebruikt 
werd voor de Allianz Arena in München 
en voor de Water Cube in Beijing.

Maar een station moet niet alleen 
mooi en duurzaam zijn. Het comfort 
voor de reiziger komt op de eerste 

Van oud naar nieuw. Van tien naar twaalf. Het 
klinkt als aftellen naar het nieuwe jaar, maar 
het gaat om een nieuwe fase van het stations-
project Mechelen in Beweging. In december 
opent samen met de bijkomende perrons 
11 en 12 een stukje van het nieuwe station. 

Weer een stukje 
station klaar

Zo kan de spoorweggroep tijdens 
de volledige vernieuwing van de 
stationsinfrastructuur de dienstrege-
ling ook vrijwel volledig garanderen. 
Mechelen ligt immers op het kruispunt 
van de belangrijke spoorverbindin-
gen tussen Antwerpen en Brussel 
en tussen Leuven en Gent. De 
spoorbypass getuigt van hoog-
staand technisch vakmanschap, 
met bruggen boven de Jubellaan, 
de Leuvense Vaart en de Dijle.

plaats. De twee nieuwe perrons 
zijn gemakkelijk toegankelijk langs 
vaste trappen, roltrappen en liften. 
Ze zijn veel langer en breder dan de 
huidige perrons en door de goed 
uitgedachte structuur zijn er ook 
minder dragende elementen, wat 
de zichtbaarheid geweldig verbe-
tert. En bovenal zijn ze helemaal 
overdekt, zodat regen en wind de 
wachtende reizigers geen parten 
spelen. In de loop van de volgende 
jaren worden de perrons 1 tot en met 
10 op gelijkaardige wijze vernieuwd.

Nieuw treinspoor voor 
hogesnelheidstreinen
Tegelijk met het openstellen van 
de nieuwe perrons, wordt ook de 
spoorbypass in gebruik genomen. 
Dat nieuwe en bijkomende drie 
kilometer lange gedeelte van de 
spoorverbinding tussen Antwerpen 
en Brussel maakt het niet alleen 
mogelijk dat de hogesnelheidstrein 
vlotter door het station van Mechelen 
kan rijden, maar betekent op 
termijn ook een belangrijke capa-
citeitsverhoging voor het station. 
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Nog sneller de trein op
Met de ingebruikname van de 
perrons 11 en 12 wordt aan de 
Arsenaalzijde ook een nieuwe en 
directe toegang tot het station 
voorzien. Voetgangers en fietsers 
zullen vanaf de Hanswijkvaart sneller 
en comfortabeler naar de perrons 
kunnen. Op het dak van de onder-
grondse parking, vlak bij de toegang, 
is nog heel wat capaciteit om fietsen 
te stallen. En indien nodig kunnen 
daar nog fietsenrekken bij komen.

_   September 2018: opening 
 ondergrondse parking_    December 2020: opening spoor-
bypass en perrons 11 en 12_   Januari 2021: start afbraak 
oud station_   Eind 2021: tangent en fiets- en voet-
paden klaar, Colomalaan autovrij _   2021-2027: bouw perrons 1-10_   2023-2025: afbraak Postzegelbrug, 
bouw openbare vervoersbrug_    2027: nieuw trein- en busstation 
klaar, stationsplein heraangelegd

De vernieuwing 
van station en 
stationsomgeving 
loodst Mechelen 
duurzaam de 
toekomst in

Patrick Princen, schepen 
van Openbare Werken
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Straf nieuws

“De erfpacht van ons huidige gebouw 
verloopt binnenkort. We hebben 
verschillende opties afgewogen, maar 
een verhuis naar het nieuwe station 
leek ons de ideale zet”, vertelt voorzit-
ter Bart Stroobants. “Het gaat om een 
ondergrondse ruimte: ideaal voor onze 
speelgoedcollectie. Daar is namelijk 
sprake van een stabiel klimaat zonder 
zonlicht. Verder is de locatie super-
bereikbaar. Er is een fietsenstalling, 
een parking, een busstation en een 
treinverbinding die nog beter is dan 
in station Mechelen-Nekkerspoel. En 
ons huidige gebouw? Dat gaat een rol 
spelen in het stadsvernieuwingsproject 
Nekker Nova, waarbij de stationsbuurt 
rond Nekkerspoel aangepakt wordt.”

Speelgoed voor jong en oud
“Wanneer musea vernieuwen, moeten 
ze meestal een periode sluiten. Bij ons is 
dat niet zo. Wij kunnen gewoon open-
blijven tot de verhuis, da’s een groot 
voordeel. Zeker omdat er nog verschil-
lende tentoonstellingen gepland staan. 
Een ander voordeel is de kleinere opper-
vlakte van de nieuwe locatie. Daardoor 
kunnen we met scherpere keuzes een 
sterkere presentatie geven en nog 
altijd de hele ruimte vullen. Ons huidige 
gebouw is zo groot dat de aandacht van 
de bezoeker tegen het einde van de 
tentoonstelling vaak sterk afgezwakt is. 
Op onze huidige locatie ontvangen we 
jaarlijks 60 000 bezoekers. We streven 
op onze nieuwe plek naar 80 000.”

“Een verklaring voor ons succes? 
Speelgoed is heel toegankelijk voor 
jong en oud. ‘Oh, dat had ik ook’, horen 
we hier vaak. Mijn kleinejongenshart 
gaat ook sneller slaan van Playmobil, 
Lego en bordspelen. Dat herkenbare 
element is heel leuk. We staan ook 
dicht bij de kinderen. Voor velen is dit 
hun eerste museumbezoek.”

“Voor de verhuis vallen er wel 30 000 
stukken speelgoed in te pakken. 
Daarvoor rekenen op een heleboel 
vrijwilligers. Wie in 2022 een handje 
wil toesteken, mag gerust al contact 
opnemen. In vergelijking met andere 
musea, zijn onze stukken gemakkelijk te 
vervoeren. We vragen wel om er tijdens 
de verhuis niet mee te spelen (lacht).”

www.speelgoedmuseum.be

Al sinds 1982 vind je de indrukwekkende speel-
goedcollectie van het Speelgoedmuseum vlak 
naast het station Mechelen-Nekkerspoel. Daar 
komt in 2022 verandering in: het museum 
verhuist met al zijn hebben en houden naar een 
ruimte in het nieuwe station van Mechelen. 

“ We verhuizen zo’n 30 000 
stukken speelgoed”
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Saleh: “Bloemen. En 
dan nog het liefst 
rode tulpen, maar dat 
gaat moeilijk in de 
winterperiode (lacht). 
Ik zie heel graag 
bloemen, je maakt mij 
er altijd blij mee.”

Straatbabbel
Wat mag er voor jou onder 
de kerstboom liggen?

Edgard: “Een corona-
vaccin (lacht). Ik ben 
82 jaar en het zou 
een mooi kerstcadeau 
zijn als mijn vrouw 
en ik weer zonder 
zorgen met mensen 
kunnen afspreken.”

Mona en Pieter: “Wel, 
een nieuwe zetel zou 
fijn zijn. En als dat 
te groot is om in te 
pakken, is een bon 
van H&M Home ook 
goed hoor (lachen).”
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(Net)werken in het Oh!
Ben je op zoek naar een flexibele werk-
plek in een inspirerende en professionele 
omgeving? Dan is een kantoor in het Oh! 
iets voor jou. Een uitgebreid netwerk met 
andere ondernemers uit de regio krijg je er 
gratis bovenop.

Nog tot 2022 kan je een ruimte huren in 
het Oh! Je kan er ook klanten ontvangen 
en gebruik maken van de vergaderzalen. 
Je kan je bovendien volledig focussen op 
de uitbouw van je onderneming, want prak-
tische zaken zoals IT en poetsen worden 
voor jou geregeld. Ook over je contract 
hoef je je geen zorgen te maken, want dat 
kan je binnen de twee weken opzeggen.

Meer info vind je op oh.mechelen.be.

Gezellig én duur
zaam de winter in
90 % van de Vlaamse gezinnen 
verwarmt met stookolie en aardgas. 
Maar wist je dat die fossiele brand-
stoffen verantwoordelijk zijn voor 
14 % van de Vlaamse uitstoot van 
broeikasgassen? Gelukkig zijn er 
ook meer duurzame manieren om je 
huis energiezuinig en comfortabel 
te verwarmen. Goed isoleren, vloer-
verwarming, een warmtepomp … 

Plan jij een renovatie, nieuwbouw of 
een ander woonproject? Mechelen 
Klimaatneutraal bespreekt graag de 
mogelijkheden om duurzaam te ver-
warmen tijdens de beurs Wonen op 23, 
25, 29 en 31 januari in de Nekkerhal. 
Uiteraard op maat van jouw plannen. 
Kom zeker eens langs of neem deel aan 
de infosessie over fossielvrij verwar-
men op zaterdag 23 of 31 januari.

Meer weten over groen verwar-
men? Laat je inspireren tijdens de 
Warme Winteravond op woensdag 
3 februari van 19.30 tot 22.30u in 
Het Predikheren. Meer info vind 
je op natuurpunt.be/agenda.

Energiepunt staat ook altijd voor je 
klaar via energiepunt@mechelen.be 
of 015 29 78 92.

Kort 



Jaan: “Wij zijn de drijvende 
kracht achter Generatie 
Rookvrij, omdat we willen 
dat elk kind rookvrij kan 
opgroeien. We plaatsten 
borden aan elk speelplein 
en tal van sportclubs in 
Mechelen, waarmee we 
oproepen om niet te roken 
op deze plaatsen.”

Arnout: “We lanceerden het 
idee voor 3D-zebrapaden, 
een visuele illusie die ervoor 
zorgt dat chauffeurs auto-
matisch vertragen. Dat idee 
wordt momenteel getest op 
de Magdalenasteenweg in 
Muizen. Eigenlijk wouden 
we het graag nog verwerken 
in een 3D-tekening van een 
zebra, maar dat bleek tech-
nisch niet haalbaar (lacht).”

Joppe: “Wij houden niet 
van verspilling. Daarom 
gaven we de opdracht aan 
de jeugddienst om bij de 
aankoop van speeltuigen te 
kiezen voor gerecycleerde 
en duurzame materialen. 
Vorig jaar organiseerden we 
tijdens de Speeldag ook een 
workshop met 50  kinderen 
om bootjes te maken uit 
recyclage-afval en hier een 
race mee te houden.”

Alejandro Arnout Ava

Babette Camila

Jaan Jente

Joppe Lise14

en 2020

Dit deden 
wij in 2019 

Een bende enthousiaste jongens en meisjes 
die Mechelen nog kindvriendelijker willen 
maken: da’s de Kinderraad. Tien keer per 
jaar komen ze samen met de jeugddienst 

van de stad. Zo kunnen ze hun ideeën 
ook echt waarmaken. En de voorbije twee 

jaar hebben ze al heel wat gerealiseerd.



Pauline: “In het 
Vrijbroekpark was het een 
tijdje onveilig fietsen omdat 
er enkele straatlichten kapot 
waren. Mede dankzij de 
Kinderraad is er vaart achter 
die herstellingswerken 
gezet, zodat iedereen hier 
terug op een veilige en aan-
gename manier kan fietsen.”

Maaike: “Wij houden van 
lezen. Daarom stelden we 
voor de jeugdboekenmaand 
onze eigen leeslijst met 
keitoffe boeken op, voor onze 
Mechelse vriendjes die ook 
graag lezen. Of niet graag 
lezen, maar het wel eens willen 
proberen. Daarnaast hebben 
we ervoor gezorgd dat er 
regelmatig voorleesmomenten 
worden ingepland in de stad, 
los van de voorleesmomenten 
die plaatsvinden in de bib.”

Meer weten over de 
Mechelse Kinderraad, 

hun realisaties en 
hun plannen voor 

volgend jaar? Surf naar 
mechelenkinderstad.be/

kinderraad

Margot MilaMarieke

Pauline Romaisa

Tamirat

Romaissa

Rune Sander

Lorin Maaike

Kinderraad 
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Samen met deze 
talentvolle en 
diverse kinder-
raad gingen 
we voor 100 % 
Mechelen 
Kinderstad.

Abdrahman Labsir, 
schepen van Jeugd
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Voor al het nieuws over de winteractiviteiten
MECHELENHOUDTJEWARM.BE

Ook dit jaar had Mechelen Feest een 
programma vol winterplezier in petto voor 
jou. Maar je weet wel, corona en zo. Wat wél 
doorgaat, vind je op mechelenhoudtjewarm.be. 
Hieronder alvast enkele warmmakers. 

Shop in the name  
of 2800love
Op zoek naar een eindejaars-
cadeautje voor je lief? Blitse bretellen 
voor je grootvader? Of een trendy 
theepot voor je schoonmoeder?

Via shoppeninmechelen.be shop 
je veilig. Je kan er terecht bij 
Mechelse handelaars om dat ene 
unieke cadeautje te kopen en op 
zoek te gaan naar originele einde-
jaarsdecoratie. Daarenboven kan 
je via shoppeninmechelen.be 
ook terecht bij heel wat winkels 
en horecazaken die voor jou de 
lekkerste maaltijd voorbereiden, aan 
huis leveren of voor je klaarzetten.

Het beste  
eindejaarscadeau
Geef een stukje Mechelen cadeau: 
verras met een Mechelenbon. Met 
die bon shop, eet en drink je in tal 
van Mechelse zaken. En zo steun je 
dus meteen ook de lokale handel 
en horeca.

Je kan de bon online kopen 
op shoppeninmechelen.be. 
Vervolgens krijg je een leuke e-mail 
met een QR-code. Die e-mail kan 
je doorsturen of afdrukken en 
afgeven als cadeautje. Of laat een 
mooi verpakte bon opsturen naar 

je thuis of rechtstreeks naar het 
huis van de gelukkige. Koop je 
liever niet online? Spring dan even 
binnen bij UiT in Mechelen in het 
Schepenhuis. 

Een Mechelenbon blijft één jaar 
geldig na aankoopdatum en kan 
je gebruiken bij zo’n 200 deel-
nemende Mechelse zaken. 
Je herkent de deelnemende 
handelaars ook aan de rode 
Mechelenbon-sticker in of aan 
hun zaak. 

Daar wordt aan 
de deur geklopt
Ontdek alle Sinterklaasactiviteiten  
op mechelenkinderstad.be. 

Met elkaar naar  
een warm eindejaar
10-9-8-7-... Tel mee af naar 2021 
met de warmste aftelkalender op 
mechelenhoudtjewarm.be. Open elke 
dag een vakje en ontdek wat er achter 
het deurtje schuilt: een toffe tip, een 
warme wens of een unieke uitdaging. 

Daarnaast stuurde Stad Mechelen eind 
november 100 kettingbrieven uit. Heb jij er 
eentje gekregen? Schrijf jouw boodschap 
mee op de brief, doe hem bij je buur, een 
Mechelse collega of een vriend(in) in de 
bus en verspreid mee de #2800love. 
Want Mechelaars, die zijn er voor elkaar. 

Toch liever shoppen in ‘t echt? De 
Mechelse handelaars ontvangen 
je tijdens de eindejaarsperiode 
met open armen in een gezellig 
kerstsfeertje. Ze doen er alles aan 
zodat jij in alle veilig heid gezellig 
kan shoppen. Speciaal voor jou 
doen ze ook open op zondagen 
20 en 27 december en zondag 
3 januari op voorwaarde dat de 
coronamaatregelen het toelaten.
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De top 3  
van … 
Evy

Hier vind je alles: “Mijn favoriete 
plek is ongetwijfeld de Vismarkt. 
Hier kan je lekker eten en drinken, 
en heb je zowat alles bij mekaar.”

Gezellig slenteren: “Het Dijlepad 
door de binnenstad vind ik altijd 
leuk. Gezellig slenteren langs het 
water en naar alle huizen kijken.”

Natuur hier: “In ‘t Mechels 
Broek kan je heel mooi wan-
delen. Even de binnenstad 
uitfietsen en je bent in een wip 
in een groot natuurgebied.”

-voordeel
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‘t verhaal van
quarantaine in de 
zestiende eeuw
Quarantainemaatregelen zijn van 
alle tijden. Tijdens de middeleeuwen 
en vroegmoderne tijd schakelden 
steden stadsgeneesheren in om 
besmettelijke ziekten, zoals pest 
en lepra, te bestrijden. Een van de 
belangrijkste taken van Mechelens 
bekendste stadsarts, Rembert 
Dodoens, was het ‘visiteren’ van 
mensen die mogelijk besmet waren 
met lepra. Wie besmet bleek met 
lepra, werd naar de afgelegen 
leprozerie ‘Ter Siecken’ gestuurd. 
Dat als klooster ingerichte melaat-
senhuis werd gesticht rond 1200, 
buiten de stadsmuren in het gehucht 
Geerdegem. Werd de patiënt tijdens 
zijn quarantaine door de ziekenzus-
ters genezen verklaard, dan kwam 
de stadsarts langs voor een finaal 
onderzoek. Dankzij dat efficiënte 
controle- en quarantainesysteem 
slaagde de stad er tijdens de 
zestiende eeuw in om de versprei-
ding van lepra in Mechelen terug te 
dringen. In combinatie met verbe-
teringen in voedingsgewoonten en 
huisvesting resulteerde dat in een 
afname van het aantal lepralijders 
en melaatsen. In 1510 waren er 
per 10 000 Mechelaars ongeveer 
twintig melaatsen, in 1560 nog maar 
zes à zeven.

Ontmasker het gevaar van stereotypes 
Fake news en fake images 
sluipen binnen: soms onschul-
dig, maar soms ook erg 
gevaarlijk. Hoe slagen politici, 
marketeers of opiniemakers erin 
om een bepaalde boodschap 
over te brengen? En waarom 
zijn we er zo vatbaar voor?

Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog speelde antise-
mitische propaganda tegen ‘de 
Jood’ een belangrijke rol in een 
genocide, maar ook vandaag 

leven stereotiepe denkbeelden 
en samenzweringstheorieën 
tegen joden, zigeuners, migran-
ten, LGBTQI's, vrouwen of 
andere groepen nog altijd.

Heb je 25 punten gespaard met 
je UiTPAS? Dan kan je gratis 
naar de expo Fake Images bij 
Kazerne Dossin, van zodra 
Kazerne Dossin weer open is. 
Ruil je UiTPAS-punten om aan 
de balie van Kazerne Dossin. 
Maximaal 1 voordeel per UiTPAS.
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• In november en december orga-
niseren de begraafplaatsen 
opnieuw een najaars programma 
rond rouw en verlies. Breng een 
zelfbeschilderde zwerfkei mee 
naar een van de rouwmomen-
ten en bouw mee aan een bank 
vol herinneringen. Meer info: 
mechelen.be/rouw-en-verlies

• Het Predikheren is gesloten op 
25, 26 en 27 december en op 
1, 2 en 3 januari. Lever je uit-
geleende materialen in via de 
inleverbus aan de zijkant van 
het gebouw.

• ARSENAAL/LAZARUS zkt. 
inter nationale kranten voor 
een nieuwe voorstelling. Ben 
jij Mechelaar met buitenlandse 
roots en kan je aan de krant 
van 22 februari 2021 uit jouw 
thuisland geraken? Contacteer 
ARSENAAL/LAZARUS nu al via 
projectnico@arsenaallazarus.be 
of 015 14 09 18.

• De Mechelse Kaffefabrik komt 
opnieuw met een limited edition 
eindejaarskoffie op de proppen. 
Gijs Vanhee ontwierp de exclu-
sieve verpakking. Een deel van 
de opbrengst van die koffiever-
koop gaat naar De Keeting. Te 
koop via kaffefabrik.be of bij 
Spar Brusselsesteenweg.

• Basisscholen De Spreeuwen 
en De Vlindertuin kregen een 
schoolstraat voor hun deur. 
Wagens mogen er niet in op het 
moment dat de school begint 
of eindigt, wat verkeersveiliger 
is. Mechelen telt intussen al 
10 schoolstraten: mechelen.be/
schoolstraten.

• Gebruik je vaak de deelfiet-
sen van Mobit? Neem een 
abonnement en betaal slechts 
45  euro voor 3  maanden. 
In ruil krijg je 300 ritten van 
60 minuten rijplezier. Delen 
maar! delenisvooriedereen.be

Snel

Kort 

Laat je lichtje 
schijnen
Verlang je ook naar licht in deze 
donkere dagen? Naar nabijheid 
nu we afstand moeten houden? 
Naar een manier om met anderen 
gemis en verdriet te delen nu 
we amper nog met een grotere 
groep kunnen samenkomen?

Kom op donderdag 3 december 
tussen 17 en 20u een kaarsje 
aansteken in AZ Sint-Maarten 
tegen de duisternis en breng 
warmte tijdens deze kille dagen. 
Laat je lichtje schijnen voor 
mensen die het nodig hebben, of 
voor mensen die je hard mist.

Fan van dino’s? Dan heb je deze 
winter twee keer prijs. Als de corona-
maatregelen het toelaten tenminste. 

ZOO Planckendael organiseert voor 
het eerst het Dinolights Lichtfestival, 
een lichtavontuur voor kleine en 
grote avonturiers van de makers 
van China Light Zoo. Ga op zoek 
naar de Brontosaurus of volg de 
lampjes naar een indrukwekkende 
Tyrannosaurus Rex. 

ROAR, dino’s in ZOO Planckendael 
en Technopolis

En op de site buiten Technopolis 
is een groep levensgrote reuzen-
dinosaurussen aangetroffen. Durf 
jij het aan om hen van dichtbij te 
bewonderen? 

Dinolights Festival 
> 10.01, ZOO Planckendael 
Tickets via zooplankendael.be

Dinopolis 
> 03.01, Technopolis 
Tickets via technopolis.be

AZ Sint-Maarten voorziet thee-
lichtjes en luisterende oren als je 
daar nood aan hebt. Draag wel 
je mondneusmasker. Je mag ook 
een kleine bijdrage meebren-
gen voor ons partnerziekenhuis 
in Congo, zodat mensen daar 
goede medische zorg krijgen.



Erick vertelt zijn verhaal achter zijn portret in Walem

“Ik had nooit gedacht dat ik me 
hier zo snel thuis zou voelen”

Je hebt ze vast al gespot, de verschillende grote  portretten 
op Mechelse gebouwen. De foto’s en bijhorende  verhalen 

maken deel uit van de tentoonstelling ‘De Mensen 
Maken de Stad’. Erick (20) is een van de deelnemers. 
Hij ontvluchtte twee jaar geleden het bendegeweld in 
El Salvador en vond een nieuwe thuis in Mechelen.

Ontdek alle foto’s, verhalen 
en locaties van de expo op 
demensenmakendestad.be
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Hoe is de situatie in El Salvador?
“Al jarenlang strijden twee bendes 
in El Salvador om territorium. 
Woon je in het ene gebied, dan 
kan je niet zonder risico ergens 
anders heen. Je weet niet welk 
gebied van welke bende is. Op 
straat komen is levensgevaarlijk.”

“Als toerist merk je weinig van 
het gevaar. De bendes viseren 
geen toeristen, maar wel fami-
lieleden van militairen, omdat 
het leger al jaren strijd voert 
tegen de bendes. Als je familie 
voor het leger werkt, zoals de 
mijne, wil je dat vooral geheim 
houden. Want de bendes plegen 
regelmatig aanslagen, gericht 
op familieleden van militairen.”

“Op een dag werden mijn 
moeder en ik bedreigd. We 
waren onderweg naar de winkel, 
op amper 500 meter van ons 
huis. Dat was de druppel voor 
mijn ouders. Ze vonden dat ik 
El Salvador moest verlaten.”

Waarom koos je ervoor om 
naar Mechelen te komen?
“Negen jaar eerder waren 
onze buren Lorena en Bart al 
naar Mechelen verhuisd. Ze 
lieten weten dat ik welkom 
was. Ik kwam terecht in een 
gezin met een warme Belgisch-
Salvadoraanse sfeer. Ze gaven 
me advies en hielpen me om mijn 
eerste stappen in België te zetten, 
maar nog belangrijker: ze gaven 
me een thuis, eten en liefde. 
Zonder hen had ik El Salvador 
nooit kunnen ontvluchten.”

“Sinds november woon ik bij een 
nieuwe familie in Walem. Martine 
en haar man Bert hebben me 
echt onthaald als een tweede 
zoon. Ik ben helemaal opgeno-
men in de familie. Ik ga mee naar 
familiefeesten en elke woensdag 
ga ik op bezoek bij de oma, opa 
en hun vrienden. Dan eten we 
pateekes en kletsen we wat.”

Er wonen 
fantastische 
mensen met 
heel boeiende 
levensverhalen 
in Mechelen, 
ga ze zeker 
ontdekken.

Gabriella De 
Francesco, schepen 
van Diversiteit en 
Gelijke Kansen

Hoe verliepen de eerste 
weken in je nieuwe stad?
“Uiteraard schrikte het me af om 
als achttienjarige alleen naar 
België te komen. Ik had altijd bij 
mijn ouders gewoond en plots 
moest ik heel snel volwassen 
worden. Mijn papieren regelen, 
een school zoeken, een bank-
rekening openen … Maar het 
is me gelukt, met de nodige 
hulp. Belgen zijn echt behulp-
zaam. Je moet alleen eerst om 
hulp durven vragen (lacht).”

“Zo zijn er nog opvallende 
verschillen tussen Belgen en 
Salvadoranen. In El Salvador kwam 
ik amper buiten, maar hier heeft 
iedereen hobby’s. Mijn hobby’s 
zijn zwemmen of wandelen in de 
natuur. Ook de liefde van een Belg 
voor de zon vind ik grappig. In El 
Salvador schijnt de zon het hele 
jaar door, we vinden dat niet zo 
bijzonder. In Mechelen zit ieder-
een bij de eerste zonnestralen 
meteen op een terrasje. Belgen 
zijn ook heel direct. Ze winden 
er geen doekjes om. Ik kan soms 
moeilijk inschatten wanneer 
iemand sarcastisch is of ernstig. 
En of ik dan moet lachen of niet.”

Nochtans heb je op amper 
twee jaar tijd heel goed 
Nederlands leren spreken.
“Ja, dat vond ik enorm belangrijk. 
Ik schreef me in bij CVO TSM en 
ging elke week naar drie conver-
satietafels in Mechelen. Ik volgde 
een inburgeringscursus én een 
zomercursus Nederlands.”

“In een van die conversatie-
klassen leerde ik Els kennen, 
een kleuterjuf. Zij heeft me 
enorm geholpen bij het vinden 
van een juiste school. Nu zit 
ik in mijn laatste jaar industri-
ele wetenschappen op TSM. 
Hierna wil ik verder studeren en 
een goede job vinden. België 
heeft me veel gegeven en ik 
wil in de toekomst iets terug-
doen voor de maatschappij.”

Met steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migra
e en Integra
e en de Vlaamse overheid
“Naar een meer geïntegreerd migra�ebeleid, via AMIF”

Met steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie en 
de Vlaamse overheid "Naar een geintegreerd migratiebeleid , via AMIF"
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“Ik ben nog nooit 
zo ziek geweest”

Zowat iedereen is het beu. Coronamoe, heet dat dan. 
Alsof er een automatische afspeellijst opstaat, hoor 
je: hou afstand, draag je mondneusmasker, was en 
ontsmet je handen regelmatig. Toch blijven alle maat-
regelen broodnodig. Om je familie, je vrienden en 
jezelf veilig te houden. Drie Mechelaars getuigen over 
hun akelige kennismaking met het coronavirus.
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Mounir (40): “Als ambulancier bij AZ Sint-Maarten kom 
ik vaak als eerste in contact met mensen die besmet 
zijn met het coronavirus. En dan meestal met mensen 
die er vrij tot heel erg aan toe zijn. Die niet meer in 
staat zijn om zelf naar het ziekenhuis te komen.”

Hannae (37): “Mijn stiefmama kreeg plots hele 
hoge koorts. Na twee dagen brachten we haar 
op maandagavond naar het ziekenhuis voor een 
coronatest. Door de hevige koorts, besloten de 
dokters haar meteen daar te houden. Om 2u 's 
nachts kregen we telefoon van het ziekenhuis: 
ze had positief getest op het coronavirus.”

“Om 7u 's ochtends heb ik mijn stiefmama nog even 
kunnen spreken via de telefoon, maar toen kon ik 
haar al bijna niet meer verstaan omdat ze zo'n groot 
tekort aan adem had. Tien minuten later belde het 
ziekenhuis om te zeggen dat ze opgenomen was 
op intensieve. Ik heb haar daarna maandenlang niet 
meer gesproken. Ze werd uit ons leven weggerukt.”

“Mijn stiefmama heeft in totaal acht weken in 
een kunstmatige coma gelegen. Toen ze uitein-
delijk ontwaakte, kon ze wekenlang niet praten 
en amper bewegen. Intussen is ze terug thuis, 
maar het coronavirus heeft haar lichaam zware 
schade toegebracht. Haar pancreas is aange-
tast, waardoor ze diabetes type 2 ontwikkeld 
heeft. Voor corona was ze kerngezond.”

Als ambulancier moet je 
mensen meenemen en weet 
je niet of ze nog wel levend 

terugkeren naar hun familie

Ann Sophie (23): “Mijn wereld stond stil op de 
dag dat ik hoorde dat ik besmet was met Covid-19. 
Langzaam begon angst zich meester te maken van 
mijn lichaam: wat als ik andere mensen besmet 
had? Enkele dagen ervoor was ik nog bij een 
vriendin thuis geweest om iets te drinken en wat 
gezelschapsspelletjes te spelen. En we waren ook 
nog op restaurant geweest met een hele bende.”

“Je hoort vaak dat jonge mensen bijna niet ziek 
worden. Maar ik was jong en gezond en ben 
nog nooit zo ziek geweest in mijn hele leven. 
Afschuwelijke spierpijn, hoge koorts, extreme 
vermoeidheid waardoor ik mijn bed niet meer kon uit-
komen. En ik verloor mijn reuk- en smaakvermogen.”

Ik ruik nog altijd niks, ben snel 
uitgeput en kan nog altijd niet 
hetzelfde aan als vroeger

“Op een bepaald moment had ik zoveel last van 
kortademigheid dat ik dacht dat ik niet meer zou 
kunnen ademen. Mijn moeder heeft mij toen 
halsoverkop naar het coronapunt gebracht. Ik 
was zo bang. In het ziekenhuis hebben ze mijn 
longen en de zuurstof in mijn lichaam gecheckt. 
Ik moest gelukkig niet opgenomen worden, 
maar ze maanden mij wel aan om heel voor-
zichtig te blijven. Mijn bloeddruk was ook heel 
laag, waardoor ik constant duizelig was.”

“Intussen ben ik beter en terug aan de slag als 
stagiaire vroedkunde. Ik kan al terug alles proeven, 
maar ik ruik nog altijd helemaal niks. Daarnaast ben 
ik vaak snel uitgeput en heb ik niet het gevoel dat 
ik hetzelfde aankan als vroeger. Mijn moeder, die 

samen met mij in quarantaine moest omdat we 
in hetzelfde huis wonen, is ook besmet geraakt 

met het coronavirus. Zij is nog niet beter.”

“Soms is de hele familie besmet, maar is bijvoor-
beeld alleen de papa er zwaar aan toe. Dan blijven 
zijn vrouw en zijn kinderen alleen achter. Wat zeg 
je dan? Je weet niet of hij het coronavirus zal over-
leven en of hij überhaupt nog terug thuiskomt.”

“Meestal geven we de mensen nog een minuutje 
om afscheid te nemen van elkaar. Vaak zeggen 
ze hele simpele dingen tegen elkaar, zoals ‘tot 
straks’, ‘hou je sterk’ en ‘ik zie je wel weer’.”
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VR 8 JANUARI
Orfeus Jamsessies – 
LAZARUS (Koen De Graeve) 
en Flat Earth Society
theatervoorstelling • 
ARSENAAL/LAZARUS,  
19 & 21u, € 12 
Jazzzolder: Bram Weijters 
& Chad Mccullough
concert • Het Predikheren, 
20 > 22u, € 10 

ZA 9 JANUARI
Kritisch kijken naar 
kennismaken: Moet de lokale 
politie harder optreden?
lezing • Het Predikheren, 14 > 15u

ZO 10 JANUARI
Nieuwjaarsconcert 
afdeling oude muziek 
Conservatorium Mechelen
concert • Cultuurcentrum 
Mechelen, 11 > 12.30u, € 10

DI 12 JANUARI
In Perspectief: Roemenië
lezing • Het Predikheren, 
10.45 > 12.30u, € 12 

DO 14 JANUARI
IFO feat. Ralph Alessi & 
Steiger  dubbel releaseconcert
concert • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 
De leesclub: Herman V.C 
& Dirk B.  Blinde woede
lezing • Het Predikheren, 14 > 16u
Kennismaking met CGG De 
Pont & nieuwjaarsdrink
lezing • CGG De Pont, 
19.30 > 21.30u, gratis

ZA 16 JANUARI
Waagstuk   
Charlotte Van den Broeck
theatervoorstelling • 
Stadsschouwburg, 20 > 21.30u
Merope  feat. Harmen 
Fraanje & Toma Gouband
concert • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

4

5

Door het coronavirus kan het zijn dat 
sommige activiteiten geannuleerd zijn. 
Check voor de zekerheid dus altijd 
de website van de organisator. 

ZA 19 DECEMBER
Herdenkingsplechtigheid
lezing • Stedelijke rouwaula, 
14 > 15.30u, gratis

ZO 20 DECEMBER
De beiaard van de OnzeLieve
VrouwoverdeDijlekerk
concert • Onze-Lieve-Vrouw-
over-de-Dijlekerk, 11 > 11.30u, 
gratis

ZA 26 DECEMBER
Afname op zaterdag
goed doel • Rode Kruis Motstraat 

ZO 3 JANUARI
Ollie Trollie en mannetje 
Lampenkap (2+)
theatervoorstelling • Theater M, 
14.30 > 15.30u, € 12 

DI 5 JANUARI
Orde van de Dag – 
LAZARUS, NUT en gasten
theatervoorstelling • 
ARSENAAL/LAZARUS, 
20.15 > 22u, € 15 

WO 6 JANUARI
Warme Winteravond in 
Mechelen: Nooit nog stil
lezing • Het Predikheren, 
19.30 > 22.30u
De beiaard van de OnzeLieve
VrouwoverdeDijlekerk
concert • Onze-Lieve-Vrouw-
over-de-Dijlekerk, 11 > 11.30u, 
gratis

2

3

DI 1 DECEMBER
Griezeltocht
wandelroute • Zwembad 
Geerdegemvaart, 20u

ZO 6 DECEMBER
Nognetgeenwinter in 
het Mechels Broek
begeleide uitstap • 
Bezoekerscentrum Mechels 
Rivierengebied, 14 > 16.30u

DI 15 DECEMBER
Opus 111  Aka Moon
concert • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 
Suïcidepreventie
lezing • Dienstencentrum 
De Schijf, 20 > 22u

WO 16 DECEMBER
VECHTSTUK (tryout)   
Hof van Eede
theatervoorstelling • kunsten-
centrum nona, 20.30 > 21.30u, 
€ 16 

DO 17 DECEMBER
VECHTSTUK (tryout)   
Hof van Eede
theatervoorstelling • kunsten-
centrum nona, 20.30 > 21.30u, 
€ 16 

1

1

2

3

4

5
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Voor al het nieuws over de winteractiviteiten
MECHELENHOUDTJEWARM.BE

Muzikale sluimersessies: 
tussen duister en licht
theatervoorstelling • Het 
Predikheren, 10.15u & 11.15u,  
€ 5 

ZO 17 JANUARI
PJOTR EN DE WOLFSKI (3+)
theatervoorstelling • DE MAAN, 
11u & 15u, € 10 

WO 20 JANUARI
Verteltheater: Over 
hoedjes en kalfjes
theatervoorstelling • 
Het Predikheren, 14.30 > 17u,  
€ 5 

DO 21 JANUARI
De Improfeten
theatervoorstelling • Theater M, 
20.30 > 22.30, € 18 

VR 22 JANUARI
8 Kerken 8 lezingen   
De “Engelen met de 
Arma Christi”
lezing • Sint-Alexius en 
-Catharinakerk, 20 > 21.30u, 
gratis
Jazzzolder: Pannonica
concert • Het Predikheren, 
20 > 23u, € 10 

ZA 23 JANUARI
Er was eens... Jeron Dewulf
theatervoorstelling • Theater M, 
20.30 > 22.30u, € 18 
Apparitions  Diederik Peeters
theatervoorstelling • kunsten-
centrum nona, 20.30 > 21.30u, 
€ 16 
Muzikale sluimersessies: 
tussen duister en licht
theatervoorstelling • Het 
Predikheren, 10.15u & 11.15u,  
€ 5 

DI 26 JANUARI
Burning Butterfly  
Annica Muller
theatervoorstelling • kunsten-
centrum nona, 20.30 > 21.30u, 
€ 16 

WO 27 JANUARI
Drie Griekse verhalen 
door drie vrouwen
theatervoorstelling • kunsten-
centrum nona, 20.30 > 21.30u, 
€ 16 

DO 28 JANUARI
Christian Wallumrød 
Ensemble  support: Suura
concert • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

VR 29 JANUARI
Een of andere Rus  ARSENAAL 
en Het Kwartier / Freek Mariën
theatervoorstelling • 
ARSENAAL/LAZARUS, 
20.15 > 22.45u, € 15 

ZA 30 JANUARI
PAIN AGAINST FEAR  Naomi 
Velissariou | Theater Utrecht
theatervoorstelling • kunsten-
centrum nona, 20.30 > 21.30u, 
€ 16 
Pigeon on piano
concert • Het Predikheren, 
20.15 > 23u, € 15 
Een of andere Rus  ARSENAAL 
en Het Kwartier / Freek Mariën
theatervoorstelling • 
ARSENAAL/LAZARUS, 
20.15 > 22.45u, € 15 

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

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

Meer vrijetijdsinfo?  
UiT in Mechelen!
Vleeshouwersstraat 6 
open: ma-za 10-16u, 
zo 12.30-16u 
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.

EXPO
Horse Head  Frederik Buyckx
> 5.01, Cultuurcentrum 
Auschwitz.camp
> 25.06, Kazerne Dossin 
Luc Dondeyne
> 22.12, Galerie Transit
De Wonderbaarlijke Visvangst
> 20.12, Galerie Transit
Ontdekkingstocht naar 
hedendaagse moderne kunst
> 5.02, Galerie M
Op reis door Fabeltjesland
> 21.02, Speelgoedmuseum 

De Mensen Maken de Stad 
(fototentoonstelling openlucht)
> 28.03, Centrum Mechelen
Breaking Bounderies De 
Olympische Spelen
> 30.06, Sportimonium 
Sergio De Beukelaer
> 3.01, Cultuurcentrum 
Cindy Wright, Eye To Eye
> 3.01, Hof Van Busleyden 
Dinopolis
> 3.01 Technopolis
Het Kunstuur
> 31.01, Heilige Geesthuis, 
Focusexpo: Op roadtrip 
met oldtimers
> 21.03, Speelgoedmuseum 

Expo #Fake Images
> 31.08, Kazerne Dossin 

Agenda 
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Boven, v.l.n.r.: Jan Bal, Erik Laga, Marina De Bie, Gabriella De Francesco en Björn Siffer.
Onder, v.l.n.r.: Koen Anciaux, Vicky Vanmarcke, Alexander Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen en Abdrahman Labsir.
Deze foto werd genomen voor de coronamaatregelen.

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

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

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

Verantwoordelijke uitgever: Erik Laga, algemeen 
directeur, Grote Markt 21, 2800 Mechelen
Redactie: Marketing & Communicatie,  
Stad Mechelen, Grote Markt 21, 2800 Mechelen, 
nieuwemaan@mechelen.be,  
www.mechelen.be/nieuwemaan
Fotografie: Joost Joossen, Karin Van Hees,  
Ninah Van Aelst, Diederik Craps,  
Daan Hannon & Aikon Producties
Concept & creatie: Trendhuis
ISSN: 2033-2289
Editienummer: 93

Vragen over bedeling?  
nieuwemaan@mechelen.be 

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

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

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

Crazy autumn afternoon 

#2800love #reflection

 Inna Ohanyan Armenyan

Prachtige foto genomen door mijn man 
Artur Vardanyan 🍂

#herfst #2800love

 demiijacobs

Goodbyee weekend, hello Monday🧡

#beautiful #sunset #wonderfull #mechelen 
#city #2800love 

 kayleighandthejanssens

Magische momenten in Tivoli Park 
te Mechelen. Ja ik vind het een 
prachtige plek.
#magicofchildhood #momlife #2800love

 veres_andras

Biking in Mechelen

#merida #mechelen #fietseninvlaanderen

 vicksvanderelst

Zaterdag ochtend om 9u30 met u 
kinderen naar de dino's gaan zien das 
dan ne volle puntenbak voor heel het 
weekend hé 🙋🏼♀️🦕

 huberthomas_

Mechelen under construction
#futuristic #mechelen #2800love 
#mecheleninbeweging #citblaton 
#belgianarchitecture

 harmengoossens

I pass here every week, should I make 
it a project to find a different angle 
every week? 😬😊

#bluehour #nightshot #reflectie #2800love

Jouw kans om iedereen te 
laten meegenieten van jouw 

unieke kijk op Mechelen 
en zijn Mechelaars.

#2800love
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Koop de Mechelenbon nu ook online op 

GEEF EEN STUKJE

MECHELEN
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