NIEUWE
MAAN
december 2021

De Warmste
Week in de
warmste stad
Maaltijden
in de dorpen
Ontmoet de nieuwe
wijk Zuidkwartier
Bourgondiërs en hun
Uitbundig Verleden

DE WARMSTE WEEK IN MECHELEN
Van 18 tot 24 december is Mechelen de warmste stad van
Vlaanderen. Live vanuit onze stad wil de VRT zoveel mogelijk
geld inzamelen voor projecten die ervoor zorgen dat iedereen in
alle vrijheid zichzelf kan zijn. Wat mag je verwachten? Live radio
vanop een drijvend podium op de Dijle, een groot muziekfestival
op de Grote Markt, onder meer jong talent en exclusieve cinemaavonden in het Cultuurcentrum. Je ontdekt het allemaal vanaf p. 8.
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Welkom

KUNNEN ZIJN
WIE JE BENT
Dit jaar is Mechelen gaststad voor De Warmste
Week, de grote solidariteitsactie waarmee
de VRT heel Vlaanderen mobiliseert voor het
goede doel. De organisatoren kiezen vanaf
deze winter voor een nieuwe aanpak en zetten
voortaan één maatschappelijk, actueel thema
centraal. Dit jaar is dat ‘Kunnen zijn wie je bent’.
Dat de VRT voor Mechelen koos om het
nieuwe concept te lanceren is natuurlijk geen
toeval. Verbinding is al langer het sleutel
woord in onze Mechelse aanpak. Wij hebben
de afgelopen jaren een model ontwikkeld dat
samenleven in diversiteit tot een succes kan
maken. Een wereld waarin iedereen de vrij
heid heeft om te zijn wie hij is, sluit naadloos
aan bij onze vele projecten om vooral onze
jongeren toekomstkansen te geven.
De Warmste Week eindigt met heel wat knal
drang. Naast Maanrock in de zomer is er nu
dus ook een groot muziekfestival in de winter.
Niet zomaar een festival, maar een groot feest
met een belangrijke boodschap!

UIT IN MECHELEN
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Agenda:
wat te doen in december?

Alexander Vandersmissen,
burgemeester
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Vraag
WAT KAN IK DOEN
TEGEN DISCRIMINATIE?

WATER VOOR
LANDBOUW

Beste stadsbestuur,

We krijgen steeds vaker te
maken met lange droogte
periodes of extreme
regenval. Samen met landen tuinbouwers onderzoekt
de stad hoe we het teveel
aan regenwater kunnen
opvangen en inzetten
voor land- en tuinbouw
tijdens langere droogtes.
Volg mee op mechelen.be/
water-voor-landbouw.

Onlangs moest ik bij een sollicitatie
gesprek bijna meteen weer
vertrekken. Jammer genoeg vrees ik
dat het kwam omdat ik iets vertelde
over ‘mijn vriend en ik die aan het
verbouwen zijn’, waardoor ik mijn
geaardheid blootgaf. Het is niet de
eerste keer dat ik met dit soort dis
criminatie te maken krijg. Kan ik hier
eigenlijk iets tegen doen?
Met vriendelijke groeten,
Jasper

We blijven innovatieve ideeën
uitwerken om op de beste
manier met regenwater en
droogte om te gaan.

Dag Jasper,
Eerst en vooral vinden we het heel
erg dat je zulke dingen meemaakt.
Voor discriminatie is er in onze
stad absoluut geen plaats. Jammer
genoeg gebeurt het nog wel.
Meld discriminatie via mechelen.be/
gelijke-kansen-en-discriminatie of
via 0800 20 800. Je melding komt
rechtstreeks terecht bij Unia, het
Interfederaal Gelijkekansencentrum.
Dat is een onafhankelijke openbare
instelling die discriminatie bestrijdt en
gelijke kansen bevordert.
Eerst bekijkt Unia of het bevoegd
is om je melding te behandelen.
Vervolgens openen de medewerkers
van Unia een dossier en starten ze
met een gedetailleerd onderzoek. Ze
informeren je ook over je rechten. Ze
luisteren en registreren je verhaal en
zoeken, indien jij dat wenst, samen
naar een oplossing.
Als Unia niet bevoegd is om je
melding te behandelen, verwijzen
ze je uiteraard door naar de juiste
gespecialiseerde dienst.
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Koen Anciaux, schepen van Landbouw

WANDEL DOOR
HET MECHELEN
VAN MORGEN
De nieuwe audiowandeling
‘Mechelen van Morgen’ gidst je
langs tien plekken in onze stad
waar je kan luisteren naar allerlei
getuigenissen over hoe Mechelen
zich ontwikkelt. Bijvoorbeeld op
vlak van mobiliteit, samenleven
of klimaat & milieu. Je hoort ook
over de raakvlakken tussen al die
dingen. Want in stadsontwikkeling
komt alles samen.

De wandeling
is vijf kilometer
lang, duurt 90
minuten en volg je
op je smartphone via
de gratis app van Visit Mechelen.
De wandeling is geïnspireerd op
de Jane’s Walk, een verzameling
van wandelingen in steden
wereldwijd die tonen hoe een
stad zich ontwikkelt.

Kort

1970

Vroeger en nu
Als je van de Sint-Katelijnestraat naar
het Conservatorium fietst, kom je door
het A.B.-straatje. Dat historische straatje
werd al vermeld in een document van
1481. Het hoorde bij het huis ‘Den
AB’ dat uit twee woningen bestond,
links en rechts van de Bellepoort. In
de 15de eeuw was het huis in bezit
van de schilder Frans Crabbe van
Espleghem en zijn zoon Jan. In de 19de
eeuw deed het een tijdlang dienst als
brouwerij en vervolgens als leerlooierij.
Achter de Bellepoort bevond zich
een straatje dat helemaal tot aan de
Stadsheimelijkheid liep, het pleintje aan
de Sint-Katelijnestraat.
 ia de Bellepoort kwam je uit aan
V
de Stadsheimelijkheid, het pleintje
aan de Sint-Katelijnestraat

Getal

426
Zoveel Mechelaars maken elk
jaar gebruik van de Minder
Mobielen Centrale (MMC),
een organisatie van vrijwillige
chauffeurs die met hun eigen
auto minder mobiele stads- en
dorpsgenoten vervoeren. Wil
jij ook helpen? Je krijgt een
vergoeding van 0,37 euro per
kilometer én een omnium
verzekering voor je wagen.
Meld je aan via 015 44 52 39 of
mmc.mechelen@zbrivierenland.be.

Vrijwilligers zijn
onmisbare schakels
voor veel organi
saties. Werk jij ook
met vrijwilligers? Zet
ze in de bloemetjes
op de Dag van
de Vrijwilliger op
zondag 5 december.
internationaledag
vrijwilligerswerk.be

HEEFT HET
GESNEEUWD?
Maak je eigen stoep
sneeuwvrij. Voorzie
een veilige doorgang
van 1,5 meter. Stapel
de sneeuw op aan
de rand van het
voetpad. Veeg hem
niet op de rijweg of
in de riool. Ruim de
sneeuw voor je zout
strooit. Anders heeft
strooien geen zin.

Op de nieuwe site
Papenhof opent
volgend jaar een
VillaVip, een warme
kleinschalige thuis
voor tien volwassenen
met een beperking.
Elke bewoner leeft
op zijn eigen ritme en
krijgt persoonlijke zorg
en ondersteuning van
een inwonend zorg
koppel. Iets voor jou
of ken je iemand die
hiervoor in aanmerking
komt? info@villavip.be
of www.villavip.be
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Mechelenmakers

Anjes, Ria en Suzanne
van de Mechelse
Ouderenraad willen met
het Wegwijzersproject
eenzaamheid bij
60-plussers aanpakken.

“Uit een enquête bij Mechelse
60-plussers blijkt dat 1 op de 10
ouderen zich ernstig eenzaam voelt
of niemand heeft om op terug te
vallen. Wegwijzers zijn 60-plussers
uit de Mechelse Ouderenraad die
andere leeftijdsgenoten uit hun kot
halen. Ze maken hen wegwijs in het
Mechelse aanbod aan activiteiten
voor ouderen en spreken eventu
eel ook samen af. Sommige mensen
weten bijvoorbeeld wel dat er van
alles te doen is in hun buurt, maar
durven daar niet alleen naartoe te
gaan. Dan is het fijn dat er iemand is
om samen met hen over de drempel
te stappen. Letterlijk en figuurlijk.”
“Vier keer per jaar verstuurt de stad
een brief aan ouderen die nieuw
zijn in de stad of die recent alleen
kwamen te staan, met de vraag of ze
graag kennis willen maken met een
Wegwijzer. Als dat zo is, gaan Anjes,
Ria en ik aan de slag als koppelaar
sters (lacht). Op basis van de interesses
en leeftijd zoeken we de meest geschikte
Wegwijzer voor elke aanvrager.”

Wil je ook wat meer uit je kot komen?
Vraag jouw Wegwijzer aan via
.
senioren@mechelen.be of 0800 20 800
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Inzicht

DE IDEALE
DUURZAME
WORK-OUT
IN JE BUURT
Onze stad proper houden is een taak voor iedereen.
Gelukkig kunnen wij rekenen op een bende enthousiaste
Mechelaars die regelmatig ploggen in de wijken en
de dorpen. Maar hoe gaat dat juist in zijn werk?

WAT?

WAAROM?

HOE?

MEEDOEN?

Plogging of plog
gen is zwerfvuil
verzamelen terwijl
je wandelt of jogt.
De term is een
combinatie van het
Zweedse ‘plocka’,
wat ‘verzamelen’
betekent, en
joggen. In onze
stad werd vorig jaar
het burgerinitiatief
Plogging Mechelen
opgericht, waarbij
je via de gratis app
WePlog kan zien
waar al geplogd is.

Jammer genoeg
worden onze stad en
de dorpen nog elke
dag geconfronteerd
met zwerfvuil of sluik
stort. Met ploggen
hou je je buurt mee
proper en werk je
tegelijkertijd aan je
conditie. Een plogger
komt makkelijker op
paadjes, in bossen
of op wat meer af
gelegen plekken
waar onze stadsdien
sten minder vaak of
moeilijker komen.

Stad Mechelen voor
ziet ploggers van
vuilgrijpers, fluohes
jes, handschoenen
en vuilniszakken.
Via de WePlog-app
kan je melden waar
je opgeruimd hebt
en je vuilniszak hebt
gezet. Die melding
belandt automatisch
bij de stad, waarna
de uitvoeringsdien
sten proberen om
het verzamelde afval
binnen de 48 uur op
te halen.

Vraag eerst je
plogmateriaal aan
via mechelen.be/
melding. Download
vervolgens de gratis
app WePlog, die jou
en andere ploggers
samenbrengt op één
platform. Je ziet er
ook in één oogop
slag in welke straten
er nog niet geplogd
werd en waar je
dus meer kans hebt
om zwerfvuil te
vinden. Meer info op
ploggingmechelen.be.

Mechelaar Xavier Cloetens
startte in oktober 2020
het burgerinitiatief
Plogging Mechelen

Je houdt de
stad mee
proper én je
werkt aan
je conditie:
win-win
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DE WARMSTE WEEK 2021

MECHELEN
HOUDT HEEL
VLAANDEREN
WARM
Dit jaar is Mechelen de warmste stad van
Vlaanderen. Van 18 tot 24 december verwelkomen
we als gaststad De Warmste Week, de
solidariteitsactie van de VRT. Het motto van
dit jaar is: ‘Kunnen zijn wie je bent’. En met
zo’n thema kom je al snel bij Mechelen uit.

‘Kunnen
zijn wie je
bent’ vat de
kern van het
Mechelse
beleid mooi
samen.
Alexander
Vandersmissen,
burgemeester
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Het is de eerste keer dat De Warmste Week
in Mechelen plaatsvindt, en we hebben
meteen een primeur te pakken! De VRT
lanceert namelijk een volledig nieuwe
formule voor De Warmste Week. De focus
ligt op één centraal thema, dat in een
VRT-bevraging werd aangereikt door
jongeren: kunnen zijn wie je bent. Daarom
nemen 21 geëngageerde jongerenambas
sadeurs uit Vlaanderen en Brussel de taak
op zich om die boodschap uit te dragen naar
onze hele samenleving.
Allerlei organisaties en mensen dienden in
november projecten in die zich inzetten voor
dat thema. In december doet De Warmste
Week een beroep op heel Vlaanderen om
geld in te zamelen voor de gekozen projec
ten. Dat geld komt terecht in het fonds van
De Warmste Week. Vervolgens beslist het
fonds naar welke projecten het geld gaat.

EXTRA STADSFESTIVAL
IN 2021
Na Maanrock verwelkomen we dankzij
De Warmste Week een tweede stadsfestival.
Op de Grote Markt geniet je van live
muziekoptredens aan het hoofdpodium.
Onder meer jong talent geeft het beste van
zichzelf in het Cultuurcentrum. En de radio?
Die wordt gemaakt vanop een ponton op de
Dijle, ter hoogte van de Vismarkt.

Dossier

Het nethoofd van MNM,
Steven Lemmens, en MNM-dj
Kawtar Ehlalouch hebben zin
om te knallen in Mechelen.
KUNNEN ZIJN WIE JE BENT

Steven
Kawtar

Steven: “Een aantal maanden geleden
vroegen we aan Vlaamse jongeren wat hen
bezighoudt en waarvoor ze zich willen inzet
ten. Daaruit bleek dat meer dan zeven op de
tien jongeren zich willen inspannen voor een
wereld waarin iedereen de vrijheid heeft te
zijn wie hij is. Het is een heel breed thema.
Het gaat niet alleen over jezelf, maar het heeft
ook te maken met hoe jij naar andere mensen
kijkt. Dat jij anderen de ruimte geeft om te
kunnen zijn wie ze zijn.”

Mechelen zal zeven dagen
lang op verschillende locaties
bruisen van het leven

Kawtar: “Niet iedereen kan volledig zijn wie
hij is. Ik heb daar zelf ook moeite mee gehad,
vooral toen ik in het middelbaar zat. Ik was
heel onzeker en de enige Marokkaanse op een
volledig witte school. Ik zag er niet uit zoals de
rest en ik ben moslim. Dat was soms moeilijk. Ik
had vaak het gevoel dat ik me moest aanpas
sen. Dat ik niet kon zijn wie ik was. Het heeft
heel lang geduurd voordat ik mijn eigen stem
vond en me daar comfortabel bij voelde. En dat
is nu soms nog moeilijk. Jezelf kunnen zijn is
een werk van jaren. Maar het helpt om mensen
rondom je te hebben die dat begrijpen. Ik wil
me daar 100 % voor inzetten.”
“Dit jaar ben ik samen met Gloria Monserez
(Studio Brussel) en Stéphan Tanganagba
(Eén) ambassadeur van De Warmste Week.
Afgelopen zomer zijn we op zoek gegaan
naar 18 andere jongeren om het verhaal
mee te verspreiden. De 21 jongerenambas
sadeurs vormen een doorsnede van onze
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samenleving. Iedereen heeft zijn eigen
passies, zorgen en motivaties. Mensen zeggen
wel eens ‘dat zijn zorgen voor later’, maar jon
geren zijn later. Wij zijn de toekomst. En daar
moeten we nu al aan werken.”
Steven: “Ik kom ze soms in de gang tegen, de
jongerenambassadeurs. Dat ze stuk voor stuk
gebeten zijn door dat thema, stralen ze elk op
hun eigen manier uit.”

EÉN GROOT STADSFESTIVAL
Steven: “De Warmste Week moet een feest
zijn. Het is een week waarin wij naar buiten
komen en mensen oproepen om samen het
thema te vieren. Daarom zal Mechelen zeven
dagen lang op verschillende locaties bruisen
van het leven. Daarnaast maken we unieke
pop-upradio: geen Studio Brussel of MNM,
zelfs geen mix daarvan. Je mag je verwachten
aan veel muziek en verhalen, en aan combina
ties die mensen nog nooit gehoord hebben.”
Kawtar: “Ik kijk enorm uit naar het stads
festival! Als je tijdens De Warmste Week de
deur uitstapt, ga je niet anders kunnen dan

Jezelf kunnen zijn is een werk
van jaren, maar het helpt om
mensen rondom je te hebben
die dat begrijpen

te blijven plakken in de gezellige
straten. Het zal misschien koud
zijn, maar we gaan elkaars
warmte weer voelen. Ons amu
seren met muziek en verwarmd
worden door pakkende verha
len. Omdat de laatste fysieke
editie van De Warmste Week
al twee jaar geleden is, ben ik
helemaal klaar om te knallen. Op het
nummer Let’s Get Loud van Jennifer
Lopez bijvoorbeeld.”

DE WARMSTE STAD
Steven: “Ik woon al tien jaar in Mechelen.
En mijn liefde voor de stad is alleen maar
gegroeid. Mechelen is een warme stad die
verdraagzaamheid en inclusiviteit hoog in het
vaandel draagt. Voor mij klopt het echt om dit
jaar met De Warmste Week te gast te zijn in
Mechelen.”
Kawtar: “Ik woon nog bij mijn ouders, maar als
er een plek is waar ik naartoe zou verhuizen,
is het sowieso Mechelen. Zo’n gezellige stad!”
Steven: “Bij deze een warme oproep voor
de Mechelaars: kom ook in actie! Het maakt
niet uit of die actie groot of klein is. Je kan
iets doen met je vereniging, je gezin …
of zelfs simpelweg wafels bakken met je
kleinkinderen en ze verkopen aan de buren.
Gewoon doen! Want met dat geld kunnen
we geweldige organisaties steunen die
mensen helpen om te kunnen zijn wie ze zijn.
Denk eraan om jouw actie te registreren op
dewarmsteweek.be, dan komt jouw bijdrage
in het fonds van De Warmste Week terecht.
En kom zeker eens langs, hé.”

STEVEN

NETHOOFD VAN MNM

Voor mij
klopt het echt
om dit jaar
De Warmste
Week te
houden in
Mechelen

HOE KAN JE GELD INZAMELEN?
Kom in actie voor De Warmste Week en steun fantastische
projecten die mensen helpen om te kunnen zijn wie ze
willen zijn. Dat kan bijvoorbeeld door pannenkoeken te
verkopen of een fuif te organiseren. Registreer jouw actie op
dewarmsteweek.be.

KAWTAR

PRESENTATRICE BIJ MNM
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Weinig tijd? Door een vlammetje van De Warmste Week te
kopen, lever je evengoed je bijdrage. Dit jaar zijn er zelfs
gepimpte vlammetjes! Meer info op dewarmsteweek.be.

Dossier

WANDELEN DOOR WINTERLANDSCHAPPEN

VIER OUDJAAR ALS VANOUDS

Wandel op 10 en 11 december mee door de
betoverende, verlichte landschappen die Mechelen
Houdt Je Warm in de verf zet in verschillende
dorpen. Een weekend later, op 18 december, vormt
de historische binnenstad het decor voor de Gouden
Carolus Christmaswandeling.

Tel op 31 december
opnieuw in het
stadscentrum af
naar het nieuwe
jaar, en dat onder
spetterend en
geluidsarm
vuurwerk.

FEESTMAALTIJDEN VOOR IEDEREEN
Het KansArmoedeNetwerk
voorziet samen met vrijwilligers
en horecapartners lekkere en
betaalbare eindejaarsmaaltijden.
Op kerstavond kan je afhalen
bij sociaal restaurant Refuge.
Op kerstdag kunnen mensen
met een kansenpas 's namid
dags een feestelijke maaltijd
van De Margriet en The Chick
afhalen. En op oudejaarsavond

kan je met een bon van een
kansarmoede-organisatie een
heerlijke maaltijd bestellen en
afhalen bij de deelnemende
afhaalrestaurants.
Heb je een UiTPAS met kansenta
rief en wil je komen eten? Schrijf je
dan tijdig in via een kansarmoedeorganisatie in je buurt. Meer info:
mechelenhoudtjewarm.be.

WARMLOPEN VOOR EN DOOR
MARKANTE GEBOUWEN
Op zaterdagavond 11 december doorkruisen
de lopers van de Urban Trail een twintigtal
historische of markante gebouwen op een
parcours van 6 of 10 km. En aan de finish
wacht een verfrissende Maneblusser op elke
deelnemer. Meer info: urbantrail.be.

CADEAUTIPS:
STILTEKALENDER
EN MECHELENBON
Met de kalender van Zinderende Stilte (10 euro)
ga je een rustig, maar bruisend nieuw jaar
tegemoet. Meer info en verkooppunten:
zinderendestilte.be. Of plezier iemand met een
stukje Mechelen en geef een Mechelenbon
cadeau. Meer info: shoppenin.mechelen.be/
mechelenbon.

WARM OP IN DE WINTERBARS
Geen betere reden om de koude te
trotseren dan het vooruitzicht om daarna
weer lekker op te warmen in een van de
winterbars. Waar en wanneer dat kan,
lees je op de website van Mechelen
Houdt Je Warm.

GAIA IN DE SINT-ROMBOUTSKATHEDRAAL
Een paar winters geleden kon je het prachtige
Museum of the Moon van kunstenaar Luke Jerram
bewonderen in de Sint-Romboutskathedraal.
Dit jaar kan je je er van 10 december tot en met
9 januari vergapen aan Gaia, ofwel de Aarde.
Het kunstwerk heeft een diameter van maar liefst
zeven meter en is gebaseerd op gedetailleerde
beelden van ruimtevaartorganisatie NASA. Kom
de Aarde dus zeker eens in detail ontdekken in de
kathedraal. Op de website van Mechelen Houdt
Je Warm lees je wanneer dat precies kan.

WINTERSE GEZELLIGHEID IN JE STRAAT
Klinken op het nieuwe jaar? Dat doe je tijdens Winterburendag.
Elke straat die inschrijft, krijgt een pakket met promomateriaal
en 25 euro shoptegoed bij Oxfam Wereldwinkels. Inschrijven
kan tot en met maandag 3 januari. Meer info en inschrijven:
mechelen.be/winterburendag.

Meer info en het volledige programma vind je op

MECHELENHOUDTJEWARM.BE
11

OUDE OF
NIEUWE
TOESTELLEN
De productie van nieuwe
toestellen zoals stofzuigers en diepvriezers
verbruikt ontzettend
veel energie. Het stoot
zelfs meer CO2 uit dan
je vervoer, verwarming
en elektriciteitsverbruik
samen. Laat je dan beter
je oude toestel herstellen
in plaats van een nieuwer
en energiezuiniger
toestel te kopen?
ImpactSchatter helpt je
bij die keuze. Zo weet je
wat het beste is voor het
klimaat én je portemonnee. Check mechelen.be/
impactschatter en ontdek
het zelf.
De tool werd ontwikkeld voor het project
‘Mechelaars Circulair en
Coöperatief’, met steun
van Vlaanderen Circulair.

WAAR ROOK IS, IS VUUR

Je eigen afval verbranden is
verboden. Dat geldt niet alleen voor
papier en plastic, maar ook voor
het verbranden van gft, houtafval
en groenresten. Elke verbranding
zorgt voor rookontwikkeling, CO2

Straatbabbel
WAT ZOU JE DOEN ALS JE NERGENS
NOG ANGST OF SCHAAMTE VOOR HAD?

Nicole: “Autorijden!
Tijdens mijn eerste
rijles heb ik een botsing
gehad, sindsdien heb ik
geen voet meer achter
het stuur gezet en neem
ik altijd de trein. Mocht
ik geen schrik hebben,
zou ik graag mijn eigen
chauffeur zijn.”
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en fijn stof. Afhankelijk van wat
je verbrandt, komen er zelfs
giftige dampen vrij die schadelijk
kunnen zijn voor jezelf en je
buren. Test je kennis op ivarem.be/
veiligvuurverhaal en win een prijs.

Stijn: “Ik zou meer
mensen aanspreken
op straat of op de trein.
Voor mijn job praat
ik vaak met mensen
die ik niet ken, maar
daarbuiten ga ik me
rap afzonderen. Ook al
lijkt die andere persoon
heel leuk.”

Haiou: “Ik zou mijn
emoties meer laten
zien. Door mijn cultuur
of opvoeding hou ik
me soms in, maar als
ik mezelf helemaal zou
laten gaan, dan zou ik
vrolijker rondhuppelen,
harder lachen … en
meer bier drinken!”

© BeContent

Kort

Straffe ondernemers
“MECHELAARS HEBBEN
ONS WERK VAST AL
EENS GEZIEN”
Van 16 december tot 15 januari kan je opnieuw
feestvieren in de Mirage Winterbar op het
binnenplein van het stadhuis. Die wordt naar
goede gewoonte opgebouwd door Tailormate,
de Mechelse expert in standen- en interieurbouw. “Maar er zijn nog andere dingen die wij in
Mechelen ontworpen en opgebouwd hebben”,
vertelt Ignace Dekens, die samen met Kevin
Goovaerts zaakvoerder is. “Denk maar aan het
interieur van de gezellige boetiek Lily in de
O.L.V.-straat, de nieuwe conceptstore van Cassari
in de Graaf van Egmontstraat en het klasserestaurant The Chick aan het Sint-Romboutskerkhof.”

VAN STANDEN- TOT INTERIEURBOUW
Tailormate bedenkt, maakt en bouwt de perfecte
setting voor elke gelegenheid. Van een mobiele
koffiebar tot de grootste stand op festivals als
Rock Werchter en Pukkelpop. “Voordat corona
uitbrak, was standenbouw goed voor het grootste deel van onze omzet. Nog voor de eerste
besmetting in ons land bekend was, hadden wij
het roer al omgegooid. Hoe dat kwam? Enkele
van onze grote klanten uit Italië waren weggevallen door corona, dus we wisten dat het slechts
een kwestie van tijd was voor België aan de
beurt was. We hebben ons dan volledig op interieurbouw gegooid, een weg die we enkele jaren
ervoor al voorzichtig waren ingeslagen.”

KLAAR VOOR DE TOEKOMST
Door die snelle omschakeling en het dúrven
heruitvinden van zichzelf, won Tailormate de Prijs
Innovatief Ondernemen van VOKA. “Dat danken
we ook aan onze medewerkers. Velen van hen
hebben zich omgeschoold of zijn iets anders
gaan doen binnen het bedrijf. We zijn heel trots
op hun goesting en teamgeest.”
Intussen heeft Tailormate grote plannen voor
de toekomst. “Allereerst willen we graag extra
mensen aanwerven. Ten tweede gaan we
volgend jaar investeren in veel nieuwe machines,
waardoor we op veel vlakken nog kunnen automatiseren en uitbreiden.”
www.tailormate.be
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KOM LEKKER EN
GEZOND ETEN
IN DE DORPEN
Vrijwilliger Nadine organiseert mee
de maandelijkse maaltijd in Battel.
“Elke maand kan je op een vaste dag in Battel, Heffen,
Hombeek, Leest, Muizen en Walem genieten van een
lekkere en gezonde maaltijd. Met dit initiatief wil Stad
Mechelen zoveel mogelijk mensen samen rond de
tafel brengen. Want samen eten is gezellig, en door
de eerlijke prijs spreek je ook de verschillende
Mechelaars aan.”
“Ikzelf maak deel uit van een nieuw groepje
enthousiaste vrijwilligers die de maaltijden in
Battel organiseren. We hebben allemaal veel
zin om de handen uit de mouwen te steken, en
vinden het fijn om mensen de kans te geven om
elkaar te ontmoeten. Bovendien zijn de maaltijden
superlekker!”

Nadine

“In oktober namen we een goede start met 39
inschrijvingen. Het was zo gezellig dat veel mensen
zich meteen inschreven voor de volgende maaltijd.
Hopelijk brengen ze dan nog wat vrienden mee,
want we willen zeker
nog wat groeien. Goede
mond-tot-mondreclame
vind ik het allerbelangrijkste. Het is altijd leuk om te
horen dat mensen enthousiast zijn, en dat delen met hun
familie, vrienden en buren.”

Samen eten
en drinken is
supergezellig

“Trouwens, de maaltijden zijn niet
alleen voor ouderen of voor Battelaars,
hé. Iedereen is hier welkom. Daarom
kozen we er heel bewust voor om het telkens op een woensdag te
organiseren. Zo kunnen ook mama’s en papa’s met hun kindjes komen
mee-eten. Of grootouders die hun kleinkinderen opvangen op woensdag
namiddag. We zitten hier vlak bij de school, je hoeft ‘s middags zelf niet te koken
en je hebt dus meer tijd om iets leuks te doen ... Makkelijker kan dus niet. Ik zou
niet twijfelen.”
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Maneblussers

Chef-kok Sam van vzw De Krone kookt met
zijn ploeg de maaltijden voor de dorpen.
“Elke maand trekken we met een nieuw menu van dorp naar
dorp. We koken met verse producten. Wie komt eten, krijgt
gezonde en evenwichtige gerechten op zijn bord. Net zoals
we ze ook in onze brasserie in het oude spoorwegfort van
Duffel serveren. Die is ondertussen al acht jaar open.
Sinds 2018 baten we ook ’t ASS uit, het pannenkoekenhuisje in het Tivolipark.”

Sam

“Binnen de horeca zijn we toch een geval apart.
Met een moeilijk woord zijn we een ‘jobervaringscentrum’. Dat betekent dat we kansen geven aan
jongeren die niet zo makkelijk een job vinden. Door
zes maanden mee te draaien in de keuken van
onze brasserie doen ze ervaring op en kunnen
ze hun talenten ontdekken. In het begin werkten
we met jonge mensen met een autismespectrumstoornis (ASS). Maar tegenwoordig krijgen
jongeren uit alle hoeken van de jeugdzorg kansen
bij ons. In onze keuken is iedereen evenwaardig. En dus doet iedereen alles. Warme keuken,
koude keuken, desserts, borden dresseren
en ook de afwas.
Dat geldt ook voor
mij. Respect voor
elkaar vind ik enorm
belangrijk.”

Bij ons krijgen
jongeren uit
alle hoeken
van de jeugd
zorg kansen

“Het is fantastisch om
te werken met onze
gasten. Het maakt mijn
job uniek. Mijn taak is om
hen de kneepjes van het
vak te leren. Door zo nauw
samen te werken, creëer je
automatisch een vertrouwensband. Ze weten dat ze bij mij terechtkunnen als ze ergens mee
zitten. Ik wil dat ze zich hier op hun gemak voelen. Zo kunnen ze
in een veilige omgeving ontdekken waar ze goed in zijn.”

KOM JIJ OOK EENS MEE-ETEN?
Het menu en alla data vind je op mechelen.be/maaltijden-in-de-dorpen.
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ONTDEK DE
NIEUWE WIJK
ZUIDKWARTIER
Tussen de Abeelstraat, Lindestraat en
Ivo Cornelisstraat komt een nieuwe wijk:
Zuidkwartier. Een levendige, autoluwe
buurt op maat van verschillende bewoners.
Een groene, rustige omgeving. Zonder
verkeer, met extra veel speelruimte.
Zuidkwartier bestaat uit 77 woongelegen
heden. Ze liggen verspreid over 13 gebouwen
rond drie pleinen in een autoluwe zone. Er
komt een mix van ruime appartementen,
parkappartementen met zicht op het stadsbos,
compacte appartementen, gezinswoningen
en gestapelde woningen. Voor elke unit is een
ondergrondse parking voorzien. En er zijn een
ruim aantal bezoekersparkings beschikbaar.

OVER HET STADSBOS
Het stadsbos naast Zuidkwartier wordt
vandaag niet gebruikt. Zoveel mogelijk groen
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werd behouden bij het ontwerpen van het
woonproject. Op het einde van de werken
draagt projectontwikkelaar Verelst het bos
over aan Stad Mechelen en wordt het publiek
toegankelijk. Er komt een toegang tot het bos
aan de Ivo Cornelisstraat nummer 16. Zo geeft
het project ook iets terug aan de stad.

EEN GROENE WIJK
Maar groen wonen en leven gaat verder dan
het bos of de gezellige groene binnenpleintjes
van Zuidkwartier. Op de site vind je onder
andere deelwagens voor bewoners en buurtbewoners. Wie maar af en toe een wagen
nodig heeft, kan zo makkelijk vervoersopties
combineren. Er zijn ruime fietsenstallingen
voorzien, zowel boven- als ondergronds.

Projectie

_
_
_
_

Alle appartementen en woningen zijn bijnaenergieneutraal. Er is geen aardgasaansluiting
voorzien en het regenwater kan volledig insijpelen in de bodem. Bewoners kunnen bovendien
nog zonnepanelen installeren op de groendaken.

COMMUNICATIE MET DE BUURT
Het privéproject is ontwikkeld door Verelst
Projectontwikkeling en wordt gebouwd
door Verelst Projectbouw. Heylen Vastgoed
en Malines Group zorgen voor de verkoop
van de woningen en appartementen.
Verelst Projectbouw informeert de buurt
over de werken. De hinder wordt zoveel
mogelijk beperkt.

O
 ktober 2021
Start verkoop woningen
en appartementen fase 1
E
 ind 2021 - begin 2022
Vrijmaken van het
terrein, bijkomende
grondonderzoeken en
archeologisch onderzoek
V
 oorjaar 2022
Start bouw ondergrondse
parkeergarage en ruw
bouw + start verkoop
fase 2
M
 idden 2024
Einde ruwbouwwerken
en start binnenafwerking
+ aanleg openbaar
domein Zuidkwartier
E
 ind 2024 - begin 2025
Eerste gebouwen klaar
M
 idden 2025
Einde werken

Renderbeelden van © dmvA architecten

_
_

BEWONERS IN DE MAHATMA GANDHIWIJK
KIEZEN NIEUWE STRAATNAMEN
Voor de vernieuwde Mahatma Gandhiwijk moest Stad
Mechelen een dertigtal nieuwe straatnamen vinden.
Samen met bewoners kwamen we tot een lijst van 71
voorstellen, die passen binnen de thema’s mensenrechten,
vrijheid, sociale gelijkheid en rechtvaardigheid. Vorige
maand konden bewoners definitief stemmen op hun
favoriete straatnamen. Uit de gekozen namen zal ook één
straatnaam gebruikt worden voor de nieuwe straat in de
wijk Zuidkwartier.
De werken in de Gandhiwijk duren al even. Als alles
volgens plan verloopt, zullen deze in 2024 klaar zijn.

Meer info: www.zuidkwartier.be
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De dag van

RADAR

10u

11u

11.30u

Tijdens De Warmste Week worden het
Cultuurplein en het Cultuurcentrum dé
hotspots voor allerlei talent. De VRT
werkt daarvoor onder andere samen
met RADAR, het Mechelse platform dat
artiesten ondersteunt en verbindt met
lokale projecten en kansen in de stad.

10u

Sarah: “Twee Mechelse
meiden zitten met een creatief
idee. Ik geef ze een uitgebreide rondleiding en leg uit
wat we voor hen kunnen betekenen. Zelf ook benieuwd?
Spring gerust eens binnen.”
11u

14u

Aster: “Ik ga regelmatig in
gesprek met onze doelgroep
en toon hun verhalen en
successen op onze communicatiekanalen. Daarnaast deel
ik mogelijke creatieve kansen
en nuttige informatie over
subsidies.”
11.30u

15u

Koen: “Met de vzw Artenova
bespreken we de volgende
stappen voor het nieuwe
Artenova-gebouw, een plek
voor beginnende kunstenaars
en creatieve ondernemers.
We sluiten het overleg af met
een lekkere lunch en een
spannende badmintonmatch.”
14u

Jorien: “Vandaag is er een
sociaal-artistieke organisatie
op bezoek om te bekijken wat
RADAR voor hen kan doen.
Vaak kennen zij jongeren
die op een creatieve manier
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18.30u

geprikkeld willen worden. Met
RADAR willen we een veilige
omgeving creëren voor iedereen die graag creatief bezig is.”
15u

Annelien: “Ik modereer een
gesprek tussen kunstenaars
en organisaties over hoe we in
Mechelen voldoende kansen
en ondersteuning kunnen
geven aan artistieke groei.
Wie hier graag over meedenkt, mag een mailtje sturen
naar cultuur@mechelen.be.”

We willen een veilige
omgeving creëren
voor iedereen die
graag creatief bezig is

18.30u

Jasmien: “Ik geef nog
even mijn laatste feedback
door voor het OUTSIDE
IN FESTIVAL, een initiatief
van RADAR en ARSENAAL/
LAZARUS. Tijdens dat festival
geven we jonge makers de
kans om zich te tonen aan
publiek en professionals.”

UiTgelicht

SINTERKLAASZOEKTOCHT

Help! De Pieten zijn in paniek: Sinterklaas is verdwenen! Sinterklaas bleef
logeren in Mechelen Kinderstad, maar hij was zo zenuwachtig over zijn tocht
over de Mechelse daken binnenkort dat hij ‘s nachts begon te slaapwandelen.
En nu is hij verdwenen. Zoek jij mee naar Sinterklaas en alle spulletjes die hij
onderweg is kwijtgeraakt? Of ga je liever op stap met Piet door de stad?

SINTSTAD
27.11 > 5.12
Info & tickets:
www.mechelenkinderstad.be
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‘t verhaal van
MIJN BOEKETJE
Ken je de bloemenwinkel ‘Mijn Boeketje’
op de Veemarkt al? Je wordt er met open
armen ontvangen door Lusine en haar man
Vladimir. Naast een bloemenzaak is het
ook een galerij waar Mechelse nieuw
komers hun kunst tentoonstellen.
Vladimir legt uit: “Toen ik in 1995 van
Armenië naar België verhuisde, had ik
geen vrije tijd. Het integratietraject slorpte
veel energie op omdat ik echt een deel
wou worden van Mechelen. Dat maakt
het voor veel nieuwkomers moeilijker om
kunst te maken. Kunst is leven en wij willen
met dit project mensen aanmoedigen en
hun werk zichtbaar maken.”
Momenteel stellen twee kunstenaars hun
werk er tentoon: Anita Familje uit WitRusland en Karen Matevosyan uit Armenië.
Anita vertelt: “Als nieuwkomer moet je
volledig opnieuw beginnen. Dat is niet
gemakkelijk. Kunst heeft mij in dit proces
geholpen. Het werkt mediterend en houdt
me sterk.”
“Ondertussen is Mechelen thuiskomen”,
zegt Vladimir. “Wanneer ik uit Brussel of
Antwerpen kom en de Sint-Romboutstoren
zie, voel ik me goed.” Waarop Lusine al
lachend antwoordt: “Mijn tweede thuis is
Mijn Boeketje!”
Lees meer over het project en de
kunstenaars op mechelenmakers.be/
dromen-over-thuis
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OEFEN JE
NEDERLANDS
Spreek en begrijp je al een
beetje Nederlands, maar wil je
graag nog wat oefenen? Kom
dan naar ‘t Klapgat. Daar praat
je met vrijwilligers die goed
Nederlands kunnen. Zo leer je
op een leuke manier de taal
spreken én ontmoet je nieuwe
mensen. ‘t Klapgat is gratis en
je moet je niet inschrijven.
‘t Klapgat
• elke donderdag van 19 tot
21u in ldc De Rooster
• elke vrijdag van 13 tot 15u
in het Sociaal Huis
www.mechelen.be/klapgat

-voordeel

Van 9 tot 13 december
organiseert het Festival van
Vlaanderen Mechelen het
vijfdaagse festival Zindering.
Met 11 concerten en twee
films is het meteen ook het
eerste grote festival binnen
het culturele themajaar
Zinderende Stilte. Wat staat
er zoal op het programma?
Hartverscheurende stiltes
in de poëzie van Alfred
Tennyson, meditatieve muziek
van Arvo Pärt en slaapliedjes
voor een Filipijnse draak.
Ook het Mechelse orkest
Casco Phil is van de partij,
net als het Akhtamar Quartet,

Golnar & Mahan Trio, Pak
Yan Lau, Esther Venrooy en
vele anderen.
Heb jij 20 UiTPAS-punten
gespaard? Ruil je punten
om aan de balie van UiT in
Mechelen in het Schepenhuis
en krijg vijf euro korting
op het concert van Casco
Phil op 12 december in de
Sint-Romboutskathedraal.
Maximaal 1 korting
per UiTPAS, zolang de
voorraad strekt.
Meer info:
www.zinderingfestival.be

Kort

De
top 3
van …

LOTTE

SPELERS GEZOCHT
Acteer of help achter
de schermen tijdens
‘De passie van Jezus’ op
30 en 31 maart en 1 april
in de Begijnhofkerk.
Interesse? info@
depassievanjezus.be

Chillen: “Dat doe ik bij Kaffee-Ine,
een supergezellige plek om van
koffie te genieten, maar ook om te
studeren. In de comfy zetels op de
eerste verdieping kom je volledig
tot rust.”
Drinken met de Chirovrienden: “Zoek
je een bruin café waar altijd een
goede sfeer is? Dan moet je bij Kaffee
Zapoi zijn! Ze hebben daar eindeloos
veel soorten bier en een geweldige
uitbater, de Fifi.”
Genieten van de zon: “De perfecte
plaats voor een gezellige picknick
onder vrienden, gewoon om te
hangen of om leuke stadsspelletjes
te spelen met de Chiro? Dat is
de Tuin van het Oh!”

DINO’S GESPOT IN
PLANCKENDAEL
Fan van dinosaurussen?
ZOO Planckendael
heeft er enkele nieuwe
bewoners bij. Ga op zoek
naar de Brontosaurus
of volg de lampjes naar
een indrukwekkende
Tyrannosaurus Rex. Dinolights is
een lichtspektakel voor kleine en
grote avonturiers van de makers
van China Light ZOO. Voor het
eerst in ZOO Planckendael, van
3 december tot 16 januari.

Koop je tickets via
zooplanckendael.be

Op zondag 12 december
branden we een kaarsje
voor alle kinderen die te
vroeg zijn gestorven. De
lichtjeswandeling met
muzikaal moment op de
stedelijke begraafplaats
begint om 19u. Schrijf je in
via 015 20 13 60.

UITPAS
De UiTPAS is een
klantenkaart voor
sport, cultuur en vrije
tijd in Mechelen. Spaar
punten en je krijgt tal
van kortingen. Koop snel
jouw UiTPAS voor 5 euro
bij UiT in Mechelen in
het Schepenhuis of Het
Predikheren.

Fietsbieb, de ‘bibliotheek’
voor kinderfietsen
tot 12 jaar, zoekt
vrijwilligers voor het
onthaal, fietsherstellers,
administratieve talenten en
fietsaankopers. Interesse?
Contacteer Bart Wynants
via 0475 85 62 29 of
provincieantwerpen@
fietsbieb.be.
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STAP EENS BINNEN IN
EEN 19DE-EEUWS MUSEUM

“DE BOURGONDIËRS
WAREN ONZE
RODE DUIVELS
VAN VANDAAG”
22

UiTgevraagd

Van 27 november tot en met 27 februari pakt Museum
Hof van Busleyden uit met Uitbundig Verleden, een
hedendaagse blik op hoe verschillende Europese landen in
de 19de eeuw naar de Bourgondiërs keken. Curator Bart
Stroobants neemt ons mee op reis naar vroegere tijden.

Waarover gaat Uitbundig Verleden?
“De 19de eeuw wordt wel eens beschreven
als de eeuw waarin men verslaafd was aan
geschiedenis. In die periode kreeg het huidige
West-Europa vorm: landen als België, Frankrijk
en Nederland kregen duidelijke grenzen toe
gewezen. Elk land was daardoor nog op zoek
naar zijn eigen identiteit. Maar in die tijd waren
er nog geen Rode Duivels of andere nationale
voetbalploegen waar je je als land gezamenlijk
achter kon scharen en die het groepsgevoel
versterkten. Dus grepen de landen terug
naar hun ‘uitbundige’ verleden: ze lieten
kunstwerken maken. Onder andere over de
tijd van de Bourgondiërs, die voor Europa zo
bepalend was.”

In de exporuimte waan
je je in een 19de-eeuws
kunstsalon vol grote,
uitbundige schilderijen

Dus Filips de Goede en keizer
Karel waren onze eigen Kevin De
Bruyne en Romelu Lukaku?
“In zekere zin wel (lacht). Ze maakten de
Belgen strijdlustig. Je moet weten dat Frankrijk
in die tijd nog met verlangende ogen naar
ons kleine Belgenlandje keek. Door terug te
grijpen naar het tijdperk van de Bourgondiërs,
kon ons land bewijzen dat we vroeger ook
al belangrijk, machtig en rijk waren. Dat we
zelfstandig waren. En dus het recht hadden
om te bestaan.”

In de tentoonstelling zien we hoe landen in
de 19de eeuw naar hun geschiedenis keken.
“Ja, en dat maakt het enorm boeiend.
Geschiedenis is geen exacte wetenschap. Dat
zie je heel duidelijk in de tentoonstelling. We
tonen schilderijen uit verschillende landen
over dezelfde historische figuur of gebeur
tenis, die bijna haaks op elkaar staan. Zowel
Frankrijk als België en Nederland beelden
bijvoorbeeld de vondst van het lichaam van
Karel De Stoute na de Slag bij Nancy op een
volledig andere manier af. Nochtans is elk
land ervan overtuigd dat het de juiste interpre
tatie geeft aan het gebeuren.”
Wat maakt de tentoonstelling zo uniek?
“De totaalbeleving. Als je de exporuimte van
Museum Hof van Busleyden binnenstapt, waan
je je in een 19de-eeuws kunstsalon vol grote
en uitbundige schilderijen. Waar je heerlijk kan
ronddwalen en flaneren. Dat is best indruk
wekkend. We hebben als het ware een stuk uit
een 19de-eeuws museum gesneden en in onze
ondergrondse expositieruimte gezet. Je gaat
dus het gevoel hebben dat je vanuit de 21ste
eeuw de 19de eeuw binnenstapt, om daar dan
te kijken naar de 15de en 16de eeuw. Van een
tijdreis gesproken (lacht).”

Uitbundig
Verleden
geeft je een
blik op de
Bourgondiërs
door Roman
tische ogen.
Björn Siffer,
schepen van
Cultuur

Voor wie is de tentoonstelling geschikt?
“Voor elke Mechelaar, klein en groot. Voor deze
tentoonstelling stapten we af van de klassieke
audiogids en werkten we samen met het
Geluidshuis. Zij maakten een prachtig audiover
haal dat je helemaal in de juiste sfeer brengt
tijdens je bezoek. Wie zich wil verdiepen, kan
elke zondag samen met een gids de expo
uitgebreid komen ontdekken. Het hele aanbod
vind je op de website van het museum.”

27.11 > 27.02, Museum Hof van Busleyden
, www.hofvanbusleyden.be
€12
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2

Oxalys & Victor Chestopal

concert • Kazerne Dossin,
15 > 16u, € 15

Tinus en de toverkist
van Jeroen Antonis

In deze agenda vind je alleen de basisprijs van de
activiteiten terug. Vanwege het coronavirus is de kans
groter dat activiteiten worden verzet of geannuleerd.
Check daarom altijd de website van de organisator.
: Mechelse UiTPAS-houders met kansentarief
krijgen korting bij deze activiteit

theater • TDM De Moedertaal,
15 > 17u

Oxalys & Victor Chestopal:
Entartete Musik

1

concert • Kazerne Dossin,
15 > 16.30u, € 15

Documentaire: De Lijst
van Mengelberg (NL)
film • Kazerne Dossin,
13 > 14.30u, gratis

MA 6 DECEMBER
Infosessie 'Actief en
gezond ouder worden'

2

lezing • Well2DAY-centrum,
19.30 > 21.30u, gratis

WO 1 DECEMBER
In Perspectief: Water,
soms teveel, soms te weinig.
lezing • Het Predikheren,
10 > 11.30u, € 9

theater • Theater Korenmarkt,
20.15 > 22u

LAND - The Space Between

theater • DE MAAN, 15 > 16u, € 13

theater • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

Wouter Deprez | Speech

ZA 4 DECEMBER

theater • TheAtrium, 20 > 22u,
€ 30

theater • DE MAAN, 15 > 16u, € 13

plastiekBERTRAND

Bruno Vanden Broecke
& Valentijn Dhaenens
/ KVS | Jonathan
theater • Stadsschouwburg,
20.15 > 22u, € 16

DO 2 DECEMBER
SPARE TIME WORK – buren

plastiekBERTRAND
4th European ShowContest
Rope Skipping
sportwedstrijd •
Stadsschouwburg, 15 > 19.30u,
€ 15

"Volgende vraag:
Geschiedenis"

theater • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

theater • Theater Korenmarkt,
20.15 > 22u

Knetter - Ultima Thule

Tinus en de toverkist
van Jeroen Antonis

theater • Stadsschouwburg,
13.30 > 15u, € 7

Nabespreking film:
Monsieur Lazhar

theater • TDM De Moedertaal,
15 > 17u

Nocturne #FakeImages

lezing • Diocesaan Pastoraal
Centrum, 20 > 21u, gratis

expo • Kazerne Dossin, 16 > 21u,
€9

VR 3 DECEMBER

ZO 5 DECEMBER

Métisse – Theater Antigone
en Action Zoo Humain

Halte Poëzie - van
Beeld naar Poëzie

theater • ARSENAAL/LAZARUS,
20.15 > 22u, € 16

lezing • Het Predikheren,
10 > 11.30u, gratis

Mama’s Jasje - De
jaren van verstand

Barebeekvallei:
Uitwaaiwandeling

1

concert • Stadsschouwburg,
19.30 > 23u, € 31
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"Volgende vraag:
Geschiedenis"

begeleide uitstap • Parking
Kerkhof Muizen, 10 > 12.30u

DI 7 DECEMBER
3 Carrying my father THERE THERE Company

theater • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

Boekvoorstelling
Chef-kok in IG Auschwitz
lezing • Zaal De Posthoorn,
19.30 > 21u, € 10

3

WO 8 DECEMBER
Babymassage
lezing • CM Campus, 10 > 11.30u,
gratis

Balcazar
fuif • Cultuurcentrum, 14 > 17u,
€6

4

Onheil in Black Creek |
Muziektheater De Kolonie
theater • Stadsschouwburg,
20.15 > 22u, € 16

DO 9 DECEMBER
just asking - Peter Seynaeve &
Oscar Van Rompay & NTGent
theater • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

ZINDERING: Dorine
Mortelmans - Fluisterende
gewelven

5

concert • Onze-Lieve-Vrouwover-de-Dijlekerk, 18 > 18.30u,
€5

ZINDERING: ACT2 &
Transparant - Muziektheater
Enoch Arden
concert • DE MAAN,
20.30 > 21.30, € 20

6

Agenda

Nacht van de Verwondering
lezing • Stadsschouwburg,
20 > 22u, € 10

Achter het boek van
inspiratie tot lezen

ZINDERING: De weg naar waar
het stil is - intiem straattheater

ZINDERING: De weg naar waar
het stil is - intiem straattheater

theater • Mechelen, 18 > 18.30u,
gratis

theater • Mechelen, 18 > 18.30u,
gratis

"Volgende vraag: Geschiedenis"

Bras Rommelmarkt

festival • Boekhandel Salvator,
20 > 22u, € 24

theater • Theater Korenmarkt,
20.15 > 22u

VR 10 DECEMBER

Kappen struweel op het
Noordelijk eiland

Mazzle
concert • Jazzzolder, 19.30 > 23u

opendeurdag • Noordelijk eiland,
09.15 > 12u

ZINDERING:
Boekvoorstelling 'Over stilte'

Tinus en de toverkist
van Jeroen Antonis

lezing • Cultuurcentrum, 19 > 20u,
gratis

theater • TDM De Moedertaal,
15 > 17u

4 ZINDERING:
Kim Van den Brempt Moving Hands

sportwedstrijd • Veemarkt,
19 > 23.30u, € 25

lezing • Cultuurcentrum,
20.30 > 21.30u, gratis

ZO 12 DECEMBER

"Volgende vraag:
Geschiedenis"
theater • Theater Korenmarkt,
20.15 > 22u

Douglas Firs + Rosa
Butsi (support)
concert • Stadsschouwburg,
20.15 > 22u, € 17

ZA 11 DECEMBER
Bakunawa - Pak Yan Lau
concert • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

What About Africa:
Fatherhood Stories - part II
– Waka Waka Generation
theater • ARSENAAL/LAZARUS,
14 > 16u

Zijn we allemaal racisten?
lezing • Het Predikheren, 14 > 15u,
gratis

ZINDERING: Heleen Van
Haegenborgh + Pak Yan
Lau - double bill
concert • kunstencentrum nona,
19 > 20u, € 16
5

EDWARD

theater • DE MAAN, 15 > 16u, € 13

Aankoopadvies
educatieve spellen
lezing • Level21, 10.45 > 16u,
gratis

Bras Rommelmarkt
markt • Nekkerhal, € 5

ZINDERING: Esther Venrooy On the process of becoming
silent and listening
film • kunstencentrum nona,
18 > 18.30u, gratis

6

Urban Trail

Met Servus op weg naar kerst
concert • Onze-Lieve-Vrouw-vanHanswijkbasiliek, 16 > 18u, € 23

markt • Nekkerhal, € 5

Zennegat en
overstromingsgebied
begeleide uitstap •
Zennegatsluis, 10 > 12u

Tinus en de toverkist
van Jeroen Antonis
theater • TDM De Moedertaal,
15 > 17u

Entartete Muziek | Het Collectief
& Mechels Kamerorkest
concert • Begijnhofkerk, 15 > 17u,
€ 20

MA 13 DECEMBER
ZINDERING: Film The
Female Voice of Iran

Seizoenswandeling winter

film • Cultuurcentrum,
18.30 > 19.30u, € 5

wandeling • Vrijbroekpark,
10 > 12u

ZINDERING: Golnar & Mahan
Trio - Music without borders

BOEF!
theater • DE MAAN, 15 > 16u, € 13

concert • Cultuurcentrum,
20.30 > 21.30u, € 16

'FACE YOGA'

DI 14 DECEMBER

lezing • Yoga & Co, 14 > 16u, € 40

Wim Mertens | Inescapable tour

De piraten komen, Doe die
deur dicht & Stekelhaar
is echt niet raar
voorleeszondag • Het
Predikheren, 10.30 > 11.30u, gratis

ZINDERING: Esther Venrooy On the process of becoming
silent and listening
film • kunstencentrum nona,
16 > 17.30u, gratis

ZINDERING: Akhtamar Quartet Armeense miniaturen
concert • Cultuurcentrum,
11 > 12u, € 16

ZINDERING: Double bill Heleen
Van Haegenborgh & Tusabasa
Hori met Improvisatie

concert • Stadsschouwburg,
20.15 > 22.15u, € 24

WO 15 DECEMBER
Apparitions - Diederik Peeters
theater • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

PJOTR EN DE WOLFSKI

De Kersenvla (herneming) Abattoir Fermé
theater • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

ZA 18 DECEMBER
Gouden Carolus
Christmaswandeling
begeleide uitstap • Circolito Den Hangar, 15 > 21u, € 2

Geef bloed of plasma
goede doel • Rode Kruis,
9 > 15u

Backback + Don
Kapot - double bill
concert • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

Tinus en de toverkist
van Jeroen Antonis
theater • TDM De Moedertaal,
15 > 17u

ZO 19 DECEMBER
Tinus en de toverkist
van Jeroen Antonis
theater • TDM De Moedertaal,
10.30 > 12.30u en 15 > 17u

Winterwandeling in Mechelen
wandeling • Vrijbroekpark, 13.30u

DI 21 DECEMBER
Orde van de Dag –
LAZARUS, NUT en gasten

Kapelconcerten
Martin’s Patershof

Boer zoekt natuur,
natuur zoekt boer

concert • Hotel Martin's Patershof,
19.30 > 21u, € 10

Wandelcriterium Leest
wandeling •Ter Coose, 11 > 18u

Studio Guga | Ongehoord !

Theater Tieret en Walrus | De
grote reis van meneer Beer

DO 16 DECEMBER

concert • SintRomboutskathedraal,
20.30 > 21.30u, € 22

wandeling • Vrijbroekpark,
19 > 23u

theater • ARSENAAL/LAZARUS,
20.15 > 22u, € 16

theater • Stadsschouwburg,
20.15 > 22u, € 24

ZINDERING: Casco Phil - Stille
im Spiegel: 100% Arvo Pärt

Vurige winteravond

theater • DE MAAN, 15 > 16u, € 11

concert • Cultuurcentrum,
17 > 19u, € 16

theater • Stadsschouwburg,
15 > 17u, € 13

VR 17 DECEMBER

Woodman | Lubricant for Life

lezing • Thomas More De Vest,
20 > 22u, gratis

ZO 26 DECEMBER
Foliez Laplaca Jazz
Manouche Quartet
concert • Jazzzolder,
19.30 > 23u

Tinus en de toverkist
van Jeroen Antonis

theater • Stadsschouwburg,
20.15 > 22u, € 16

theater • TDM De Moedertaal,
15 > 17u

De Kersenvla (herneming) Abattoir Fermé

Kerstconcert
“Kerst In Vlaanderen”

theater • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

concert • TheAtrium, 15 > 18u,
€ 26,55
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MEER VRIJETIJDSINFO?
UIT IN MECHELEN!

EXPO
24.10 > 12.12, galerie Transit

2 Breaking Boundaries
De Olympische Spelen

De Meridiaan van
het hart: Paul Celan

Uitbundig Verleden

> 24.12, Sportimonium

> 15.01, Kazerne Dossin, gratis

27.11 > 27.02, Museum Hof van
Busleyden & De Garage, € 12

Golden Hour: Long-term
in situ installation

Losing our Minds – fotografie
van Eddy Verloes

> 31.12, Windowbox artist-run
space

> 16.01, Gallery Artmut

Dinolights

1

Daniël Bellon

Comment Tuer l’Amant
de Sa Femme

03.12 > 16.01, Planckendael, € 19

Het Nieuwe Geniaal

Expo #FakeImages

> 09.01, Cultuurcentrum, € 5

> 20.02, Museum Hof van
Busleyden & De Garage

Jubileum expo Kant
en Marqueterie

Het Kunstuur 3

> 07.12, Kazerne Dossin, € 9

Djazart – Art.Music.Life
> 12.12, Gallery Artmut

Pop-up UBAN JUNGLE
> 12.12, djeu, gratis

Vleeshouwersstraat 6
open: ma-za 10 > 16u,
zo en feestdagen 12.30 > 16u
015 29 76 53
uit@mechelen.be
www.uitinmechelen.be
 UiTinMechelen
Schrijf je in op de nieuwsbrief en blijf wekelijks op
de hoogte van de vrijetijds
activiteiten in Mechelen.

> 30.04, Het Kunstuur

> 09.01, Museum Hof van
Busleyden, gratis

1

2

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 januari:
30 november.

© collectie Sportimonium

Contacteer de stad
 www.mechelen.be
 stadsbestuur@mechelen.be
 0800 20 800
 facebook.com/StadMechelen
 @StadMechelen
 @StadMechelen
Huis van de Mechelaar: plan je bezoek via
www.mechelen.be/afspraak of 0800 20 800
Sociaal Huis: 0800 20 800,
socialedienst@mechelen.be
Klachten over stadsdiensten?
klachten@mechelen.be, 015 29 75 72
UiT in Mechelen: www.uitinmechelen.be,
uit@mechelen.be, 015 29 76 53
Over Nieuwe Maan
Nieuwe Maan is het gratis stadsmagazine voor alle
Mechelaars en is een uitgave van Stad Mechelen.
Het magazine wordt tien keer per jaar huis aan huis
bedeeld, en wordt gedrukt op FSC-gecertificeerd
papier met milieuvriendelijke inkten.
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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 en Karin Van Hees
Concept & creatie: Trendhuis
ISSN: 2033-2289
Editienummer: 103
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
Gasgeur: 0800 650 65

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

Antigifcentrum: 070 245 245
Storingen en defecten op elektriciteits- of
aardgasnet: 078 35 35 00, www.fluvius.be
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 mechelen.be.

#2800love

#2800love
Jouw kans om iedereen te
laten meegenieten van jouw
unieke kijk op Mechelen
en zijn Mechelaars.

zoe.van.den.heuvel

vits_en_kids

Autumn leaves and pumpkins please 🎃

De Meisjes Mees in Mechelen ☀

#kruidtuin #sundaystroll #sunday
#2800love #autumnvibes

#zusjesmees #momswithcameras
#2800love #mechelenkinderstad

_ifie_
Er werd eerst gelopen en daarna
hevig gesupporterd
#dwarsdoormechelen2021
#buurkindjes #2800love

belgianofficer
Reflections 😍🏍
#politie #protectandserve #2800love
#belgianblueline #instacop
#mechelenstation #reflections

Gautam Soni
Ik voel zoveel dankbaarheid als ik naar de toren kijk: het voelt alsof hij altijd waakt
over mijn gezin. Toen mijn zoontje net geboren was, ging ik er regelmatig bidden voor
zijn gezondheid en zijn welzijn.
#onzetoren #2800love
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10 DECEMBER T.E.M.
9 JANUARI

ONTDEK ALLE WINTERACTIVITEITEN OP

MECHELENHOUDTJEWARM.BE

