NIEUWE
MAAN
december 2022

"Mechelen is
vanaf nu Sintstad"
De Nieuwe Vesten
volgens de Mechelaar
Mechelen Houdt
Je Warm
Onze stad in 2040

JUICH JIJ ONZE G-GYMNASTEN NAAR GOUD?
Sofie, Celine, Montano, Quinten en
Ruben zijn de G-gymnasten van
GymFlex. Momenteel trainen ze
hard om helemaal fit te zijn voor de
Nationale Spelen van de Special
Olympics. Een thuismatch voor

hen, want de Spelen vinden dit jaar
plaats in Mechelen. Supporter je
mee voor onze Mechelse atleten?
Duid dan 18, 19 en 20 mei met fluo
aan in jouw agenda. Meer info:
www.mechelen.be/specialolympics

Deze maand

7
2

NIEUWS

VERHALEN

4

Parking
Keerdok open

6

7

Buitengewoon
Meedoen

De Nieuwe
Vesten volgens
Mechelaars

16

Samen inburgeren

18

Het Mechelen
van morgen

6

20 De dag van
38 Volt

Welkom

STIL VUURWERK
Net als anders vind je in de decembereditie
van Nieuwe Maan het feestprogramma van
Mechelen Houdt Je Warm. Deze winter kunnen
we eindelijk het nieuwe jaar weer inzetten met
vuurwerk. Maar wél met een belangrijk verschil
tegenover vroeger. Vanaf nu kiezen we namelijk voor geluidsarm vuurwerk. Zo wordt het
vuurwerk een pak diervriendelijker.
Iedereen met een huisdier kent het fenomeen
wel. Als het dondert of bliksemt, kruipt de
hond onder de keukentafel of achter onze
benen. Hetzelfde bij vuurwerk. Onze huis
dieren schrikken van de luide knallen. Daar
blijft het meestal wel bij, maar voor de paarden
in de wijde omgeving zijn die luide knallen
echt problematisch. Soms overlijdt een paard
zelfs aan een schrikreactie.
Geluidsarm en dus diervriendelijk vuurwerk
vinden we daarom een logische én noodzakelijke keuze. We zetten het nieuwe jaar
voortaan met evenveel oeh’s en aah’s in op de
Grote Markt, maar met net iets minder knallen.
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Agenda: wat is er te
doen in december?

PS: De Nieuwe Maan van januari-februari valt
door de kerstplanning een weekje later dan
normaal in je bus. Tot dan!
Alexander Vandersmissen,
burgemeester

3

Vraag
HOE BESPAART
DE STAD ENERGIE?
Iedereen maakt zich zorgen over
de stijgende energieprijzen. Ook
ik. Hoe gaat Stad Mechelen op
energie besparen? En hebben
jullie tips om mijn energiefactuur
te drukken?
Dank je,
Grete

Dag Grete,
Ook wij ontsnappen niet aan
de stijgende energieprijzen.
Daarom maakten we een energie
besparingsplan op. In onze
openbare gebouwen verminderen
we het aantal verwarmde ruimtes
en verlagen we de temperatuur
tot 19 °C, wat drie graden lager is
dan ervoor. Er zijn een paar dingen
die je als Mechelaar zal merken.
De verlichting op straat dimmen
we met 30 % en schakelen we op
sommige plekken zelfs helemaal
uit. Zaken die energie verbruiken
maar niet per se nodig zijn,
beperken we zoveel mogelijk. Zo
komt er dit jaar geen schaatsbaan.
Het volledige plan vind je op
mechelen.be/winterplan.
Ook voor Mechelaars zijn de
stijgende energieprijzen lastig.
Op mechelenklimaatneutraal.be/
energietips vind je tips om je
energiefactuur te verlagen. Je kan
ook een afspraak maken bij het
Energiepunt. De medewerkers
geven je gratis onafhankelijk
advies en helpen je je energiefactuur te verlagen zonder grote
investeringen. Ze zijn ook op
de hoogte van alle premies of
energieleningen waar je misschien
recht op hebt.
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PARKING KEERDOK OPEN
Sinds 21 november rijd je via
de N16 de nieuwe randparking Keerdok binnen. Er is
plaats voor 516 auto’s. Rijd
je elektrisch? Laad je wagen
dan meteen op aan een van
de 24 laadpunten. Die stroom
komt deels van de 419 zonnepanelen op het dak. En met de
16 oplaadlockers laad je ook
makkelijk de batterij van je
elektrische fiets op. Binnenkort
kan je er zelfs boodschappen
doen in een supermarkt of je
pakje ophalen bij het afhaalpunt van bpost. Handig toch?

Wil je van de parking naar
het stadscentrum? Te voet
ben je er op 10 minuten via
de nieuwe voetgangersbrug. Of nog romantischer
op zaterdagen en koop
zondagen: neem de gratis
Shopping Shuttle van
het Keerdok tot aan de
Haverwerf. Over het water
welteverstaan, want deze
derde Shopping Shuttle van
Stad Mechelen is een boot.
Meer info: www.mechelen.be/
parking-keerdok

Voetbalclub KFC Muizen kreeg intussen een
nieuwe plek voor hun terreinen en kantine

ONTDEK DE PLANNEN VOOR
SPREEUWENHOEK
Voor Spreeuwenhoek-Venne
in Muizen liggen er mooie
plannen klaar. Daarbij zetten
we in op wonen in het groen,
betere verbindingen voor
wandelaars en fietsers, en het
behoud van de open ruimte.
Om dat te kunnen doen,
moeten we de bestemming
van het gebied wijzigen.

Dat gebeurt via het Ruimtelijk
Uitvoeringsplan (RUP). Er
is ook een milieu-effectenrapport (plan-MER) dat de
effecten van het RUP op het
milieu onderzoekt.
Bekijk alle plannen en geef
jouw adviezen, opmerkingen
of bezwaren via mechelen.be/
spreeuwenhoek-nieuw-rup.

Kort

1924

Vroeger en nu
In december 1924 organiseerde de
Mechelse afdeling van de Vlaamse Oudstrijders een sinterklaasfeest. Ze werkte
daarvoor samen met de toneelvereniging
Voor Taal en Kunst, die vandaag nog
altijd actief is. Groot en klein waren van
de partij op beide oevers van de Dijle
toen Sinterklaas en zijn Pieten op zondag
6 december voorbijvoeren. Onder luid
applaus meerde de boot – inderdaad
geen stoomboot – aan ter hoogte van
de Kraanbrug. Daar verwelkomde de
toenmalige burgemeester Karel Dessain
het hoge bezoek.

Getal

Tot voor de coronacrisis kon je Sinterklaas
ook nog zien aankomen langs de Leuvense
Vaart. Op dat bootje zaten twee hulpsinten:
de ene voer tot aan de Mechelse
basisschool De Parel, terwijl de andere zich
verstopte onder in de boot. Van zodra de
eerste hulpsint de boot verliet, kwam de
tweede aan dek om verder te varen naar
de basisschool Sint-Jozef Coloma.

Benieuwd waar
we staan met het
project Ontknoping
Mechelen? Ontdek
het op 15 december
van 18 tot 21u in
de Keldermanszaal
van het stadhuis.
Lees meer op
wegenenverkeer.be.

MIJN
MECHELENAPP
Maak met één tik
een afspraak bij
de stad, beheer
al je attesten op
één plek en blijf
op de hoogte van
het laatste nieuws
uit Mechelen:
download de Mijn
Mechelen-app in
jouw appstore.

Graag meer oude foto’s bekijken
van Mechelen en omstreken?
www.regionalebeeldbank.be
Sinterklaas meert
aan op de Tichelrij
in december 1924

1135
Zoveel bomen komen
er dit jaar bij op 30
verschillende plekken
die Mechelaars zelf
kozen. Ken je nog
een plekje waar een
boom geplant kan
worden? Meld het
via mechelen.be/
bomenkaart.

Het dak van de
Predikherenkerk
kreeg gloednieuwe
zonnepanelen die
helemaal passen bij
het monumentale
gebouw. Daardoor
kan de stad nog
meer gebruik
maken van hernieuwbare energie.
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De Nieuwe Vesten

Zowel van de
wegenwerken op
de vesten als van die
in de Geitestraat zullen
handelaars in de toekomst de
vruchten plukken. Daarvan
is Brigitte, eigenares
van boetiek Poulain
Carmin, overtuigd.

“Net voor de werken hier van start
gingen, bracht ik een bezoek aan het
Nederlandse Alkmaar. Daar wandelden
we de vesten rond. Die werden aangelegd met veel oog voor groen. Toen ik
hoorde dat de Mechelse vesten eenrichtingsverkeer kregen en dat er meer
ruimte komt voor beleving, legde ik dus
meteen die link.”
“Dat we daarvoor eerst door wegenwerken moeten, hoort erbij. Je kan geen
omelet bakken zonder eieren te breken.
En klanten en leveranciers blijven ons
vinden. Ja, ze zuchten soms bij aankomst dat ze moesten omrijden. Ik zet
hen dan graag op weg voor de volgende
keer. Ik vertel hen over de gratis parking
in het weekend en over de Shopping
Shuttle. Zo zorg ik ervoor dat ze weten
dat handelaars hen nog altijd met open
armen ontvangen. Het is dus even aanpassen om daarna te kunnen werken in
een stad die nog aantrekkelijker is en
nog meer mensen lokt. Daar gaan we
zeker de vruchten van plukken.”
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Karen

Brigitte

Inzicht

IN MECHELEN DOET
IEDEREEN MEE
Hoorde jij al van de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (SARPH)?
Een hele mond vol. Met een nieuwe, korte en duidelijke naam neemt de adviesraad
een frisse start. Maak kennis met Buitengewoon Meedoen.

WAT?

WAAROM?

HOE?

WANNEER?

In deze adviesraad
zitten ervaringsdeskundigen en mensen
uit verenigingen, organisaties of instellingen
voor mensen met een
beperking. Dat kan
een fysieke of mentale
beperking zijn, maar
ook een stoornis
zoals autisme of
ADHD. Buitengewoon
Meedoen geeft die
mensen een stem.
Daarnaast organiseren ze aangepaste
activiteiten en ondersteunen ze projecten
met subsidies.

In Mechelen moet
iedereen zorgeloos
zichzelf kunnen zijn.
Wat voor de ene
vanzelfsprekend is,
is dat niet voor de
ander. Buitengewoon
Meedoen wil ervoor
zorgen dat personen
met een beperking
altijd en overal kunnen
meedoen. Want elke
Mechelaar is een deel
van onze stad. En dus
verdient iedereen
dezelfde kansen. Meer
info op mechelen.be/
buitengewoonmeedoen.

Dankzij hun ervaring
kunnen de mensen
uit de adviesraad
goed inschatten
hoe we kunnen
bouwen aan wat we
een ‘toegankelijke
stad’ noemen. Bij
nieuwe beleids
keuzes of initiatieven
weten zij het best
hoe we drempels
kunnen verlagen. De
bestaande expertise
willen we versterken
en uitbouwen. Heb
je ervaringen die je
wil delen? Dan ben je
zeker welkom.

Een nieuwe start verdient een feestje. Vier
mee met Buitengewoon
Meedoen op zaterdag 3 december, de
Internationale Dag
van Mensen met een
Beperking. Van 11 tot
13u is er een muziek
optreden met zang
en gebarentaal op de
zaterdagmarkt, en kan
je meewerken aan een
gigantisch kunstwerk.
Afsluiten doen we
van 14 tot 16.30u met
een dansnamiddag
in het Sint-Libertus
centrum De Brug.

Hier moet
iedereen
zorgeloos
zichzelf
kunnen
zijn
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Mechelen in
Vuur en Vlam
wordt een
tweedaags
spektakel,
stilaan echt de
Maanrock van
onze winter.”
Kristof Calvo, voorzitter Mechelen Feest

8

Dossier

KERSTMARKT IN JE BUURT
Jingle bells, glühwein en zoete
lekkernijen: geen betere plek
om je onder te dompelen in de
kerstsfeer, dan op een gezellige
kerstmarkt. Bovendien het ideale
moment om duurzame en lokale
eindejaarscadeaus te strikken.

Kerstmarkt in Vuur en Vlam
16 tot 18 december
Tijdens het weekend van
Mechelen in Vuur & Vlam kan je
op het parcours (tussen Grote
Markt, Botermarkt, Bruul, SinteMettetuin & IJzerenleen) een
stop houden aan een van de
drank- en eetchalets.
KerstmARTa
16 tot 18 december
Kerstshoppen onder Mars!
mARTa, de voormalige Heilig
Hartkerk, opent haar deuren
voor een gezellige indoor
kerstmARTa tijdens het weekend
van Mechelen in Vuur en Vlam.
Tijdens je bezoek kan je het
unieke kunstwerk, Mars, van
Luke Jerram bewonderen.

IJSBEERSEIZOEN
Mondiale kerstmarkt
17 december tussen 12 en 18u
Het ideale moment om
duurzame en originele fairtrade
cadeaus te strikken. Met een
streepje livemuziek maken we
het extra gezellig. Afspraak op
het binnenplein van sociaal restaurant Refuge.

Alle ijsberen van Mechelen en omstreken
komen deze winter zeker aan hun trekken.
Want Stad Mechelen start met een seizoen
van openwaterzwemmen: vijf maanden, vijf
edities en vier verschillende
locaties staan op
het programma.

Indoor kerstmarkt
Tot 31 december
't Hof bySONder is de place
to be voor een duurzame
boutique en kerstmarkt. Scoor
duurzame, lokale en artisanale
fairtradeproducten, doe mee
aan workshops en proeverijen
en genieten van lekkere
kerstcocktails.

Benieuwd wat er in jouw buurt
nog te beleven valt? Ook in onze
dorpen en wijken kan je genieten
van de kerstsfeer. Meer info over
de data en de locaties vind je
op mechelenhoudtjewarm.be.

ZIE GINDS KOMT DE STOOMBOOT
26, 27 en 30 november & 3 en 4 december
Bezocht jij al eens Sintstad? Dat is een
totaalbeleving van 40 minuten in het stadhuis. Je ontmoet de Pieten en op het einde
ook de enige echte Sint. Daarnaast kan je
op zoektocht in de stad en een wandeling
maken met gids Piet.

MECHELEN IN VUUR EN VLAM

WARM OP IN DE WINTERBARS

16 en 17 december

De winterbars zijn terug
van weggeweest. Voor de
beste après-skifeestjes
kan je nog tot 4 februari
afzakken naar Transit M
voor de Moose Bar. En ook
Winterbar Mirage opent
z’n deuren op het binnenplein van het stadhuis van

In de binnenstad geniet je
twee dagen van lucht- en
vuurspektakels. Van een
vuurparade door de stad
tot een adembenemende

slotshow in de lucht: 'Mù,
Cinematique des Fluides'
van Company Transe
Express op de Grote Markt.

15 december tot 14 januari.
De tiende editie van deze
gezellige winterbar wordt
extra feestelijk.

MEER INFO OP MECHELENHOUDTJEWARM.BE
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KERST VOOR KIDS
24 december
Op kerstavond vindt om
15 en 17u de kerstviering
voor kinderen plaats in de
Sint-Romboutskathedraal.
De viering van 15u wordt
getolkt voor dove en slecht
horende kinderen.

WINTERBURENDAG
SHOPPEN GEBLAZEN

Tussen 23 december en 31 januari

Al sinds Black Local Friday halen onze handelaars en horecaondernemers uit de binnenstad alles uit de kast om van je eindejaarsshoppen
een aangename belevenis te maken. En dat nog tot 31 december.
Ook op de koopzondagen 4, 11 en 18 december kan je tussen 13 en
18u komen winkelen.

Trommel je buren op om de warmste winter
burendag te organiseren. Kom gezellig
samen op de stoep of op een pleintje in de
buurt en klink op het nieuwe jaar.

Shopping Shuttle over 't water
Naast de gratis Shopping
Shuttles tussen de Nekkerhal
en de Grote Markt en tussen
Mechelen-Zuid en de Koren
markt, komt er tussen de
nieuwe parking Keerdok en de
Haverwerf nu een derde. Geen
busjes, wel bootjes brengen je
naar het centrum.

Solden
Het aftellen naar de soldenmaand
januari kan beginnen. Welke
koopjes zou jij graag in de wacht
slepen? Ook op zondag 8 januari
openen de winkels in de binnenstad hun deuren van 13 tot 18u.
Meer info op
shoppeninmechelen.be

5, 4, 3, 2, 1 ...
31 december
Met geluidsarm vuurwerk en een dj
kunnen Mechelaars op 31 december
vanaf 23u samen het oude jaar
afsluiten én tot 3u het nieuwe jaar
inluiden op de Grote Markt.

KLINK OP HET NIEUWE JAAR
8 januari
Zak op 8 januari af naar de Grote Markt
en geniet van een drankje, een hapje en
animatie tijdens de nieuwjaarsreceptie.
De dj zorgt voor sfeer en de burgemeester
houdt zijn eerste toespraak van het jaar.
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Dossier

TRIPJE NAAR MARS
Van 9 december tot 8 januari
Na Maan en Aarde reist nu
Mars van de Britse kunstenaar
Luke Jerram naar Mechelen.
Bewonder de rode planeet
in mARTa: vroeger de Heilig
Hartkerk, binnenkort een
kunst- en cultuurhub in de
Adegemstraat.
Meer info op
mechelenhoudtjewarm.be
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“

IS EEN
DRIEDAAGSE BELEVENIS”
PodVis komt van 6 tot 8 januari opnieuw aan land in Mechelen.
Figuren, poppen en objecten maken verschillende podia
en expo’s onveilig tijdens dit spannende en verrassende
festival voor VISuele PODiumkunsten. En dat voor
iedereen die jong van geest(ig) is en wil blijven.

© Joh
nZ

PodVis is een samenwerking tussen
het Cultuurcentrum en drie theatergezelschappen. Evelien van FroeFroe,
Sven van Ultima Thule en Femke van
DE MAAN vertellen er ons alles over.
Wat mogen Mechelaars verwachten?
Femke: “Een festival met allerlei
soorten acts en hartverwarmende
voorstellingen. Stuk voor stuk
worden ze gebracht door een mix
van supernieuw en fris talent en
ervaren artiesten. Op PodVis krijg
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je zoveel te zien. Een echte driedaagse belevenis. Ik ben zelf ook
heel benieuwd.”
Evelien: “De heel diverse voorstellingen zijn voor jong en oud. Muziek
speelt vaak een belangrijke rol. Het
zal je verbazen hoe straf die muzikanten zijn. Met FroeFroe brengen we
bijvoorbeeld Diva, een voorstelling
voor iedereen ouder dan 12 jaar. Het
verhaal is geïnspireerd op Farinelli en
gaat over twee broers.

PodVis sleurt
het publiek mee
Sven

Dossier
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Het is een viering van
verschillende vormen
van visueel theater
Femke

We brengen heel wat klassieke
muziek, met een goede dosis spek
takel op een toegankelijke manier.”
Wat maakt PodVis zo speciaal?
Sven: “We brengen visueel theater.
Beelden kan je op verschillende
manieren interpreteren. Maar iets
tekstueels is dikwijls een drempel om
cultuur of een voorstelling te begrijpen en om ervan te genieten. We
merken dat wanneer we de drempel
van woorden wegnemen, de voorstelling veel toegankelijker is. Het sleurt
de mensen mee. Bovendien kunnen
we op die manier ook anderstalige
mensen bereiken.”
Evelien: “Echt iedereen vindt zijn
goesting op PodVis. Sowieso zijn alle
voorstellingen voor kleine kinderen ook heel tof voor volwassenen,

omdat ze vaak een dubbele betekenis hebben.”
Femke: “Het festival gaat inderdaad
niet over één smaak. Het is een
viering van verschillende vormen van
visueel theater. Het gaat over poppen,
figuren, het lichaam, abstracte en poëtische dingen ... Dat maakt PodVis zo
bijzonder.”
Waarom moeten we zeker komen?
Evelien: “Je zal er niet omheen
kunnen (lacht). Naast onze geprogrammeerde voorstellingen, zullen
vanaf dag twee bij goed weer ook
buiten dingen te beleven zijn. De
Kleine Ruimtevaarder bijvoorbeeld,
een raketachtig spacetoestel met
een ruimtemannetje dat af en toe
dag komt zeggen en in interactie
gaat met het publiek. We brengen

ook ons pretpakket mee: een soort
kermis, met prachtige materialen en
mooie figuren. Een interactief spel
voor groot en klein met onder meer
eenhoornbotsauto's.”
Sven: “Daarmee willen we de toevallige passant ook aanspreken, en
misschien binnenlokken in het festival. We nemen met Ultima Thule een
5,50 meter hoge marionette mee die
kinderen kunnen laten dansen. Dat is
heel vrijblijvend, speels en feestelijk.
Een echte eyecatcher.”
Femke: “Daarnaast geven we met
DE MAAN een aantal exclusieve
rondleidingen in ons poppenarchief in
de Brusselpoort. Een unieke ervaring!
Kom vooral genieten van de festival
sfeer op het Cultuurplein en laat je
verwonderen.”

We brengen spektakel op
een toegankelijke manier
Evelien

ONTDEK ALLE VOORSTELLINGEN
IN DE UITAGENDA VAN DEZE NIEUWE MAAN.
MEER INFO & TICKETS: WWW.PODVIS.BE
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DANK JE WEL, VRIJWILLIGER

VEILIGERE
FIETSPADEN
OP DE DRUKKE
STEENWEGEN
Als Fietsstad van
Vlaanderen blijven we
ons inzetten voor betere
fietspaden in en rond
onze stad. We maken
ze comfortabeler en
veiliger. Zo werkten we
de afgelopen tijd hard
aan de fietspaden van de
Liersesteenweg en de
Leuvensesteenweg. Het
resultaat mag er zijn, met
vernieuwde fietspaden
in roodbruin asfalt en
vlottere overgangen aan
de kruispunten.
Meer info over de
(geplande) werken aan
de fietsinfrastructuur
vind je op mechelen.be/
fietsinfrastructuur.
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Werk je samen met vrijwilligers? Duid de Dag
van de Vrijwilliger op maandag 5 december dan
met fluo aan in je agenda. Hét moment om jouw
vrijwilligers in de bloemetjes te zetten. Geen
inspiratie? Surf naar mechelen.be/vrijwilligerspunt
voor een paar leuke tips.

Straatbabbel
HOE VIER JIJ OUDJAAR?

Ana Mari: “Vorig jaar
hebben we dat voor
het eerst bij familie in
Heffen gevierd, omdat
we door de coronacrisis
niet naar Antwerpen
konden. Dat was zo
plezant, dat we het dit
jaar opnieuw gaan doen.
Waarschijnlijk met een
lekkere winterbarbecue.”

Eva en Lies: “Wij gaan
altijd eerst apart eten
met vrienden. En ook
wat drinken natuurlijk
(lachen). Daarna ontmoeten we elkaar op
de Grote Markt voor het
vuurwerk en placeren
we samen een dansje.
Altijd een geslaagde
oudejaarsavond.”

Lesley: “Ik denk erover
na om dit jaar naar de
Caraïben te gaan. Daar
vieren ze oudjaar op
een hele muzikale en
swingende manier, met
groepen muzikanten
en zangers die door de
straten trekken. En het
vuurwerk is daar ook
prachtig.”

De Nieuwe Vesten

Als geboren
Mechelaar keek
Elvira er al even naar
uit dat de vesten zouden
worden aangepakt. Samen
met haar kinderen geniet
ze van meer ruimte
voor fietsers.

“Zolang ik het mij herinner, bleven de
vesten min of meer hetzelfde. Een
inhaalbeweging was dus wel nodig om
mee te zijn met de tijd. Ik reageerde
daarom enthousiast toen ik hoorde
van de plannen voor de Nieuwe Vesten.
Zeker omdat er veel meer rekening
wordt gehouden met fietsers en voetgangers. Want het was een heel proces
om mijn kinderen te leren fietsen in de
stad. We leerden hen om bij groen licht
altijd eerst te kijken of de automobilisten hen wel hadden gezien, voordat ze
overstaken. Aan sommige kruispunten
aan de vesten was dat vaak moeilijk.”
“De aanpassingen die intussen gebeurden, zijn al een gigantische verbetering.
Al zijn er nog wat aandachtspunten. Zo
zijn de oversteektijden voor fietsers
aan de Brusselpoort nogal kort. Ik
ga ervan uit dat dit nodig is om
het verkeer uit de andere richting
vlot te laten verlopen en dat het
nog wel wordt bijgesteld.”
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Jean-Bosco

Inge
Eddy

INBURGEREN
GAAT BETER
ALS JE JE WELKOM VOELT
We willen dat nieuwe mensen zich
hier snel thuis voelen. Maar mensen
die uit een ander land komen en onze
taal niet spreken, vinden soms moeilijk
hun weg. Daarom proberen we hen
samen te brengen met Mechelaars
die de stad door en door kennen.
Samen op stap
We zoeken altijd naar een goede match.
De duo’s gaan vaak samen op stap en dus
moet het klikken. De rest komt meestal
vanzelf. Dan is het alsof je afspreekt
met vrienden. Samen op café,

Mamoun

Jan
16

Maneblussers

Kerom
Ine
Lamine
Erwin

wandelen in het Vrijbroekpark of de
Sint-Romboutstoren beklimmen? Alles
kan en alles mag. De nieuwkomers leren
bij elke uitstap de stad een beetje beter
kennen. Ze oefenen ook hun Nederlands
en krijgen de kans om nieuwe mensen te
ontmoeten. Maar het allerbelangrijkste is dat
ze het gevoel krijgen dat ze er niet alleen
voor staan. Want inburgeren gaat een pak
sneller als je je welkom voelt. De Mechelaars
die een nieuwkomer mee op pad nemen,
vinden het ook altijd een verrijkende ervaring. Ze leren bij over andere culturen en
dat verruimt hun wereldbeeld. Daarnaast
geeft het veel mensen voldoening om een
verschil te maken voor anderen.
Van Samen Inburgeren
naar Project Mozaïek
Omdat Samen Inburgeren tien jaar bestaat,
schitteren hier enkele deelnemers van
de voorbije jaren. Vorig jaar werd Samen
Inburgeren onderdeel van een groter
geheel: Project Mozaïek. Het idee bleef hetzelfde. Zin om mee te doen? Meld je aan
via mechelen.be/mozaiek. Zo doen we er
samen nog eens tien
jaar bij. Minstens.

Melissa

Ayman
Anne
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HET MECHELEN
VAN MORGEN
Met 87.000 Mechelaars zijn
we ondertussen. En dat aantal
stijgt nog elke dag. Logisch,
want onze stad bruist en
heeft veel troeven. Maar meer
Mechelaars betekent ook meer
werkplekken, meer woningen
en nog meer bezoekers. En dat
allemaal op evenveel ruimte.
Hoe gaan we dat aanpakken?

We willen diverse
en aantrekkelijke
kernplekken in en
rondom Mechelen,
vol activiteit

Stad Mechelen werkt nu al aan een beleidsplan
ruimte. Dat is een handleiding voor de toekomst,
het Mechelen van morgen.

VER-VAN-MIJN-BEDSHOW?
Het lijkt misschien toekomstmuziek, maar
dat is het helemaal niet. Hoe we onze ruimte
ordenen, waar we bouwen, waar we onze stad
vergroenen en zorgen voor vlot verkeer … Het
bepaalt ons dagelijkse leven. Ook dat van jou.
Daarom werken we vandaag aan een plan zodat
Mechelen een leefbare, aangename stad blijft.
Ook in 2040.
Het beleidsplan ruimte wordt een echt werk
document waaraan we alle mogelijke ideeën en
plannen kunnen aftoetsen. Naast een toekomstvisie, met heldere lijnen over waar we naartoe
willen, telt het plan ook concrete acties voor de
komende jaren. Eigenlijk zijn we er zelfs nu al
mee bezig. Denk maar aan het stationsproject,
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Project

De opmaak van het
beleidsplan ruimte
verloopt in fases en is
klaar in 2024. In elke
fase betrekken we de
Mechelaars. Vandaag ligt
het voorontwerp op tafel.

_
We willen de open ruimte open houden
en efficiënter bouwen door meer
te delen en slimmer in te richten

_
_
_

april - augustus
2021
Verkenning en concept:
online bevraging en
toekomstavond
augustus 2021 november 2022
Voorontwerp: infomarkt
november 2022 mei 2023
Ontwerp: online
bevraging, infomarkt
en thematafels
mei 2023 februari 2024
Definitief plan:
participatie

de Nieuwe Vesten of nieuwe wijken zoals
Ragheno en Keerdok. We gaan als stad een
duidelijke richting uit. Al onze acties kaderen
binnen een groter geheel. Dat doen we volgens
drie thema’s: Mechelen groeit, groenblauw
Mechelen en Mechelen werkt.

MECHELEN GROEIT
Als we groeien, moeten we dat slim en kwaliteitsvol doen. Aangenaam, betaalbaar en
energiezuinig wonen moet voor iedereen
mogelijk zijn. Scholen, kinderopvang en sportinfrastructuur groeien mee. Extra woningen en
andere gebouwen komen op goed bereikbare
plaatsen en in de al geplande ontwikkelingsprojecten. Gebouwen worden gedeeld en
efficiënter ingericht.

GROENBLAUW MECHELEN
Zowel de groene natuur als het vele blauwe
water zijn de basis voor een leefbare en
gezonde stad. Bouwen in belangrijke groene
gebieden doen we niet. We wapenen ons
tegen wateroverlast, droogte en hitte door
te ontharden, te vergroenen en water weer
ruimte te geven.

MECHELEN WERKT
Ook voor bedrijven zoeken we naar de meest
geschikte plekken. Sommige bedrijven horen
op bedrijventerreinen, andere passen perfect in
de stad. Een vlotte bereikbaarheid en inzet op
duurzaam vervoer zijn erg belangrijk. We zetten
in op sterke handelskernen en niet op ver
verspreide baanwinkels.

OOK JOUW TOEKOMST. DOE MEE!
Wist je dat we al een hele weg aflegden van verkenning tot voorontwerp, samen met een pak
Mechelaars? Heb je zin om je mee te verdiepen
in het beleidsplan ruimte? Doen!

Kinderen van de Academie
toonden ons hun Mechelen
van morgen. Benieuwd? Bekijk
de werkjes tijdens de infomarkt
op 21 december.

De ontwikkeling
van onze stad
moet op een
duurzame én
kwalitatieve
manier
gebeuren.
Greet Geypen, schepen
van Stadsontwikkeling

Op woensdag 21 december ben je welkom
tijdens de infomarkt in het Cultuurcentrum
tussen 16 en 20u. Om 16.30 en 19u leggen we
je het plan van a tot z uit in een kwartiertje tijd.
Tussendoor kan je een kijkje nemen op de info
panelen en je vragen stellen. Na de uitleg kan je
om 17 en 19.30u meepraten aan de thematafels.
Schrijf je hiervoor in via de website.
Nog tot 31 december kan je de bevraging
invullen. Het beleidsplan, de bevraging en het
inschrijfformulier voor de thematafels vind je
terug op mechelen.be/stadvanmorgen.
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De dag van

38 VOLT
38 Volt is een kinderopvang waar gezinnen
met jonge kinderen tot 3 jaar terecht
kunnen voor flexibele kinderopvang én
professionele begeleiding van ouders naar
werk, opleiding of vrijwilligerswerk.

7.30u

9u

9.30u

7.30u

11.30u

Laura: “Het is hier nog stil en
rustig. We leggen wat boekjes
en speelgoed klaar. Zo kunnen
de kindjes direct beginnen te
spelen als ze aankomen. We
zorgen ook voor koffie en thee,
want sommige ouders blijven
graag nog even babbelen.”

Meryem: “Etenstijd! En da’s
hier echt wel teamwork.
Iemand zet alle kindjes rond
de tafel, iemand anders
maakt het eten klaar of ruimt
nog snel een beetje op. De
allerkleinsten helpen we een
handje. Bij de grotere kindjes
vliegen de patatjes in het rond
en worden er heel wat kinder
moppen verteld.”

9u

Josephine: “Alle collega’s zijn
ondertussen aangekomen. We
maken het plezant: we spelen
met kinetisch zand, zingen
liedjes en lezen boekjes.
Kindjes die het wat moeilijker
hebben, krijgen van ons extra
knuffels. Uiteindelijk speelt
iedereen gezellig mee.”

11.30u

14.30u

14.30u

Anneleen: “We helpen ook
in de zoektocht naar werk.
Samen met een van de
papa’s bekijken we mogelijke
vacatures en stellen we een
sollicitatiebrief op.”

9.30u

17.30u

Hilde: “Vandaag is het Mama
Leert! Terwijl wij met de kindjes
spelen, krijgen hun mama’s
Nederlandse les in de gezinsruimte. Voor mama’s met jonge
kindjes is het niet altijd makkelijk om tijd te vinden om hun
Nederlands te oefenen. Maar
hier lukt dat perfect.”

Pieter: “De laatste kindjes
worden opgehaald. We slaan
nog een praatje met de
ouders. Ze vertellen over hun
werk of hoe het gaat met hun
opleiding. Daarna poetsen we
nog een beetje. Zo staat alles
al klaar om morgen weer aan
een nieuwe dag te beginnen.”

38 Volt zorgt voor kinderen én
ouders. Zo bieden we bewegings
vrijheid en creëren we kansen.
Gabriella De Francesco, schepen van
Diversiteit en Gelijke Kansen
20

17.30u

De Nieuwe Vesten

Dankzij de
plannen voor de
Nieuwe Vesten is de
leefbaarheid van Mechelen
in de toekomst verzekerd,
vindt Hans. Ook voor de
volgende generatie, aan wie
hij nu informatica geeft
aan COLOMAplus.

“Iedereen die regelmatig met de auto op
de vesten reed, wist dat dat zeker niet
altijd even aangenaam was. Als je aan
het Kardinaal Mercierplein wilde afslaan
richting station, was je daar al snel wat
tijd mee kwijt. Het is fijn dat er met de
Tangent nu een alternatief is en dat er
daardoor meer ruimte vrijkomt om de
vesten anders in te vullen.”
“Ik begrijp wel dat mensen vandaag
soms sakkeren op de ongemakken
die daarmee gepaard gaan. Op lange
termijn is het toch de beste keuze om
het doorgaande verkeer van de vesten
te weren en het minder eenvoudig te
maken om met je wagen zomaar de stad
in te duiken. Dat kan de leefbaarheid van
Mechelen alleen maar ten goede komen.
Verstokte chauffeurs die met hun auto
tot op de Bruul willen geraken, zullen
wel teleurgesteld zijn. Er zijn gelukkig
voldoende alternatieven, ook voor wie
minder goed te been is. Daar moeten we
mensen nu nog meer aan herinneren.”
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‘t verhaal van
JOHNNY ADIKTI
Eind jaren 80 emigreren de ouders van
Johnny allebei uit het Turkse dorpje
Herbole naar Europa. In België leren ze
elkaar kennen en besluiten ze te trouwen.
Ze gaan samenwonen in Mechelen en
starten er een gezin.
“Zelf stond ik niet vaak stil bij mijn identiteit. Nu ik wat ouder ben, groeit die
interesse. Onze religie is daar een belangrijk aspect van. Als kind was ik misdienaar
en leerde ik veel bij over onze kerk.
Daarnaast ben ik meer en meer benieuwd
naar de jeugd van mijn ouders. Wat heeft
hen ertoe aangezet om hun thuisdorp
Herbole te verlaten? Mijn vader is intussen
al enkele keren teruggekeerd en vindt het
er nog altijd te gevaarlijk. Toch zou ik er
zelf ook graag eens naartoe gaan.”

Wist je dat de Nobelprijs
voor Literatuur al zes keer
gewonnen werd door
iemand uit Polen? Cultural
Bridges brengt samen met
ARSENAAL/LAZARUS en
Passa Porta twee dagen
lang de sprankelende
Poolse taal tot leven in
Mechelen. Op zaterdagavond
10 december ben je welkom
in Het Predikheren voor
een debat over literatuur en
vrijheid in Polen. Op zondag
11 december is er een literaire
namiddag bij ARSENAAL/
LAZARUS. Alicja Gescinska
gaat er in gesprek met onder
andere schrijvers Jakub
Malecki, Grazyna Plebanek en
Maja Wolny. Daarnaast geniet
je van optredens van Poolse
muzikanten én Poolse hapjes.

LITERATUUR
EN MUZIEK
UIT POLEN

“Jammer genoeg is het nog altijd heel
onveilig in het Midden-Oosten. Er is veel
haat ten opzichte van de christenen. De
ontkenning van de genocide op ons volk is
iets waar ik het vandaag soms moeilijk mee
heb. Ook omdat een groot deel van onze
Assyrische tradities en cultuur stilaan verloren gaan. Daarom willen we vanuit onze
kerk in Mechelen starten met catechese, om
onze prachtige taal en religie te bewaren.”

ACHT MECHELSE PROJECTEN
VLAMMEN TEGEN ARMOEDE
Kansarmoede is dit jaar het centrale thema van de Warmste Week.
Maar liefst 1 op de 8 Vlamingen wordt geboren in kansarmoede.
Samen met de Koning Boudewijnstichting selecteerde De Warmste
Week 200 projecten die kansen creëren. En daar zijn ook
acht Mechelse projecten bij. Zo zal Ligo een theaterstuk
maken met laaggeletterden, wil De Lage Drempel de
digitale kennis van mensen verbeteren en zorgt
Tumult ervoor dat er meer Mechelaars op
vakantie kunnen gaan. Benieuwd
naar alle Mechelse projecten? Ontdek ze op
mechelen.be/
dww.
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Kort

De
top 3
van …

BRYAN
De tofste koffiemadam: “Voor de
beste koffie en de leukste babbels
moet je bij Mimi zijn. Dat is een
schattig koffiezaakje in een van de
aubetten, die kleine rechthoekige
torentjes aan de ingang van de
Kruidtuin in de Bruul.”
Lunchen: “Ook bij Coffice hebben ze
goeie koffie, maar ook lekker eten aan
betaalbare prijzen én altijd vriendelijk
personeel. Een heel gezellige plek om
af te spreken met vrienden.”
Filmpje meepikken: “Op mijn bucket
list staat al lang eens een film gaan
zien in Cinema Lumière. Wat een
prachtig gebouw is dat? Dat maakt
heel die filmervaring des te specialer.”

-voordeel
GRATIS NAAR LE CARNAVAL
DES ANIMAUX (3+)
Gorges Ocloo van DE MAAN zette de
schoonheid van klassieke muziek om
in een prachtige voorstelling voor de
allerkleinsten. Met een gigantische rugzak
vol dieren gaan een alleenstaande vader
en zijn kind op zoek naar het enige dier
dat niet mag meedoen in de dierenmars.
Tijdens hun muzikale reis ontdekken ze de
mooie en lelijke kanten van de wereld. De
kippen nemen ons mee naar sweatshops,
de schildpad naar zenmeditiaties.
Heb je 15 UiTPAS-punten gespaard? Ruil
ze om aan de kassa van DE MAAN en krijg
een gratis ticket voor een van de voorstellingen op 7 of 10 december. Maximaal één
voordeel per UiTPAS, zolang de voorraad
strekt. Meer info: www.demaan.be

De twee Mechelaars Gema
Albiol en Eva Hadermann
leerden elkaar toevallig
kennen en maakten samen
‘Moemoe op de maan’,
een prachtig prentenboek
voor kinderen over rouw
en verlies. Je vindt het
boek bij boekhandels
Salvator en De Zondvloed.
Of koop het online via
verhalenpaleis.be.

OP ZOEK NAAR
FINANCIERDERS?
Op donderdag 15 december organiseren we
samen met Trividend een
informatie- en netwerk
event rond financiering
voor sociale en duurzame ondernemers.
www.mechelen.be/
solidairefinancierders

Mechelaar Nicoleta
Beraru vertaalde onlangs
haar bundel Roemeense
kortverhalen naar het
Nederlands. In ‘Mijmeringen
en kleine troost’ brengt
de schrijfster universele
thema’s samen zoals
liefde, vervreemding en de
ontdekking van een nieuwe
wereld. Bestel het boek
via uitgeverijhetpunt.be of
koop het in boekhandel
De Zondvloed.
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BITBYBIT: CIRCUS, PERFORMANCE
EN THEATER AAN HET CULTUURPLEIN

“IN HET BEGIN
KERMDEN WE
VAN DE PIJN”

Vincent
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Simon

Op 16, 17 en 18 december spelen
de Mechelse circusbroers Simon
en Vincent Bruyninckx een
gevaarlijk spel van aantrekken
en afstoten. Met de nadruk op
gevaarlijk, want ze halen allerlei
acrobatische toeren uit terwijl
ze elkaar in evenwicht houden
via hun tanden. Ze gebruiken
daarvoor een vergeten
circustechniek: de Iron
Jaw of Jaw of Steel.

UiTgevraagd

alle beelden © Kalimba

We willen onze
breekbaarheid als mannen
en broers uitbeelden

Een ijzeren of stalen kaak, wat is dat
voor iets?
Vincent: “Iets wat weinig mensen nog
kennen (lacht). En wie het kent, denkt dan
meestal aan een trapeziste die op het einde
van haar act via een mondstuk nog tien
seconden aan haar trapeze hangt. Of aan
John Massis, de bekende Belgische krachtpatser die met zijn tanden een trein kon
voorttrekken.”
Simon: “Die krachtpatserij was iets waar wij
heel duidelijk van wilden afstappen. Wij wilden
niet de sterke man spelen, maar net onze
kwetsbaarheid en breekbaarheid als mannen
en broers uitbeelden.”
Vincent: “We hangen dus via een mondstuk - ook gekend als een bit - en een touw
aan elkaar vast en dragen elkaars gewicht.
Soms heel harmonieus, soms werken we
elkaar tegen.”

Doet dat pijn?
Simon: “Ja. Allez, nu valt het wel mee. Maar
in het begin kermden we al van de pijn als
we nog maar twee seconden aan onze
tanden hingen. Het voelde alsof iemand met
zijn handen ons hoofd probeerde samen te
persen. De dag erna hadden we ook telkens
een vreselijke hoofdpijn.”
Vincent: “Net zoals bij andere circustechnieken
of sporten moet je gewoon keihard trainen
om je lichaam sterk genoeg te maken. Bij ons
waren het vooral de nekspieren die we moesten
verstevigen, dus volgden we een gelijkaardige training als Formule 1-piloten. Als die hun
nekspieren niet sterk genoeg trainen, zou hun
hoofd gewoon wegschieten door de extreme
snelheden waaraan zij een bocht nemen.”

Dit is mooi,
modern en
Mechels. Een
co-productie
van de boven
ste plank.
Björn Siffer, schepen
van Cultuur

Simon: “Sommige mensen willen zelfs niet
komen kijken naar onze voorstelling, omdat ze
heel ongemakkelijk worden van het idee dat
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De Iron Jaw is een
circustechniek die
ons beiden uitdaagde

wij aan onze tanden hangen. Op het moment
dat we het bit in onze mond steken, hoor je
het publiek ook altijd wat schrikken. We doen
dat expres ook wel vrij demonstratief (lacht).
Maar wat later merk je al dat de toeschouwers
daar niet meer mee bezig zijn en volledig mee
zijn in het verhaal. Terwijl we toch bijna een
uur via dat bit aan elkaar vasthangen.”
Waarom hebben jullie voor deze
circustechniek gekozen?
Vincent: “Simon en ik waren al van kinds af
aan geobsedeerd door circus. Dat kwam door
een circusinitiatie van Danny Ronaldo op onze
basisschool in Muizen. Voor mijn eerste communie vroegen alle kinderen een fiets, ik een
eenwieler (lacht).”
Simon: “In 2009 hebben we samen het circusgezelschap Collectif Malunés opgericht, maar
dit is onze eerste voorstelling die we echt met
ons tweetjes doen. Omdat Simon en ik allebei
getraind zijn in een totaal andere circustechniek, hebben we gezocht naar iets wat voor
ons allebei een uitdaging was. Iets wat ons
kon verbinden. Dat we daarmee een vergeten
circustechniek nieuw leven inblazen, is mooi
meegenomen.”
BITBYBIT gaat over de verbinding
tussen jullie als broers. Is jullie band
hierdoor sterker geworden?
Vincent: “Ja. Het is ook niet zo dat we broers
spelen op het podium. We zijn broers en dat
laten we zien, met alle emoties die daarbij
horen. Soms agressief, soms afstandelijk of
soms net heel bezorgd om elkaar. Het touw
tussen onze mondstukken verbindt ons, net
zoals wij ook altijd gelinkt zijn omdát we
broers zijn. Dat maakt de voorstelling heel
intiem. En herkenbaar voor sommige mensen.”
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INFO & TICKETS
www.cultuurcentrummechelen.be/bitbybit
BITBYBIT is een coproductie van Collectif
Malunés, MOVEDBYMATTER, Mechelen
Feest en Cultuurcentrum Mechelen voor
Mechelen Houdt Je Warm.

Agenda

DI 6 DECEMBER
DARKMATTER - Cherish
Menzo & Camilo Mejía Cortés
3

In deze agenda vind je alleen de basisprijs
van de activiteiten terug. Check daarom
altijd de website van de organisator.
: Mechelse UiTPAS-houders met kansentarief
krijgen korting bij deze activiteit

1

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

Sinterklaasfeest
festiviteit • ldc De Rooster,
9 > 10.30u, € 9,50

WO 7 DECEMBER

� Fabrice Debatty
2

Pauwel + Bluai
concert • Cultuurcentrum,
20.15 > 21.30u, € 16

DARKMATTER - Cherish Menzo
& Camilo Mejía Cortés

DO 1 DECEMBER

ZO 4 DECEMBER

Klein geluk voor mantelzorgers

Hier en Daar | 4Hoog

lezing • ldc Den Abeel, 14 > 16u,
gratis

theater • Stadsschouwburg,
15 > 16u, € 11

Weerbaarheidstraining

Sinterklaas op stap

lezing • Well2DAY-centrum,
19 > 21u, gratis

theater • Theater M,
14.30 > 15.30u, € 12

BRAND! 2022: Marc Ribot
solo + Vitja Pauwels' Carte
Blanche feat. Marc Ribot

HAENDEL & VIVALDI

concert • Stadsschouwburg,
20 > 21u, € 22

Halte Poëzie: Luuk Gruwez

lezing • Avansa, 10 > 11.30u, € 5

lezing • Het Predikheren,
10.15 > 12.15u, € 3

DO 8 DECEMBER

Open repetitie
Mechels Seniorenorkest
concert • parochiezaal,
14 > 16.30u

WK voetbal in de hal
sportwedstrijd • De Vleeshalle,
12 > 18u

Soirée MuzE, Van schaats
feesten, zottendansen,
hooiwagens en Turkse zeden
lezing • Het Predikheren,
20 > 22u, € 6

VR 2 DECEMBER
1 20 Years Birthmarks |
Ozark Henry

concert • Stadsschouwburg,
20.15 > 22u, € 34

De Weduwenclub

concert • Begijnhofkerk, 15 > 17u,
€ 19

Uitwaaien in
de Barebeekvallei
begeleide uitstap • Parking
Kerkhof Muizen, 14 > 16u

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

Natuurlijk Natuurlijk:
River Clean Up

sportactiviteit • sporthal Kouter,
11 > 17u, € 7

Sinterklaas
dansvoorstelling • ldc Den
Abeel, 14 > 16u, € 4

theater • ARSENAAL/LAZARUS,
20.15 > 22.15u, € 16

Talent Present - voor
100 % handgemaakt

Wat maakt ons gelukkig?

beurs • De Kapel, 15 > 17u, gratis

Digitaal communiceren

knutselen • Speelgoedmuseum,
13 > 16.30u, € 10

Martin Salemi trio

film • Filmhuis, 18.30 > 20u, € 7

theater • Theater M,
14.30 > 15.30u, € 12

Bigger, better, BOULDER! Boulderen met begeleiding

De Weduwenclub

sportactiviteit • Klimkaffee,
19.30 > 21.30u, € 12

Bingonamiddag

4

lezing • vc De Schakel, 20 > 22u,
gratis

Pinguïn maken van
een waterflesje

Rebel | Adil El Arbi
& Bilall Fallah

3

Wandeling in Bonheiden

theater • Podiumzaal Campus
Tesse, 15 > 17u, € 12,50

ZA 3 DECEMBER

theater • Podiumzaal Campus
Tesse, 20.15 > 22u, € 12,50

Le Carnaval des Animaux (3+)

Orde van de Dag – LAZARUS,
het NUT en gasten

MA 5 DECEMBER

Sinterklaas op stap

4

theater • DE MAAN, 15 > 16u, € 11

De Weduwenclub

theater • Podiumzaal Campus
Tesse, 20.15 > 22u, € 12,50

2

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

lezing • LM Plus, 9 > 12u, € 5
concert • Jazzzolder, 19.30 > 23u,
€ 12

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

VR 9 DECEMBER
5

Bambiraptor | Kopergietery

5

theater • Stadsschouwburg,
19.30 > 20.30u, € 13

ProtoStars On Stage

spel • LM Plus, 14 > 17u, € 2,50

concert • Theater M, 12.30 > 23u,
€ 12

HAENDEL & VIVALDI

Wereldlichtjesdag

Martin Salemi trio

concert • Begijnhofkerk,
20 > 22u, € 19

begeleide uitstap • stedelijke
begraafplaats, 19 > 20u

concert • Jazzzolder, 19.30 > 23u,
€ 12

� Phile Deprez
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ZA 10 DECEMBER

1

BRAS rommelmarkt
rommelmarkt • Nekkerhal,
10 > 17u, € 5

Straks is ook goed | Yevgueni
concert • Stadsschouwburg,
20.15 > 22u, € 22

Thomas Strønen's Time
is a Blind Guide + Ocean
Eddie - double bill
concert • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

2

Le Carnaval des Animaux (3+)
theater • DE MAAN, 11 & 15u, € 11

Cultuur, literatuur en
vrijheid in Polen
lezing • Het Predikheren,
20 > 22u, € 5
3

� Ilja Van Autreve

MYH: The Cold Vein & Elefant
concert • Kafee Zapoi,
20.30 > 23.30u, € 8

Improvisatietheater De Kevins
theater • Theater De Moedertaal,
20.30 > 23u, € 10

ZO 11 DECEMBER
Platenbeurs
beurs • De Vleeshalle, 11 > 20u

4

� FroeFroe

Seizoenswandeling winter
begeleide uitstap •
Vrijbroekpark, 10 > 12u

BRAS rommelmarkt
rommelmarkt • Nekkerhal,
10 > 17u, € 5

Poolse Stemmen/
Glosy z Polski
lezing • ARSENAAL/LAZARUS,
15 > 18u, € 12
� Wannes Cré

Mechelen in kerstsfeer
5

sportactiviteit • NMBS station
Mechelen, 9 > 18u

Wandeling aan het Zennegat
begeleide uitstap •
Zennegatsluis, 9.45 > 12u

Landencocktail: dé beurs
over groepsreizen van
Joker en Anders Reizen

6
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� Tal en Thee

beurs • Lamot, 11 > 17u, gratis

Word reisbegeleider en
ontdek de wereld

Nele Bauwens swingt
het jaar uit
theater • Stadsschouwburg,
20.15 > 22u, € 20

Shut up and play with
me - Belgische première
1

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

DO 15 DECEMBER
Holy Shit | De Nwe Tijd
/ Suzanne Grotenhuis
theater • Stadsschouwburg,
20.15 > 22u, € 16

Shut up and play with
me - Belgische première
theater • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

De Sprekende Ezels Mechelen
festival • Café De Floeren Aap,
20 > 23u, gratis

Soirée MuzE, Soo de
meester tekende, soo
schilderde het atelier
lezing • Het Predikheren,
20 > 22u, € 6

VR 16 DECEMBER
Vurige winteravond
begeleide uitstap •
Vrijbroekpark, 19 > 23u

Winterslaap - The See
within | Echo Collective
concert • Sint-Pieter-en-Paulkerk,
20.15 > 22u, € 18

Monstera - Compagnie Cecilia
theater • ARSENAAL/LAZARUS,
20.15 > 22u, € 16

Finding Willard | Tom Struyf
theater • Cultuurcentrum,
20.15 > 22u, € 16

BITBYBIT | Collectif Malunés
& MOVEDBYMATTER
theater • Cultuurplein,
19 > 20.15u, € 13

Shut up and play with
me - Belgische première
theater • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

Mechelen in Vuur en Vlam

Ne Formidabele Kessemis
concert • Stadsschouwburg,
15 > 18u, € 22

Kerstmarkt
markt • Dierenbescherming,
12 > 18u, gratis

Terre Sol Four + Lucid
Lucia - double bill
concert • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 3

Kerstmarkt oep ´t Heike
markt • Zaal de Vrolijke Vrienden
Hombeek, 16u, gratis

Kerstmarkt Scouts
St.-Gummarus en Gidsen OLV
markt • Scouts Sint-Gummarus
2

Mechelen in Vuur en Vlam

festival • Grote Markt,
17 > 21.30u, gratis

ZO 18 DECEMBER
Jazzlezing Duke Ellington
| Joris Preckler
lezing • Het Predikheren,
10.30 > 12.30u, € 7

BITBYBIT | Collectif Malunés
& MOVEDBYMATTER
theater • Cultuurplein,
15 > 16.15u, € 13

Ontbijtfilm: Ook muizen
gaan naar de hemel
film • Cultuurcentrum, 10 > 12u,
€ 12

Kerstmarkt
markt • Dierenbescherming,
12 > 18u, gratis

Gids zoekt groep kinderen
begeleide uitstap • Kazerne
Dossin, € 6

Kerstconcert door
vrouwenkoor SanseveriaPlus
concert • Begijnhofkerk,
14.30 > 15.30u, € 15

Vergeet-ze-niet Benefiet
opendeurdag • Stadsschouwburg

DI 20 DECEMBER
Zijn fietsende vrouwen
de redding?

festival • Grote Markt,
17 > 21.30u, gratis

lezing • CVO Campus Vaartdijk,
20 > 22u

Wintertafereel maken

ZA 17 DECEMBER

WO 21 DECEMBER

knutselen • Speelgoedmuseum,
€ 12,50

BITBYBIT | Collectif Malunés
& MOVEDBYMATTER

Kapelconcerten
Martin’s Patershof

WO 14 DECEMBER

theater • Cultuurplein,
19 > 20.15u, € 13

concert • Hotel Martin's
Patershof, 19.30 > 21u, € 12

Babymassage

Monstera - Compagnie Cecilia

IKRAAAN + Porcelain id

lezing • CM-Campus, 10 > 12u,
gratis

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

concert • Stadsschouwburg,
20.15 > 22u, € 16

lezing • Lamot, 10 > 12u, gratis

Agenda

Flygmaskin
concert • Jazzzolder, 19.30 > 23u,
€ 12

MA 26 DECEMBER
Concert Kerst In
Vlaanderen 2022
concert • TheAtrium, 15 > 18.30u

DI 27 DECEMBER
Martini Sessions
concert • De Vleeshalle, 18 > 21u

DO 29 DECEMBER
Maak je eigen wintertafereel
knutselen • Speelgoedmuseum,
€ 12,50

ZA 31 DECEMBER
Oudjaar op de Grote Markt

theater • Cultuurcentrum, 12.30
& 17.15u, € 10

PodVis - Diva (12+) FroeFroe en B.O.X
4

theater • kunstencentrum nona,
20 > 21.15u, € 16
5 PodVis - De Stad (7+) WIThWIT

theater • Cultuurcentrum, 11.30,
14 & 16u, € 10

PodVis - Druk (6+) Senne Driesen

theater • Cultuurcentrum, 11, 15.15
& 17.15u, € 10

PodVis - Wars (5+) Tal en Thee
theater • DE MAAN, 16 > 17u,
€ 10

lezing • Het Predikheren,
20 > 22u, € 6

PodVis - OVER/\HERE (7+) Tristan Feyten

VR 6 JANUARI

theater • kunstencentrum nona,
14 > 15.15u, € 10

PodVis - Kleine held (12+) Ultima Thule

PodVis - Drie kleine hapjes
(5+) - DKO Laureaten Lier

theater • Stadsschouwburg,
20 > 21u, € 16

theater • Cultuurcentrum, 12.30,
14 & 16.30u, € 5

PodVis - Trip in DE MAAN's
poppenarchief (6+)

PodVis - Licht, Lichter,
Liegt (4+) - hetpaleis en
Post uit Hessdalen

PodVis - PlastiekBERTRAND
(4+) - DE MAAN & Kopergietery
3

theater • DE MAAN, 15 > 15.50u,
€ 10

ZA 7 JANUARI

PodVis - Distort the Body (5+) Gedachtegang

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

> 17.12, Galerie Duende, gratis

Kunsttentoonstelling

JOUW ACTIVITEIT HIER?

Golfslag
> 24.01.23, Vrijbroekpark, gratis

My Little Pony: 40 jaar magie
> 26.02.23, Speelgoedmuseum,
€ 10

Verborgen Parels. Zeven
eeuwen meesterwerken
uit Mechelen
> 25.06.23, Museum Hof Van
Busleyden, € 12

Kunstuur 5
> 30.06.23, Het Kunstuur, € 15

1

Wil jij jouw activiteit ook in
deze kalender? Voer die
dan in op de UiTdatabank.
Op www.uitinmechelen.be/
UiTdatabank helpen we
je op weg. Deadline voor
editie januari-februari:
30 november.
Deze kalender werd afgesloten
oktober. Cursussen,
workshops,
en
Hilde kampen
Overbergh
permanente activiteiten
‘Navigating Turbulence’
worden niet opgenomen.

& De Garage
op 31

On a Horse with No Name

3

2

30.09.2022 | 30.12.2022

theater • DE MAAN, 15, 12 &
15.30u, € 5

NOG THEATER

theater • DE MAAN, 14 & 16u,
€ 10

Theater De Moedertaal • 3,
11, 17, 18, 26 & 18 december,
7 & 8 januari, 15 > 17u en
18 december, 10.30 > 12.30u &
6 januari, 18.30 > 20.30u, € 12

theater • DE MAAN, 15 > 15.45u,
€ 10

Moeder Dochter.....
BETOVERENDE GRENZEN

theater • Cultuurplein, 11.15, 14.30
& 16.30u, € 10

PodVis - En waarom niet? (3+) Tof Théâtre
PodVis - Lucht (4+) - Laika

> 11.12, Galerie Transit

> 30.12, M.E.R.G.E.D

PodVis - Kom hier (6+) Ultima Thule

theater • Brusselpoort, 17, 18.30
& 20u, € 10

2 Swinging Mirrors |
Luc Dondeyne

theater • Cultuurcentrum, 14.30 &
16.30u, gratis

DO 5 JANUARI

Soirée MuzE, Van ruisende
rokken tot altaarversiering.
Zijde voor de eeuwigheid

> 11.12, Kazerne Dossin, € 10

> 30.12, De Garage, € 5

PodVis - TATTAR ATTAT! (3+)
- frieda

Vleeshouwersstraat 6
open: ma-za 10 > 16u,
zo en feestdagen 12.30 > 16u
015 29 76 53
uit@mechelen.be
www.uitinmechelen.be
 UiTinMechelen

Kazerne Dossin: Universal
Human Rights

6 PodVis - Sojoez R97 (5+) Tal en Thee

theater • Cultuurcentrum, 14 &
16.15u, € 10

concert • parochiezaal,
14 > 16.30u

Leven met kunst

> 06.12, Art Galerie M

3 Navigating Turbulence
On a Horse with No Name

festiviteit • Grote Markt, gratis

Open repetitie Mechels
Seniorenorkest

1

film • DE MAAN, 11 & 16.45u, € 5

ZO 8 JANUARI

MEER VRIJETIJDSINFO?
UIT IN MECHELEN!

EXPO

Museum Hof van Busleyden

concert • Ter Coose, 20 > 23u,
€ 12

PodVis - Island of Slow (9+) Lize Pede

V.U.: Heidi de Nijn, Grote Markt 21, 2800 Mechelen – vorm: www.thomassoete.com

Kerstconcert van Korile

www.hofvanbusleyden.be

VR 23 DECEMBER

Prinses Rozemarijn
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Bovenste rij, v.l.n.r.: Erik Laga, Koen Anciaux, Rina Rabau Nkandu, Abdrahman Labsir
Onderste rij v.l.n.r.: Patrick Princen, Greet Geypen, Vicky Vanmarcke, Alexander Vandersmissen, Björn Siffer, Gabriella De Francesco

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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Storingen en defecten op elektriciteits- of
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Probleem met de watervoorziening:
0800 903 00, info@pidpa.be
Vragen over huisvuil:
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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.

liesook

Krycha Van Engeland en Lola

Markt in Mechelen.

Foto met de mooiste toren.

#2800love #reportagefotografie

#2800love

aclassicinthemaking
Got kilt?
#scottishkilt #thrifted #mechelen
#2800love #belgium

sofieraess
“ik hou van jou meter”, dixit liefste
kind 🐭 van ‘t land 📷  @liendewitte
#godmother #kusjehierkusjedaar
#strikeapose #2800love

Arie Vermeulen
Elke keer als we bezoek krijgen, is de reactie steevast: “Wat. Een. Uitzicht.”
Wij hebben dan ook schitterende buren zoals Het Predikheren en het Tinelpark.
En uiteraard het mooiste zicht op de Sint-Romboutstoren.
#onzetoren #2800love

31

GEEF EEN STUKJE
MECHELEN CADEAU
Nog op zoek naar een origineel eindejaars
cadeau? Verras met een Mechelenbon. Met
die bon shop, eet en drink je in meer dan
200 Mechelse zaken. En zo steun je dus
meteen ook de lokale handel en horeca.
Koop de bon online op shoppeninmechelen.be
of via de Mechelenbon-app. Of spring even
binnen bij UiT in Mechelen in het Schepenhuis.
www.shoppeninmechelen.be/mechelenbon

