
05
2018

Op bezoek bij 
het Sociaal Huis

Pimp je zomer
met de M-crew

Wat is de 
Kwaliteitskamer?

Bootje varen 
in eigen stad



2

Geen gespuis in het feestgedruis 
Perron M, de Mechelse feestzaal op het Douaneplein, kreeg een uit
gebreide makeover. De ruimte werd volledig verbouwd en ontdaan  
van alle ongemakken. De Loods, zoals het nu heet, biedt plek aan 

1000 feestvierders en kreeg meer toiletten en een betere akoestiek.  
Ga je feesten in De Loods? Vergeet dan je identiteitskaart niet.  

Die wordt gecontroleerd aan de ingang. Geregistreerde amokmakers  
en drugsdelinquenten komen er niet in. Op die manier wil de stad  

een veilige feestomgeving creëren voor jongeren. 
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Bij het begin van de lente verscheen de 
Vlaamse Stadsmonitor. Dat driejaarlijkse rapport 
van de Vlaamse overheid vergelijkt het leven in 
de 13 Vlaamse centrumsteden.

En jawel, Mechelen doet het erg goed. In geen 
enkele andere Vlaamse stad is het vertrouwen in het 
stadsbestuur groter. Met 52 % neemt onze stad zelfs 
een nooit geziene voorsprong van 12 % op de volgende 
stad. Bij het verschijnen van de eerste Stadsmonitor in 
2004 was het vertrouwen van de Mechelaars in hun 
bestuur met amper 29 % nog het kleinst van alle steden. 
Een ommekeer van formaat.

Ook de fierheid van de Mechelaars over hun stad piekt 
als nooit tevoren: van de laatste plaats in 2004 naar de 
tweede plaats vandaag. Alleen Bruggelingen zijn nog 
trotser op hun stad. Volgende keer erop en erover, oké?

Maar dat wil niet zeggen dat onze stad perfect is. Niet 
elke Mechelaar heeft het goed, dat mogen we niet verge
ten. Daarom staat in deze Nieuwe Maan het Sociaal Huis 
van Mechelen centraal. Hun dienstverlening moet er mee 
voor zorgen dat iedereen de kans krijgt om deel uit te 
maken van de groeiende groep van fiere Mechelaars.

Mechelen piekt

Inhoud

 Welkom 

68 19

Mechelaars zijn erg 
fier over hun stad. 
Alleen Brugge doet 
beter. Voorlopig toch!

Bart Somers, 
burgemeester
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Dag Mourad,

Voor een rommelmarkt op het openbaar 
domein (op straat, in je wijk of op een 
plein) heb je een vergunning nodig. Die 
kan je makkelijk aanvragen via het Eve
nementenloket. De dienst zorgt er ook 
voor dat de straten of pleinen die je wil 
innemen, parkeer en verkeersvrij zijn 
op het moment van de rommelmarkt. 

Via mechelen.be/evenementenloket 
vraag je je rommelmarkt aan. Doe dat 
minstens 6 weken op voorhand. Geef 
duidelijk aan welke straten of pleinen je 
zou willen gebruiken. Heb je vragen of 
hulp nodig? Bel naar 015 27 79 01 of mail 
naar evenementenloket@mechelen.be. 
Een medewerker helpt je met plezier 
verder. Ook een garageverkoop kan 
je op deze manier aanvragen, maar 
die dient wel volledig op je eigen oprit 
plaats te vinden.

Op een rommelmarkt of garagever
koop mogen alleen eigen spullen 
verkocht worden en geen nieuwe 
producten. Professionele verkopers en 
snackverkopers mogen deelnemen als 
ze over een geldige leurkaart beschik
ken en zich kunnen identificeren.

Veel succes!

Heb jij een vraag of iets te vertellen?
Schrijf naar nieuwemaan@mechelen.be  
of naar Marketing & Communicatie, 
Grote Markt 21, 2800 Mechelen.

Hoe organiseer ik 
een rommelmarkt?
Beste stadsbestuur,

Samen met een paar buren speel ik 
met het idee om een rommelmarkt te 
organiseren in onze wijk. Wat moet ik 
daarvoor in orde brengen?

Met vriendelijke groeten,
Mourad

Vraag

Antwoord

Kinderen tonen hoe het moet
Een oude volkswijsheid luidt: jong geleerd is oud gedaan. En een 
andere zegt: de waarheid komt uit een kindermond. Dat heeft de 
Kinderraad goed begrepen. Voor de campagne Stad om te Zoenen, 
waarmee Mechelen zijn bewoners wil aansporen om de stad mee 
proper te houden, maakte de Kinderraad een aantal ludieke filmpjes 
over onder andere recycleren, zwerfvuil en upcycling. Daarmee wil ze 
volwassenen én andere kinderen aansporen om zich in te zetten voor 
een mooier Mechelen. Want iedereen wil toch leven in een mooie en 
propere stad? 

Help je mee? Schrijf je zeker in voor een workshop rond upcycling,  
recycleren en zwerfvuil voorkomen.

Meer info: www.mechelenmakers.be/stadomtezoenen

Bezoek het nieuwe ziekenhuis
Op zaterdag 9 en zondag 10 juni opent het nieuwe AZ SintMaarten zijn deu
ren voor het grote publiek. Krijg een rondleiding doorheen de verschillende 
afdelingen en geniet achteraf van een hapje en een drankje. 

Opendeurdag AZ Sint-Maarten, za 9 juni 1417u, zo 10 juni 1017u,  
Liersesteenweg 435, www.ontdekazsintmaarten.be

Hip hip Europa!
Op woensdag 9 mei is het Europadag, het jaarlijkse feest van vrede en 
eenheid in Europa. Van 17 tot 21u dopen we het Cultuurplein om tot Euro
pees ontmoetings en belevingsplein. Geniet van paella, pasta, Franse kaas 
en gezellige Europese muziek. Om 19.30u ben je welkom in de Heilige 
Geestkapel voor een lezing over de toekomst van Europa.

Meer info: www.uitinmechelen.be
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 Komaan Kort 

SnelVroeger en nu 1864

Het Hof van Busleyden werd aanvankelijk gebouwd voor de huma
nist Hiëronymus van Busleyden. Antoon I en Rombout II Keldermans 
startten in 1503 aan de bouw. In 1619 richtte Wenceslas Cobergher 
er het pandjeshuis Berg van Barmhartigheid in. Mensen in geldnood 
konden er geld lenen in ruil voor een onderpand, bijvoorbeeld een 
zakhorloge of juwelen.

In 1914 liep het gebouw zware schade op door Duitse bombardementen. 
Na een uitslaande brand stonden bijna alleen de buitengevels nog over
eind. Het gebouw werd na de oorlog grondig gerestaureerd en bood 
vanaf 1938 onderdak aan het stedelijke museum.

Na enkele jaren in de stellingen te staan, opent het volledig vernieuwde 
Museum Hof van Busleyden in juni zijn deuren voor het publiek. Wie niet 
kan wachten, kan alvast een stukje bezichtigen tijdens de tentoonstelling 
Roep om Rechtvaardigheid. Meer info: www.hofvanbusleyden.be

 Het Hof van Busleyden in 1864 (tijdens renovatiewerken) en nu

Meer nieuws: www.mechelen.be

• Op zondag 6 mei tijdens de twaalfde edi
tie van Open Wervendag zetten heel wat 
werven hun deuren open tussen 10 en 17u. 
Check openwervendag.be voor een volledig 
overzicht en kom zeker een kijkje nemen op 
de Tinelsite.

• Geen Belg? Ook jij mag je stem uitbrengen 
bij de gemeenteraadsverkiezingen van zon
dag 14 oktober, net als alle Belgische kiezers. 
Als niet-Belg moet je wel aan een aantal 
voorwaarden voldoen en je moet je voor 
1 augustus als kiezer laten registreren. Meer 
info vind je op ikstemook.be.

• Op 8 mei herdenken we V-dag, de bevrij
dingsdag van de Tweede Wereldoorlog, 
met tal van plechtigheden in aanwezigheid 
van oudstrijdersverenigingen, het stadsbe
stuur en heel wat Mechelse schoolkinderen. 
Wil je er graag bij zijn? Afspraak om 13.45u 
aan het monument van de Politieke Gevan
genen aan de Van Benedenlaan. Meer info: 
www.mechelen.be

• Van zaterdag 26 mei t.e.m. zondag 3 juni is 
het Europese Week van de Begraafplaat-
sen. Ontdek de rijke geschiedenis van de 
Mechelse begraafplaats tijdens een boei
ende rondleiding op 29 mei of 3 juni. En 
breng op 30 mei een bezoek aan de oude 
kapel met antieke graftrommels die speciaal 
voor deze gelegenheid zijn deuren open
zet. Alle data en info: www.mechelen.be/ 
weekvandebegraafplaatsen

• Eoly nv, Eneco Wind Belgium nv en burgerco
operatie Ecopower cvba ondertekenden een 
engagementsverklaring die de realisatie 
van windmolens op het Mechelse grondge-
bied mogelijk maakt.

• Fiets jij graag in onze stad? Stem Mechelen 
tot Fietsstad 2018 via fietsgemeente.be. 
Doe het voor 21 mei en wie weet win jij wel 
een fiets. Met deze Publieksprijs zetten de 
VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) en 
de Vlaamse overheid steden en gemeenten 
met een sterk fietsbeleid in de bloemetjes.

Beluister Nieuwe Maan vanaf juni  
online of op cd
Je stadsmagazine Nieuwe Maan zal vanaf volgende maand ook 
beschikbaar zijn in audiovorm. Waarom? Omdat stadsinformatie voor 
iedereen toegankelijk moet zijn. Ook voor mensen met een leesbeper
king zoals slechtzienden, blinden of analfabeten. 

Wil jij (of iemand uit je familie of vriendenkring) Nieuwe Maan elke 
maand op cd ontvangen? Mail naam en adresgegevens naar  
nieuwemaan@mechelen.be. Vanaf juni kan je Nieuwe Maan ook  
beluisteren op nieuwemaan.be of in de bibliotheek.
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Wist je dat Mechelen 
maar liefst acht historische 
kerken op wandelafstand 

van elkaar heeft? Samen met 
andere vrijwilligers heet Eric 

toeristen en Mechelaars 
welkom in dit prachtige 

patrimonium.

“Een tijdje geleden las ik dat Torens aan 
de Dijle vzw vrijwilligers zocht om de 
historische kerken van Mechelen open 
te houden tijdens de namiddag. Zowel 
voor toeristen als voor Mechelaars 
die even willen bezinnen, bidden of 
gewoon tot rust willen komen. Zelf 
woon ik hier al bijna 60 jaar, maar ik 
heb mijn hele leven veel gereisd. 
Toch keerde ik telkens graag terug 
naar Mechelen, mijn veilige thuis
haven. Daarom wou ik graag iets 
terugdoen voor de stad. Een kerk 
openhouden, leek mij ideaal.”

“Ondertussen hou ik zo’n 3 à 4 keer 
per maand een van de kerken open. 
Van elke kerk ken ik de achter
grond, want sommige toeristen 
willen graag wat uitleg als ze een 

kerk bezoeken. Dat mondt vaak uit 
in verrassende en interessante bab

bels. Elke kerk heeft ook zijn eigen 
karakteristieken en verhalen. Ik zou 

niet kunnen zeggen welke kerk ik de 
mooiste vind!”

 Mechelenmakers

KERK ZKT.  
MANEBLUSSER

Wil jij ook af en toe een kerk openhouden?  
Torens aan de Dijle vzw zoekt nog enthousiaste vrijwilligers. 
Contacteer sarah.luyten@mechelen.be of 0493 36 51 60.
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Wat?
De Kwaliteitskamer is 
geen jury, maar een 
groep deskundigen 
die de stad recht
streeks en onafhan
kelijk adviseert over 
beeldbepalende 
projecten in Meche
len. Het vijftal waakt 
er dus over dat 
projectontwikkelaars 
gebouwen, pleinen, 
parken en straten 
ontwerpen die pas
sen in de omgeving. 
Ze onderzoeken 
of een project een 
meerwaarde vormt 
voor de stad.

Waarom?
Mechelen kiest reso
luut voor ruimtelijke 
kwaliteit en voor 
projecten die de 
stad verder optillen. 
Het is dus niet de 
bedoeling dat de 
kamer zijn zege gaat 
geven over pakweg 
een rijwoning of een 
handvol garage
boxen. Met de Kwa
liteitskamer kunnen 
projecten die het 
uitzicht van de stad 
veranderen al van 
in een pril stadium 
begeleid worden. 

Wie?
Op 30 oktober 2017 
lanceerde de stad 
een brede oproep 
om kandidaten te 
werven voor de Kwa
liteitskamer. Een jury 
koos uit 43 sollicitan
ten vijf experten met 
elk hun eigen spe
cialiteit. Els Nulens, 
Sven Grooten en Tom 
Lagast zijn architec
ten en stedenbouw
kundigen. Joke Buijs 
is ingenieurarchitect 
en erfgoeddeskun
dige. En Jonas Van 
De Walle is architect  
en ingenieur.

Hoe?
Wanneer het stads
bestuur een advies 
nodig heeft over 
een beeldbepalend 
project, wordt de Kwa
liteitskamer samenge
roepen. Er is dus geen 
vast tijdstip waarop de 
externe deskundigen 
samenkomen. Het 
stadsbestuur bepaalt 
telkens de opdracht 
en geeft de nodige 
krijtlijnen mee. De 
betrokken ontwikke
laars, ontwerpers en 
stadsdiensten geven 
vaak nog een extra 
woordje uitleg.

Inzicht 

Experten waken over  
Mechelse architectuur

De Kwaliteits-
kamer 

begeleidt 
projecten die 
het uitzicht 
van de stad 

veranderen al 
van in een pril 

stadium

Hoe zorgen we ervoor dat belangrijke bouwprojecten perfect passen in de Mechelse 
stadsomgeving? Een simpele vraag, maar het antwoord is vaak een pak moeilijker. 
Vandaar de nood aan de Kwaliteitskamer.
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Mieke

Ann Carine
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Spring gerust binnen  
in het Sociaal Huis

Baliemedewerkster en glundermachine Ann ontvangt ons met een welgemeende, 
guitige glimlach. “Goedemiddag! Waarmee kan ik je helpen?”

We gingen net hetzelfde vragen: waarmee kán je ons helpen?

“Het Sociaal Huis is er voor al je welzijnsvragen, gelijk dewelke. Iedereen kan bin-
nenwandelen voor informatie of een helpende hand. We bieden erg veel aan, dus 
ik zal jullie sebiet eens rondleiden. Mijn job bestaat in mensen welkom heten. Wij 
zijn het eerste aanspreekpunt.”

En hoe bevalt het leven achter de balie je?

“Ik werk hier nu al 12 jaar, want ik vind mijn job erg boeiend en afwisselend. 
Sommige klanten kennen het Sociaal Huis al goed, zij weten wat ze me moeten 
vragen en kennen de weg in ons gebouw. Nieuwkomers moet ik soms op hun 
gemak stellen. Maar iedereen voelt zich hier snel welkom.”

Hoe heb je het Sociaal Huis zien veranderen doorheen die jaren?

“In heel positieve zin. Toen ik hier begon, was het nog een OCMW. Nu bieden we 
een veel ruimer arsenaal van diensten aan. Doordat zoveel sociale partners hun 
spreekuur hebben in het Sociaal Huis, heb je als Mechelaar één centrale locatie 
voor al je vragen over opvoeding, wonen, geld ... Het is een goede zaak dat alles 
nu in één open huis zit. In een versnipperd aanbod is het voor velen immers 
moeilijk om hun weg te vinden.”

Wie komt hier zoal over de vloer?

“Goh, dat is echt de doorsnee Mechelaar. De ene heeft een vraag over zijn pensi-
oen, de andere over huishuur of de opvoeding van kinderen. Of iemand springt 
even binnen om een UiTPAS met kansentarief aan te schaffen.”

“Wie niet meteen weet waar hij of zij moet zijn, wordt verder geholpen door mijn 
sympathieke collega’s van het ID-team (Info en Doorverwijzing, n.v.d.r.). Zullen 
we daar onze rondleiding beginnen?”

Graag.

In de Lange Schipstraat 27 is elke Mechelaar welkom, met kleine of grote vragen. 
Maar liefst 27 organisaties hebben er een vaste stek of een vast spreekuur. 
Nieuwe Maan ging eens langs, met een grote vraag. Hoe vatten we de uitgebreide 
dienstverlening van het Sociaal Huis samen op vier pagina’s?

Je hoeft echt 
geen grote 
problemen te 
hebben om 
bij ons aan te 
kloppen. 

Koen Anciaux,  
schepen van Welzijn  
& Sociale Zaken

Het is een uitstekende zaak dat haast  
alle diensten nu in één open huis zitten.  
Mechelaars weten waar ze moeten zijn.

Sociaal Huis 
Lange Schipstraat 27,  
015 44 51 11,  
info@sociaalhuismechelen.be  
en sociaalhuismechelen.be.

 Dossier 
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ID-team

De ervaren  
gidsen in huis
Als je niet goed weet waar je met je 
vraag terecht kan, zoekt het ID-team dat 
samen met jou uit. ID staat voor Info en 
Doorverwijzing. Kom langs tijdens de 
openingsuren - dat mag zonder afspraak -  
en het team van maatschappelijk assis-
tenten helpt je verder of brengt je tot bij 
de juiste dienst.

PENSIOEN
Vragen over je pensioen? Als werknemer 
ben je welkom tijdens de zitdagen van de 
Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). Maak 
een afspraak via mechelen.be/pensioenen.

Wie een verleden heeft of werkt als zelf
standige mag aankloppen bij het Rijksin-
stituut voor de Sociale Verzekeringen der 
Zelfstandigen (RSVZ). 

Spreekuren: elke 3de woensdag van  
9 tot 12u, niet in juli en augustus. 
Contact en info: 1765,  
info@rszvinasti.fgov.be, rszv.be

Heb je doorheen je loopbaan in verschil
lende stelsels gewerkt, dan is het aan
gewezen om naar een Pensioenpunt te 
gaan: pensioenpunt.be.

WONEN
De Huurdersbond geeft je info en advies 
over de huur van een woning. Je kan er 
bijvoorbeeld terecht voor juridisch advies, 
informatie over de huurwetgeving, om te 
bemiddelen met de verhuurder enzovoort.

Spreekuren: 1ste, 3de en 5de maandag 
tussen 10 en 12u. De tussenliggende 
weken op maandag tussen 17 en 19u. 
Contact en info: 03 272 27 42,  
antwerpen.huurdersbond@antwerpen.be, 
huurdersbond.be

Bij het Vlaams Woningfonds kan je als 
gezin of alleenstaande een sociale lening 
krijgen voor de aankoop en/of renovatie 
van je woning. Dat kan gaan tot 100 % van 
de waarde of kostprijs van de woning  
en/of renovatiewerken.

Spreekuren: op afspraak 
Contact en info: 03 238 60 34,  
ddlant@vlaamswoningfonds.be,  
vlaamswoningfonds.be

Het Sociaal Verhuurkantoor verhuurt 
betaalbare woningen aan mensen met een 
beperkt inkomen. Als eigenaar geniet je 
veel voordelen wanneer je een woning via 
het SVK verhuurt.

Spreekuren: dinsdag 13.3016u 
Contact en info: 015 52 57 92,  
info@svkbodukam.be, svkbodukam.be

ONDERNEMEN
Dyzo helpt zelfstandige ondernemers bij 
het redden van hun zaak, het leefbaar 
maken van een faillissement en bij een 
nieuwe start na faling. 

Spreekuren: op afspraak 
Contact en info: 0800 111 06,  
info@dyzo.be, dyzo.be

ID-team  
(Team Info- en Doorverwijzing)
Spreekuren: ma en do 9.3011.30u en 
13.3018.30u, di 9.3011u, wo en  
vr 9.3011.30u en 13.3015.30u. 
Contact: 015 44 51 11,  
info@sociaalhuismechelen.be

4 ID-team- 
medewerkers 

verwerken 
200 à 300  

aanvragen  
per maand
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Huis van het Kind 
Contact en info: 015 44 52 42, huisvanhetkind@mechelen.be,  
kinderstad.mechelen.be/huisvanhetkind, fb.com/huisvanhetkindmechelen

ZORG
Vragen over de opvoeding en ondersteu
ning van kinderen met een (vermoeden 
van) beperking? Doe beroep op de Recht-
streeks Toegankelijke Hulpverlening 
(RTH) Ritmica.

Spreekuren: elke 4de dinsdag van  
13.3016u, niet in juli en december  
Contact en info: 03 460 11 50,  
info@rthritmica.be, rthritmica.be

Het Federaal Agentschap voor Beroepsri-
sico’s biedt info en advies over arbeidson
gevallen en beroepsziekten.

Spreekuren: elke 2de maandag  
10.3012.30u (niet in juli en augustus),  
do en vr 915.45u 
Contact en info: 03 220 75 76,  
info@faofat.fgov.be, fedris.be

Vragen over erkenning van je handicap en 
een tegemoetkoming? Dan moet je bij DG 
Personen met een handicap (FOD Sociale 
Zekerheid) zijn.

Spreekuren: elke 3de woensdag 912u. 
Contact en info: 0800 987 99,  
emmanuel.heyse@minsoc.fed.be,  
handicap.belgium.be

Wie het financieel moeilijk heeft om een 
bril te kopen, kan zich een 'EyeSnappz' 
aanschaffen. Deze bril van vzw Eyes 
for the World bestaat uit een montuur 
waar glazen ‘ingeklikt’ kunnen worden 
voor slechts € 60,5. Je kan zelfs € 25 
tot € 50 terugtrekken via de mutualiteit. 
Per verkochte bril wordt een tweede bril 
geschonken aan een kansarm kind in een 
derdewereldland.

Spreekuren: maak een afspraak via  
receptie@sociaalhuismechelen.be 
Contact en info: eyesfortheworld.be 

Dat is nog lang niet alles. Je ontdekt nog 
meer diensten van het Sociaal Huis via 
sociaalhuismechelen.be

Huis van het Kind

De plek voor al je  
opvoedingsvragen
In Huis van het Kind Mechelen werken tal van diensten samen rond gezins- en 
opvoedingsondersteuning, preventieve gezondheid en spel en ontmoeting.

Baby op komst? Een vroedvrouw staat je graag te woord tijdens een 
spreekuur ‘zwangerschap en geboorte’, elke donderdagmiddag.

En voor de medische en psychosociale opvolging van de allerklein-
sten, kan je terecht bij het Consultatiebureau voor het Jonge Kind 
van Kind en Gezin. Je krijgt gratis advies, tips en ondersteuning. Een 
afspraak maak je via 078 150 100.

Daarnaast vergemakkelijkt de dienst Kinderopvang je zoektocht naar 
kinderopvang. Spring binnen, woensdag van 13 tot 16u. Ben je op 
zoek naar ontmoeting en spel voor je spruit? Dan zet Inloopteam de 
Nieuwe Weg je op pad. Via De Kleurdoos kan je elke dinsdag met je 
kinderen spelen, knutselen en andere ouders ontmoeten. En elke 
tweede zaterdagochtend van de maand kan je andere aanstaande 
of prille ouders ontmoeten tijdens het gezellige Café Bébé, terwijl de 
kindjes met elkaar kunnen spelen.

Heb je tot slot vragen over de opvoeding van je kinderen (tot 21 jaar)? 
Loop dan eens binnen bij de Opvoedingswinkel. Ze bieden een luis
terend oor, geven advies en zoeken samen met jou naar oplossingen. 
De dienstverlening is gratis en anoniem.

 Dossier 

Karolina

Hilde
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"Onze dichtingsringen vind je van op de 
zeebodem tot in de ruimte"
Samen met een collega en haar 
man richtte Liesbeth Schwartz 
bijna 20 jaar geleden HTMS op, 
een bedrijf dat hoogtechnologische 
metalen dichtingsringen maakt. 
Wij kennen vooral de rubberen 
dichtingsringen, die ervoor zorgen 
dat een kraan niet lekt. Maar de 
dichtingsringen van HTMS zijn van 
een ander kaliber. Ze worden spe 
ciaal gemaakt om onder extreme 
temperaturen of druk te overleven. 
Je vindt ze bijvoorbeeld terug in de 
motor van een ruimteraket, in meet
apparatuur op de zeebodem of in 
nucleaire toepassingen. En voor 
wie houdt van snelle auto’s: ook 
de motor van de Bugatti Veyron is 
ermee uitgerust.

“Eigenlijk zijn we een artisanaal 
bedrijf”, lacht Liesbeth. “Al onze 
machines en apparatuur hebben 
we zelf ontworpen en gebouwd. 
Daarnaast maken we elke dich
tingsring van A tot Z met de hand. 
Dat is best speciaal voor deze 
tijd, want de meeste bedrijven 
zijn ondertussen geautomatiseerd. 
Maar dat is voor ons gewoonweg 

geen optie, want we produceren 
telkens andere dichtingen, met 
andere specificaties. We werken 
enkel en alleen op vraag van 
klanten, voor heel uiteenlopende 
toepassingen of omstandigheden. 
Omdat we onze machines zelf 
gebouwd hebben, kunnen we die 
ook aanpassen aan de noden van 
onze klanten.” 

HTMS bouwt vanuit Mechelen 
Noord mee aan de toekomst. “Het 
lijkt wel sciencefiction soms. We 
werken mee aan projecten die pas 
over tien à twintig jaar zichtbaar 
zullen zijn. Daardoor weten we 
nu al hoe de technologie er in de 
toekomst gaat uitzien. We werken 
op de limiet van de huidige techno
logische kennis. Wat wij maken, is 
volgens sommigen technologisch 
onmogelijk. Maar toch slagen wij 
erin. Daarmee hebben we al veel 
internationale prijzen gewonnen.”

Wat wij maken is bijna 
technisch onmogelijk

Stap Mechelen mee 
naar de overwinning 
Het Vlaams Instituut Gezond Leven en 
de Vlaamse Logo’s organiseren voor de 
derde keer de ’Vlaamse 10 000stap
penclash’. Van 1 tot en met 31 mei zullen 
200 deelnemende steden en gemeenten, 
waaronder Mechelen, tegen elkaar strijden 
en virtueel rond de wereld stappen. 

Stap jij Mechelen mee naar de overwin
ning? Registreer je op 10000stappen.be 
en sluit je aan bij de groep ‘Mechelen’. 
Geef vanaf 1 mei 30 dagen lang je stappen 
in via de website of automatisch via de 
10 000 stappenapp. Als we na één maand 
de meeste stappen zetten per catego
rie, mogen we ons de ‘Actiefste stad van 
Vlaanderen’ noemen! 

En ook jij kan winnen! Stad Mechelen 
geeft prijzen weg aan de Mechelaar en de 
sportvereniging met de meeste stappen, 
de oudste deelnemer en de actiefste 
60+’er. Daarnaast is deelnemen sowieso 
goed voor je gezondheid. En om het nog 
gezelliger te maken, organiseert de stad 
tal van themawandelingen, waaronder de 
10 000stappenwandeling op 20 mei.

Meer info:  
www.mechelen.be/stappenclash

Straffe ondernemer
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Mechelen kleurt regenboog
Op donderdag 17 mei is het de Internationale Dag tegen Homofobie en 
Transfobie (IDAHOT). Een dag waarop we de boodschap van gelijkheid 
en verdraagzaamheid in onze stad in de regenboogverf zetten. Want in 
Mechelen is er geen plaats voor geweld of discriminatie van holebi’s en 
transgenders.

Steun jij die positieve boodschap? Toon het aan je medeMechelaars. 
Haal je persoonlijke regenboogbutton af van 14 tot 20 mei in het Huis 
van de Mechelaar, het Sociaal Huis, de bibliotheek, bij de politie of bij 
de partners van Unia en speld hem op je fiere, liefhebbende borst. 

Passeer ook eens langs de Kruidtuin. De Botanique is namelijk een 
regenboogbank rijker. Een bank speciaal voor geliefden. Voor alle soor
ten geliefden. Want alle liefde is … liefde. 

Kort 

Snel
• Tegen 2020 wil Mechelen Klimaatneutraal de 

CO2-uitstoot met 20 % verminderen in de 
stad. Daarom zal de stad voor de vierde keer 
twee klimaatinvesteringen van scholen met 
35 500 euro subsidiëren. Meld je school aan 
vóór 1 mei op mechelenklimaatneutraal.be.

• Op woensdag 16 mei start de Ramadan. Gedu
rende 30 dagen eten en drinken moslims niet 
tussen zonsopgang en ondergang. De vas
tenmaand wordt op donderdagavond 14 juni 
feestelijk afgesloten met het Suikerfeest.

• De Mechelse Burendag is hét moment om je 
stoel aan de voordeur te zetten en gezellig 
te praten met je buren. De Burendag vindt 
plaats op vrijdag 25 mei. Op mechelen.be/
burendag ontdek je of jouw straat meedoet. 
Is je straat nog niet ingeschreven? Dat kan 
nog tot en met vrijdag 18 mei.

• Tijdens het Hemelvaartweekend fietsen tal van 
teams 1000 km voor Kom op tegen Kanker. 
Elk team verzamelt daarvoor 5000 euro. De 
nettoopbrengst gaat naar wetenschappelijk 
kankeronderzoek. Mechelen is al enkele jaren 
gaststad voor dat reusachtige fietsevent. Ver
welkom de fietsers na hun etappes op 10, 11, 12 
en 13 mei op de Grote Markt.

• Wil je graag zonnepanelen, maar weet je 
niet of je dak wel geschikt is? Vraag dan gra
tis advies bij Mechelen Klimaatneutraal. Een 
onafhankelijke expert overloopt samen met 
jou of je dak in aanmerking komt. Advies kan 
zowel aan huis als aan het zonneloket. Alle 
info op mechelenklimaatneutraal.be. 

• Tot 30 % van het warmteverlies van een woning 
gaat via het dak. Het aanbrengen of verbete
ren van dakisolatie is dus een belangrijke (eer
ste) stap om je energieverbruik te verlagen. 
Nog tot 30 juni kan je je vrijblijvend inschrijven 
voor een samenaankoop voor dakisolatie. Je 
krijgt dan een beter zicht op de mogelijkhe
den en het prijskaartje. Check klimaatneutraal.
mechelen.be/samenaankoopdakisolatie.

Seppe: “Oei, euh, laat 
me even denken … 
Ik zal een bloemetje 
en een chocolaatje 
kopen?”

Mama Karen: “En wil 
je misschien ook nog 
mijn auto wassen?”

Seppe: “Oké, oké …  
’t is goed.”

Mama Karen:  
“Perfect! Da’s dan 
afgesproken (lacht)!”

Lars: “Mijn broer, 
mijn twee zussen 
en ikzelf vieren 
Moederdag eigenlijk 
heel gewoontjes. We 
proberen die dag  
of toch ergens die 
week  allemaal eens 
binnen te springen 
bij ons mama, met 
een bloemetje of een 
andere kleinigheid.”

Mohamed: “Dat weet 
ik nog niet. We maken 
altijd iets op school.”

Yassir: “Ja, vorig 
jaar hebben we een 
hartje geknutseld.”

Mohamed: “Mijn 
mama is wel heel lief. 
Ze verdient dat echt.”

Yassir: “Oh, maar 
mijn mama is ook 
heel lief hoor (knikt 
overtuigend).”

Straatbabbel
Wat doe jij voor Moederdag?
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“Ik werk voor vzw De Krone, een joberva
ringscentrum voor jongeren met een autis
mespectrumstoornis (ASS). Voor hen is 
het niet evident om werk te vinden. Toch 
verdienen zij net als iedereen een plek op 
de werkvloer en een volwaardig inkomen. 
Maar doordat mensen  uiteraard met de 
allerbeste bedoelingen  kinderen, jonge
ren en volwassenen met autisme betut
telen, krijgen ze nooit de kans om hun 
capaciteiten ten volle te ontwikkelen en 

te tonen. Er wordt 
vaak ten onrechte 
gedacht dat ze 
bepaalde zaken 
niet kunnen.”

Stap voor stap
“Vzw De Krone wil 
die jongeren de 
nodige arbeidser

varing bieden en hen bij hun carrièreplan
ning en sociale vaardigheden ondersteu
nen. Op die manier verhogen hun kansen 
op een baan, en dus ook hun algemeen 
maatschappelijk welzijn. Jongeren starten 
met een opleidingstraject in Brasserie De 
Krone, in het vroegere Spoorwegfort van 
Duffel. Daar kunnen ze zes maanden mee
draaien in de keuken of in de zaal. Wie 
sterk genoeg is om door te stromen naar 
de reguliere arbeidsmarkt, kan terecht in 
ons nieuwe eetcafé t’ASS in het Tivoli
park. Hier gaan ze parttime aan de slag en 
terwijl begeleiden we hen intensief in hun 
zoektocht naar werk. Dat gaat van een 
sterk cv tot een goed sollicitatiegesprek.”

Toch is ons hoofddoel niet om jongeren 
met autisme klaar te stomen voor de 

reguliere arbeidsmarkt. Als dat lukt, 
is dat mooi meegenomen. Maar 
we willen hen vooral de kans 
geven om zélf te ontdekken 
waartoe ze in staat zijn 
en wat hun capaciteiten 
zijn. Mensen nemen 
snel taken over van 
iemand met autisme, 
waardoor die 
persoon soms niet 
eens weet dat hij 
iets wél kan. Het 
gebeurt ook in 
de omgekeerde 
richting, dat 
mensen méér 
verwachten 
van iemand 
met autisme.” 

“Voor ons is het 
een succes
verhaal als die 
persoon dan 
kan zeggen: 
‘Nee, dat is te 
hoog gegrepen 
voor mij. Dat lukt mij 
niet.’ En dat in volle 
aanvaarding, zonder 
schaamte. We willen hen 
gewoon de kans geven 
om iets te proberen, om zelf 
uit te zoeken wat ze wel of niet 
kunnen. Trouwens, de trotse grijns 
op hun gezicht als ze in iets slagen, 
is onbetaalbaar.”

Begeleider Joris staat achter de kookvuren in t’ASS, het nieuwe 
eetcafé in het vroegere ‘Huizeke’ van het Tivoli-park.

Mensen met 
autisme 
kunnen veel 
meer dan je 
denkt

Jongeren met autisme  serveren pannenkoeken

Joris

14



Eetcafé t’ASS
Pannenkoeken, pasta’s en slaatjes 
in het Tivolipark aan de speeltuin.

t’ASS is het hele jaar open van 
woensdag tot en met zondag,  
telkens vanaf 10u. Tijdens de 
schoolvakanties zelfs 7 dagen op 7.

Jongeren met autisme  serveren pannenkoeken

Maneblussers 

“Tijdens het opleidingstraject in 
Duffel ben ik begonnen aan de 

afwas. Niet veel later kon ik 
de hele koude kant alleen 

en sommige dingen van 
de warme kant ook 

(trots). Nu sta ik in de 
zaal van t’ASS. Maar 

ik doe liever de 
keuken.” 

“Vroeger had 
ik veel moeite 
met communi
catie, en met 
contacten 
leggen. Dat 
gaat nu al veel 
beter. Mensen 
bedienen 
en met hen 
praten: ik had 
nooit gedacht 
dat ik dat zou 
kunnen.”

“Toen Joris 
vertelde dat ze ‘t 

Huizeke in Tivoli 
zouden uitbaten, 

heb ik mij vrijwillig 
aangeboden om er 

te gaan werken en te 
helpen bij de renovatie. Ik 

schilder heel graag. Maar ik 
had wel veel stress omdat het 

een nieuwe plek is. Toen heeft 
Joris mij gewoon meegenomen in 

de auto en zijn we naar het Tivolipark 
gereden. Onderweg toonde hij waar ik de 

bus moest nemen, waar ik moest afstappen en 
op welke manier ik tot bij ‘t Huizeke raak.”

Angst overwinnen
“Ook dat zou ik vroeger nooit gedaan 
hebben. Ik durfde niet alleen naar 
buiten, laat staan alleen de bus nemen. 
Van mijn huis in Duffel naar Tivoli: dat 
is de langste afstand die ik ooit alleen 
heb afgelegd. Af en toe raak ik nog 
wel in paniek. Bijvoorbeeld als de bus 
een omleiding neemt waarvan ik niet 
op de hoogte ben. Dat was daarstraks 
het geval. Maar ik weet dat ik Joris 
altijd kan bellen. 
En ik ben hier 
toch geraakt, hé 
(glundert).”

“Ik weet nog niet 
welke job ik later 
wil doen. Horeca 
is niet mijn 
droomjob, al doe 
ik het wel graag. 
Ik zou liefst van al in een dierentuin 
werken als dierenverzorgster, maar 
die studies zijn te hoog gegrepen voor 
mij. Dat kan ik niet. Maar kijk, hier in 
het Tivolipark zijn ook dieren. Zo ben 
ik toch al een beetje dichter bij mijn 
droom.” 

Marissa komt je bedienen met lekkere pannenkoeken,  
iets wat ze vroeger nooit gedurfd zou hebben.

Ik ken m'n 
droomjob nog 

niet, maar 
sowieso sta ik 

er al dichter bij

Marissa
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Kademuren Dijle worden aangepakt
Samen met waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv en private eigenaars, 
zal stad Mechelen de kademuren van de Dijle in de binnenstad renoveren. Dat 
is nodig om stabiliteits en vochtproblemen te voorkomen. Op termijn kan de 
Dijle ook ingezet worden als extra manier om regenwater af te voeren.
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Mechelen doet nog meer 
om zich te wapenen tegen 
de gevolgen van de klimaat
verandering. Lees meer op 
mechelenklimaatneutraal.be/
klimaatadaptatie.

Heel wat kademuren in de bin
nenstad zijn al vele honderden 
jaren oud, maar ze doen vandaag 
nog altijd dienst. Eventuele 
schade bevindt zich meestal rond 
de waterlijn, zoals afbrokkelende 
bakstenen als gevolg van vorst. 
Ook barsten door de wortels van 
bomen, het verpulveren van voe
gen in het metselwerk, verzak
kingen … komen voor. Eind maart 
onderzocht een studiebureau alle 
kademuren van de Zandpoort
vest tot aan het Keerdok. De 
resultaten verwachten we in mei.

Samen met eigenaars
Ongeveer de helft van de 
kademuren, bijvoorbeeld die 
aan de Vismarkt, Haverwerf 
en het Keerdok, is in bezit van 
De Vlaamse Waterweg nv. De 
andere helft is eigendom van de 
eigenaars van de huizen, appar
tementen, winkels en tuinen die 
grenzen aan het water.

Eigenaars staan zelf in voor het 
onderhoud van hun deel van 
de kademuur. Om hen zo goed 
mogelijk te ondersteunen, zal 
de stad samen met hen een 
ondersteuningspakket op maat 
uitwerken. Die ondersteuning is 
mede mogelijk dankzij subsidies 
van het Europese Interreg2 
Zeeënproject Water Resilient 
Cities. Dat project wil historische 

steden weerbaarder maken 
tegen hevige regenval.

Wapenen tegen stormweer
Historische steden zijn dicht
bebouwd, de oppervlaktes 
zijn grotendeels verhard en er 
is weinig ruimte voor onder
grondse wateropvang. Dat zorgt 
voor steeds meer wateroverlast. 
De klimaatverandering zal dat 
probleem alleen maar groter 
maken: regenbuien zullen nog 
heviger worden.

De Dijle in de binnenstad krijgt 
hierdoor een belangrijke rol. De 
Dijle buiten de stad, de Zenne 
en de Nete zijn namelijk vatbaar 
voor getijden. Als stormweer 
samenvalt met hoogtij, moet de 
Dijle in de binnenstad dat mee 
kunnen opvangen en moeten de 
kademuren dus sterk genoeg zijn.

Waterpeil op de Dijle
Afhankelijk van de regeling van 
de sluis, regenbuien en zelfs de 
waterstanden buiten de stad 
kan het waterpeil van de Dijle 
ongeveer 1 meter schommelen. 
Maar wees gerust: nergens in 
de binnenstad geeft dat aanlei
ding tot overstromingen. Samen 
met De Vlaamse Waterweg nv 
bekijken we hoe we het water
peil het best kunnen afstemmen 
op de weersomstandigheden.

Renovatie kademuren

Maart 2018: 
Infomoment eigenaars & 
inspectie kademuren

Mei 2018: 
Resultaten van onderzoek 
gekend

Juni 2018: 
Adviesmomenten voor 
eigenaars

Najaar 2018: 
Start participatietraject met 
eigenaars

Voorjaar 2019: 
Evaluatie 
ondersteuningspakket

Najaar 2019: 
Ondersteuningspakket op 
maat van eigenaars

Na 2019: 
Jarenlange renovatie en 
verder onderhoud

Projectie 

Door een 
goede samen-
werking tussen 
de privé- 
eigenaars en 
de overheid, 
pakken we de 
renovatie van 
de kademuren 
efficiënter aan.

Bart De Nijn, schepen 
van Openbare Werken
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 8.30u 

Anne: “Onze dagen zijn 
vaak heel hectisch en nooit 
hetzelfde. Daarom stel ik 
elke ochtend een priori
teitenlijstje op, zodat ik de 
belangrijkste deadlines in 
het oog kan houden.” 

 10u 

Dirk: “Samen met de financi
ele dienst bekijken we onze 
boekhouding. Als we een 
Europese subsidie krijgen, 
moet die op de juiste manier 
toegevoegd worden aan het 
budget, zodat we er ten volle 
gebruik van kunnen maken.”

 11u 

Nicole: “Ik kruip terug 
achter mijn computer om 
een subsidieaanvraag 
te schrijven. Daar ben ik 
enkele dagen zoet mee. 
Zo’n aanvraag is vaak een 
heel dossier, dat op een 
specifieke manier opgesteld 
moet worden. Onze stad 
krijgt wel wat Europese sub
sidies. Denk bijvoorbeeld 
aan Water Resilient Cities, 
waarbij de stad subsidies 
krijgt om zich weerbaarder 
te maken tegen hevige 
regenval en het verande
rende klimaat. Of aan de 
nieuwe kinderopvang 38 
Volt in de Caputsteenstraat, 

die kinderen van kwetsbare 
en werkzoekende ouders 
opvangt en tegelijkertijd 
die ouders begeleidt in hun 
zoektocht naar werk.”

 14u 

Dirk: “In Brussel volg ik een 
infosessie over een nieuwe 
Europese subsidie. Ik spits 
mijn oren, want misschien is 
het wel iets voor ons.”

 16u 

Dirk: “Aansluitend op de 
infosessie is er een netwerk
moment. De ideale gelegen
heid om eens bij te praten 
met collega’s van andere 
steden en landen of contac
ten te leggen met Europese 
universiteiten en kmo’s.”

 18u 

Anne: “Ik heb deze namid
dag de trein genomen naar 
Greenwich in Engeland. 
Daar vindt morgen namelijk 
de startmeeting plaats van 
een project rond vluchte
lingen, waarvoor we een 
Europese subsidie krijgen.”

Mechelen kan rekenen op heel wat Europese 
steun. Die halen we natuurlijk niet zomaar 
binnen. Daarvoor zorgen Europese subsidie-
adviseurs Anne, Dirk en Nicole.

 De dag van

Een subsidieaanvraag 
schrijven is complex.  

We zijn er lange  
tijd zoet mee.

de Europese  
subsidieadviseurs

De dag van 

 De dag van

8.30u

11u

16u

10u

14u

18u
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ACTIE VOOR ALLE MECHELAARS
Koop twee tickets ter waarde van 6,5 euro voor een rondvaart op de Dijle 
en krijg gratis de prachtige gids ‘Mechelen, mon Amour’ ter waarde van 
18,95 euro. Dit aanbod is geldig vanaf 28 april en op vertoon van Nieuwe 
Maan of je identiteitskaart. 

‘Mechelen, mon amour’ is niet zomaar een gids. Het is een naslagwerk 
boordevol interessante weetjes, feiten en foto’s. Een topper als je alles wil 
weten over de rijke geschiedenis van jouw stad. 

Aan boord van de Malinska

Schip ahoi !

UiTgelicht 

Schipper Walter staat al meer dan 
12 jaar aan het roer van de Malinska. 

“Onze rondvaarten worden steeds 
populairder. We hebben al tiendui
zenden toeristen én Mechelaars over 
onze waterweg gevoerd. Tijdens de 
kerstmarkt was onze watertaxi naar 
de parking aan het Rode Kruisplein 
bijvoorbeeld een groot succes.”

Schipper Stephan start dit seizoen zijn 
carrière op de Malinska, en is nu al 
enthousiast. “Het is een heel plezante 
manier om Mechelen te ontdekken. 
Je ziet plekjes die je anders niet ziet, 
of je ziet ze eens vanuit een ander 
perspectief.” 

Samen met hun vier collegaschippers 
moedigen ze Mechelaars aan om wat 
meer de boot te nemen, om de stad 
eens op een andere manier te ont
dekken. Ook voor privérondvaarten, 
teambuildings of verjaardagsfeestjes 
kan je bij Rederij Malinska terecht. 

De bootjes die op de Binnendijle heen 
en weer varen zijn een van onze 
grootste toeristische attracties. 
Schipper Walter en Stephan 
dagen je uit: speel eens 
toerist in eigen stad.

DOEN: bootje varen in eigen stad
van 31 maart t.e.m. 4 november, vertrek & aankomst: Haverwerf

Naast de gewone rondvaart op de Dijle kan je kiezen voor een themarond
vaart, zoals ‘Oep ze Mèchels’. Tijdens deze ludieke boottocht vertelt de gids (of 
zeg maar entertainer) in ‘t plat Mechels allerlei leuke anekdotes en legendes 
over onze stad en zijn bewoners. Mopjes of liedjes worden niet geschuwd! 

En vergeet de combiprogramma’s niet. Op vertoon van je toegangsticket van het 
Museum Hof van Busleyden, het Speelgoedmuseum en de SintRomboutstoren 
krijg je korting op je bootticket. En omgekeerd.

Alle rondvaarten: www.bootjesinmechelen.be

Illustraties afkomstig van Made by Design, www.madebydesign.be
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Ik zit in ‘t groen en ik hou van …
… de speeldag op zondag 27 mei! Van 11 tot 17u staat heel de binnen
stad in het teken van natuur en avontuur. Volg het blotevoetenpad van 
de Grote Markt naar het Lavende Loofbos op de Botermarkt. Hier kan 
je kleine én grote hongertjes stillen. Of tart het lot op de Statige Steppe 
in de Befferstraat met een spannend evenwicht en touwenparcours. 
En heb je ooit al geraced in een auto uit gerecycleerd materiaal? Voor 
wie even wil uitblazen, is de Olijke Oase op het binnenplein van het Hof 
van Busleyden the place to be. Daar kan je genieten van het prachtige 
hoorspel i.s.m. het Geluidshuis.

Op het podium
11u: Roofvogelshow
13u: Reginald en de BosBeesten
16u: Helden van Ketnet

De speeldag staat dit jaar ook 
in het teken van duurzaamheid. 
Uiteraard horen daar de 17 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
bij, die in 2015 door 193 wereld
leiders goedgekeurd werden. 
Die SDG’s moeten tegen 2030 
zorgen voor meer vrede, meer 
sociale vooruitgang en meer zorg 
voor het klimaat. Je ontdekt er 
alles over tijdens de Speeldag in 
de Wondere Wereldstraat.

Alle activiteiten en locaties op mechelenkinderstad.be.

‘t verhaal van 
Sint-Victor
De heilige Victor van Marseille was aan het 
einde van de derde eeuw een officier in het 
Romeinse leger. Bij een bezoek van keizer 
Maximianus riep hij plots op om het christe
lijke geloof te belijden. De keizer nam hem 
meteen gevangen, maar Victor slaagde 
erin om zijn bewakers te bekeren. Toen hij 
daarna een beeld van een Romeinse god 
omver schopte, liet de keizer Victors voet 
afhakken. Uiteindelijk werd hij ter dood ver
oordeeld. Zijn doodstraf: verbrijzeling door 
twee zware molenstenen.

Maar het wonder geschiedde. Toen de 
molenstenen Victors lijf aanraakte, braken ze 
in kleine stukken. Uiteindelijk stierf Victor ca. 
290 door onthoofding. Na zijn dood gebeur
den nog tal van wonderen rond zijn graf. Zijn 
overblijfselen worden nu bewaard in Parijs.

Dit schilderij komt uit een reeks van zestien 
schilderijen over zijn martelaarschap. Ze 
zijn geschilderd rond 15101520, maar de 
schilder is onbekend. Vermoedelijk werden 
ze gemaakt in opdracht van de orde van de 
Victorinnen in Mechelen. Ze maken deel 
uit van de collectie van Museum Hof van 
Busleyden. 

Bewonder acht van deze schilderijen nog 
tot 24 juni in de expo Roep om Rechtvaar
digheid in Museum Hof van Busleyden.

Meer info: www.hofvanbusleyden.be

Op den boerenbuiten in ‘t stad
Kom dat zien! Kom dat proeven! 
De Mechelse boeren, tuinders en 
ambachtslieden zetten de bloe
metjes buiten tijdens het braderie
weekend van 11 en 12 mei. Je bent 
welkom op de Korenmarkt, Ganzen
dries en Hoogstraat voor een echte 
boerenmarkt, met workshops en 
een leuk kinderplein. Met het initia
tief ‘den BOERENBUITEN’ wil stad 
Mechelen jong en oud laten ken
nismaken met boeren uit de buurt 
en hun lekkere, lokale producten. 
Ontdek het volledige programma op 
mechelen.be/denboerenbuiten.
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Je UiTPAS op je smartphone
Vergeet jij je UiTPAS ook wel eens als je naar het theater gaat, in de 
bib langsloopt of deelneemt aan een activiteit? Installeer dan zeker de 
nieuwe UiTPASapp op je smartphone. Met deze app spaar je punten 
door de QRcode op de spaarzuil te scannen. Dankzij de UiTPASapp 
kan je nu ook met je smartphone voordelen bekijken.

Meer info: www.uitinmechelen.be/nieuws/uitpasapp

UiTPAS-voordelen in de kijker
Yallah, naar België - Theater M
1+1 ticket gratis voor 15 punten

Boeing Boeing - De Peoene
gratis ticket voor 15 punten

Roep om Rechtvaardigheid - Museum 
Hof van Busleyden
gratis ticket voor 10 punten
10 % korting museumshop voor 5 punten

De wereld redden - ARSENAAL/LAZARUS
gratis ticket voor 15 punten

• Van vrijdag 27 tot en met zondag 29 april 
komt het rondreizende foodtruckfestival 
SMA(A)K naar de Veemarkt. Livemuziek, 
swingende beats, cocktails en vooral lekker 
eten van de Aziatische tot de Afrikaanse keu
ken. Kortom: vakantie in eigen stad.

• Voor kinderen onder de 12 jaar is een Kids-ID 
verplicht voor reizen naar het buitenland. 
De aanmaak duurt 3 à 4 weken. Vraag hem 
dus zeker een maand op voorhand aan in je 
stads of dorpshuis. Ga je buiten Europa op 
reis? Vraag dan ook tijdig je reispaspoort aan.

• Bezoek nog tot 24 juni de expo Roep om 
Rechtvaardigheid in het Museum Hof 
van Busleyden. Met topwerken van onder 
andere Quinten Metsys, Pieter Bruegel de 
Oude, Peter Paul Rubens, en Antoon van 
Dyck. Meer info: www.hofvanbusleyden.be 

• Scoor koopjes tijdens de Lentebraderie op 
vrijdag 11 en zaterdag 12 mei. Extra standjes, 
lekker eten en drinken, kermiskramen en ani
matie zorgen voor extra sfeer.

• Ontdek het werk van jonge makers en 
geniet van dans, humor, film, beeldende 
en installatiekunst tijdens het Nest Jonge 
Makersfestival op 5 en 6 mei! Tickets en 
info: www.cultuurcentrummechelen.be

• Op 15 mei organiseert vzw 400 de eerste 
Dag van de Rechtsstaat, als vervolg op het 
stadsfestival Op.Recht.Mechelen. Eminente 
sprekers uit binnen en buitenland verwelko
men je graag om 19u in de Lamot. 

• Woon je in een van de dorpen? Leen via 
mechelen.bibliotheek.be boeken, cd’s of 
dvd’s van de bib en haal alles gratis op in 
het afhaalpunt in jouw dorp. Opgelet, vanaf 
woensdag 9 mei gelden er nieuwe ope-
ningsuren in Battel en Heffen.

• Visit Mechelen pakt uit met een nieuwe 
Bourgondische stadswandeling. Laat 
je meevoeren langs imposante stadspa
leizen, historische kerken en pittoreske 
stadszichten. Meer info: visitmechelen.be/ 
bourgondischestadswandeling

Ontbijten in de Hema: “Je ontbijt er 
lekker voor twee euro, en ‘t is daar heel 
kindvriendelijk. Je kan er makkelijk met 
meerdere kinderen naartoe.”

Nieuwe speeltuin: “Het Vrijbroekpark heeft 
een aantal maanden geleden zijn speeltuin 
vernieuwd. Echt de moeite waard!”

Shoppen, shoppen, shoppen: “Ik doe niks 
liever dan met vriendinnen wat rondkui
eren en shoppen in Bruul en de andere 
winkelstraten. Wel niet altijd zo goed voor 
mijn portemonnee (lacht).”

De top 3
 van … 
Amal

Meer UiTtips op www.uitinmechelen.be

Kort 

Snel

Getal

Zoveel evenementen en activiteiten organiseerden de 
Mechelaars in 2017. Bijna 9 per dag dus! Wil je zelf ook iets 

organiseren? www.mechelen.be/evenementenloket

3234
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 UiTgevraagd

Hoe ben je bij de M-crew 
terechtgekomen?

“Vier jaar geleden zochten 
ze nog wat extra handen 
voor Maanrock en belden 
ze mij op met de vraag of ik 
niet eenmalig wou helpen. 
Ik dacht: waarom niet? Het 
was echt de max. Ik mocht 
de hele tijd backstage helpen, 
een leuke manier om Maan-
rock te beleven. Ik ben nooit 
meer weggegaan (lacht).”

En nu?

“Ondertussen doe ik al drie 
jaar elke zomervakantie 
Ottertrotter in het Tivoli-
park, alle donderdagavon-
den Parkpop in de Kruid-
tuin en Maanrock. Meestal 
ben ik allroundmedewerker. 
Ik zorg dat alles klaarstaat 
op het podium en dat 
iedereen krijgt wat hij 
nodig heeft. Heel 
gevarieerd.”

Amai, een druk zomer-
programma. Reis je 
dan niet?

“Nee (lacht). Maar ik woon 
in Antwerpen, en werken 
voor de M-crew voelt voor 
mij als op reis gaan. ‘t Is 
natuurlijk niet ver, maar 
zeker in de zomer als de zon 
schijnt, hangt hier zo’n toffe, 
ongedwongen sfeer. En via 
de M-crew leer ik voortdu-
rend nieuwe mensen kennen. 
Welke vakantie kan daaraan 
toppen?”

Kies je als vrijwilliger 
zelf je taken?

“Als je je inschrijft bij de 
M-crew, kan je aanduiden 
welke taken je het liefst wil 
doen. Je kan bijvoorbeeld 
achter de toog staan, hel-
pen met de opbouw 
van de podia, of 
zoals mij allround, 
dus vanalles en nog 
wat doen.”

De vrijwilligers 
van M-crew 
zijn het cement 
van onze 
stadsfestivals. 
Geen Maan- 
rock zonder 
hen.

Björn Siffer, schepen 
van Cultuur

Tijdens de zomermaanden kan je in Mechelen 
talloze gratis festivals meepikken, zoals Otter
trotter, Parkpop en Maanrock. Dat heb je 
onder andere te danken aan de formidabele 
Mcrew, een reusachtige bende enthousiaste 
vrijwilligers. Ze houden onze festivals draai
end en onze pintjes lekker koud. Yannick (18) 
is al vier jaar proud member van de Mcrew. 

Meet the M-crew

“Gratis festivals en  
vrienden voor het leven”
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Agenda 

NEST jonge makers - 
Work in Progress 
festival • Cultuurcentrum, 
19u

Het sprookje van Anita 

theater • TDM Theater  
De Moedertaal, 20.15u

Café Glacé
theater • Het Mechels 
Volkstoneel, 20.30u

Mechelen Culinair
eten en drinken • Lamot, 
12 > 22u

Intiem zolderconcert:  
The Lasses (NL)
concert • ViaVia Reiscafé, 
20u

LUNALIA: Inleiding bij 
Graindelavoix - Gesualdo 
XL door Björn Schmelzer 

lezing • kunstencentrum 
nona, 16u

LUNALIA: Graindelavoix - 
Gesualdo XL 
concert • SintPieteren
Paulkerk, 19u

Hallo Heihoek
feest • Karmelietentuin,  
9 > 17u

Volzet.
theater • ’t Echt Mechels 
Theater, 20.15u

 ZO 6 MEI 
Pjotr en de Wolfski (3+) 

theater • DE MAAN,  
11 + 15u

Voorleeszondag 
lezing • Bibliotheek, 
10.30 > 12u

NEST jonge makers - 
Work in Progress 
festival • Cultuurcentrum, 
14u

M.A.D. 
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15u

Boeing Boeing
-voordeel 

theater • De Peoene, 20.15u

Boccaccio's Decamerone 
aan de Dijle
theater • Aan de Dijle, 
19.30 + 22u

Het sprookje van Anita 

theater • TDM Theater  
De Moedertaal, 20.15u

Café Glacé
theater • Het Mechels 
Volkstoneel, 20.30u

LUNALIA: Kroaats Radio- 
& Televisiekoor feat. 
Musa Horti - Parels uit 
Dubrovnik 
concert • SintRombouts 
kathedraal, 20.15u

Volzet.
theater • ’t Echt Mechels 
Theater, 20.15u

 ZA 5 MEI 
Yallah, naar België

-voordeel 
theater • Theater M, 20.30u

M.A.D. 
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15u

Boeing Boeing
-voordeel 

theater • De Peoene, 20.15u

Boccaccio's Decamerone 
aan de Dijle
theater • Aan de Dijle, 
19.30 + 22u

 DI 1 MEI 
LUNALIA: Amarcord - Een 
ode aan componist Pierre 
de la Rue 
concert • SintPieteren
Paulkerk, 20.15u

Brunchboot op het schip 
Wilford
eten en drinken • Zenne
gat, 9.30 > 17u

 WO 2 MEI 
Gezondheidswandeling
wandeling • De LindePoort, 
19u

M.A.D. 
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15u

 DO 3 MEI 
M.A.D. 
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15u

Het sprookje van Anita 

theater • TDM Theater  
De Moedertaal, 20.15u

Balcazar
feest • Cultuurcentrum, 
14 > 17u

Muziek aan de Dijle,  
5 eeuwen koormuziek  
in Mechelen
concert • SintPieteren
Paulkerk, 20u

 VR 4 MEI 
Yallah, naar België

-voordeel 
theater • Theater M, 20.30u

JOIN THE M-CREW
Zin om deel uit te maken 
van de geweldige Mcrew? 
En actief mee te werken 
aan een of meerdere 
Mechelse festivals tussen 
juni en augustus? Eén 
adres: www.mcrew.be

Kickoffmeeting op maan
dag 17 mei om 19u in de  
Keldermanszaal in het 
stadhuis.

De M-crew, een  
aanrader?

“Zeker en vast! Voor iedereen 
hé, jongeren en ouderen. Het 
is een fantastische bende 
en er hangt altijd een toffe 
sfeer. We werken soms 
onder serieuze stress, en 
toch blijft iedereen vrolijk en 
vriendelijk. One big happy 
family (lacht). ‘t Is trouwens 
een unieke manier om een 
festival achter de schermen 
te beleven.”
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 WO 16 MEI 
Gezondheidswandeling
wandeling • De LindePoort, 
19u

My dinner with André 

theater • kunstencentrum 
nona, 20.30u

Napoleon - Bart Van Loo 

theater • Stadsschouwburg, 
20.15u

Opvoedingswinkel 
Mechelen trakteert 
op theater voor tiende 
verjaardag
theater • Cultuurcentrum, 
20u

 DO 17 MEI 
My dinner with André 

theater • kunstencentrum 
nona, 20.30u

 VR 18 MEI 
My dinner with André 

theater • kunstencentrum 
nona, 20.30u

Bijzonder klassiek: 
Spaanse cancionero's uit 
de renaissance 
lezing • Bibliotheek, 20u

Inpasaant
theater • Theater M, 20u

Volzet.
theater • ’t Echt Mechels 
Theater, 20.15u

 ZA 19 MEI 
My dinner with André 

theater • kunstencentrum 
nona, 20.30u

Empty Shop Mechelen
opendeurdag • De Groene 
Hond

den BOERENBUITEN
markt • Korenmarkt, 14u

Lentebraderie
braderie • Binnenstad, 
10 > 19u

Deust XL
festival • Kruisbaan 119B, 
17 > 3u

Volzet.
theater • ’t Echt Mechels 
Theater, 20.15u

 ZA 12 MEI 
Empty Shop Mechelen
opendeurdag • De Groene 
Hond

den BOERENBUITEN
markt • Korenmarkt, 11u

Lentebraderie
braderie • Binnenstad, 
10 > 19u

Fauteuilconcert  
Allan Muller
concert • Equator, 21u

Dé Watersportdag 2018 - 
Gratis Surf 'n SUP
sport • Eglegemvijver, 
10.30 > 16.30u

Volzet.
theater • ’t Echt Mechels 
Theater, 20.15u

 ZO 13 MEI 
Opendeur in Hanswijk- 
kapel ‘de Bercht’
opendeurdag • Hanswijk
kapel ‘de Bercht’, 14 > 16u

Empty Shop Mechelen
opendeurdag • De Groene 
Hond

Meneer Linh (12+)
-voordeel 

theater • Stadsschouwburg, 
20.15u

Fiesta Europa
markt • Grote Markt, 
17 > 00u

Volzet.
theater • ’t Echt Mechels 
Theater, 20.15u

 ZO 20 MEI 
Nonkel Jef & de verloren 
zoon
theater • TheAtrium, 15u

Opendeur in Hanswijk- 
kapel ‘de Bercht’
opendeurdag • Hanswijk
kapel ‘de Bercht’, 14 > 16u

Fiesta Europa
markt • Grote Markt, 
10 > 21u

Fortengordel 2018:  
Fort van Walem
opendeurdag • Fort van 
Walem, 10 > 18u

Volzet.
theater • ’t Echt Mechels 
Theater, 15u

 MA 21 MEI 
Fiesta Europa
markt • Grote Markt, 
10 > 19u

 WO 23 MEI 
Gezondheidswandeling
wandeling • De LindePoort, 
19u

Bizar (4+) 
theater • Cultuurcentrum, 
15u

 DO 24 MEI 
Volzet.
theater • ’t Echt Mechels 
Theater, 20.15u

Café Glacé
theater • Het Mechels 
Volkstoneel, 15u

Mechelen Culinair
eten en drinken • Lamot, 
12 > 22u

LUNALIA: Chamber Choir 
Ireland o.l.v. Paul Hillier - 
Choirland: Ierse verhalen 

concert • SintRombouts 
kathedraal, 20.15u

UCOM2BIKE
sport • Voetbalveld P&G,  
8 > 16u

Open Wervendag
opendeurdag • Mechelen 
en omgeving, 10 > 17u

Volzet.
theater • ’t Echt Mechels 
Theater, 15u

 WO 9 MEI 
Gezondheidswandeling
wandeling • De LindePoort, 
19u

Europadag
beleving • Cultuurplein,  
17 > 21u

 DO 10 MEI 
Quarter-Life Crisis - 
Xander De Rycke 
theater • Stadsschouwburg, 
20.15u

Soirée MuzE -  
De (verborgen) 
rechtsarcheologische 
rijkdom van Mechelen 

lezing • Museum Hof van 
Busleyden, 20u

 VR 11 MEI 
Viva Dalida!

-voordeel 
concert • Stadsschouwburg, 
20.15u
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Agenda 

 EXPO 
Roep om 
Rechtvaardigheid  

-voordeel
> 24.06, Museum Hof van 
Busleyden

The Art of War  
-voordeel

> 1.07, Kazerne Dossin

Sport & Studeren, 
geslaagd combineren 

> 19.05, Huis van de  
Mechelaar

Roots 
> 27.05, Cultuurcentrum

Fototentoonstelling Buren 
2018 
>21.08, Kazerne Dossin

Kunstvestdagen 
26+27.05 + 02+03.06,  
Keldermansvest

The Right To Be Funny 2.0:  
Impro-X-plosion 
theater • Theater M, 
20.30u 

Soirée MuzE - Roep om 
Rechtvaardigheid: the 
making of ... met bezoek 
aan de tentoonstelling 

lezing • Museum Hof van 
Busleyden, 20u

 VR 25 MEI 
The Right To Be Funny 2.0:  
Impro-X-plosion 
theater • Theater M, 
20.30u

Dichtatuur 
theater • Bibliotheek, 20u

Nabou 
concert • Jazzzolder, 20u

Mechelse Burendag 2018
feest • In jouw straat

Volzet.
theater • ’t Echt Mechels 
Theater, 20.15u

 ZA 26 MEI 
The Life of Mechelen #2 
Leren en spelen 
theater • DE MAAN, 15u

The Right To Be Funny 2.0:  
Impro-X-plosion 
theater • Theater M, 20.30u

Volzet.
theater • ’t Echt Mechels 
Theater, 20.15u

 ZO 27 MEI 
The Life of Mechelen #2 
Leren en spelen 
theater • DE MAAN, 15u

It's all Schumann - 
Mechels Kamerorkest 
o.l.v. Tom Deneckere
concert • SintPieter 
enPauluskerk, 15u

Voorleeszondag 
lezing • Bibliotheek, 
10.30 > 12u

Opendeur in Hanswijk- 
kapel ‘de Bercht’
opendeurdag • Hanswijk
kapel ‘de Bercht’, 14 > 16u

Schapen scheren
opendeurdag • Domein 
Tivoli, 14 > 18u

Het orgel op de 
Maanzilverberg
concert • OnzeLieve
VrouwoverdeDijlekerk, 
14u

Lenteconcert i.s.m.  
koor Kill Your Darlings
concert • Cultuurcentrum, 
14.30u

Ochtendvertelling met 
Francine Lazarus 
lezing • Kazerne Dossin, 
10.30u

Belgisch Kampioenschap 
Skateboarden - Miniramp
sport • De Loods

Lentewandeling in Leest
wandeling • SintNiklaas
kerk, 14 > 18u

Speeldag
spel • Binnenstad, 11 > 17u

 WO 30 MEI 
Gezondheidswandeling
wandeling • De LindePoort, 
19u

 DO 31 MEI 
Mannen
theater • Stadsschouwburg, 
20u

Meer vrijetijdsinfo?  
UiT in Mechelen!
Hallestraat 2-6
open: ma-vr 10-17u,  
za: 10-16u, zo 12.30-16u
070 22 28 00
uit@mechelen.be

www.uitinmechelen.be
 UiTinMechelen

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

Jouw activiteit hier?
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 mei: 31 maart.

Deze kalender werd 
afgesloten op 28 februari. 
Cursussen, workshops, 
kampen en permanente 
activiteiten worden niet 
opgenomen.

Ontdek je -voordeel 
op www.uitinmechelen.be/
promotions

Crowdfunding
Ben je op zoek naar extra 
financiële ondersteuning 
of een paar extra handen 
om je project te realiseren? 
Neem dan een kijkje op 
crowdfundingmechelen.be!

Concreet zoeken we naar 
nieuwe evenementen en 
festivals die een positieve 
of rechtstreekse impact 
hebben op de stad en haar 
inwoners. Alle ideeën zijn 
welkom! Je wordt begeleid 
door een echte crowdfun
dingcoach.
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 laurenceddw

One mojito & some vacation please 
🍹☀

#terrasjesweer #2800love #bighair 
#vacayplease

 encephalartos

Vliet

 #2800love

 kevinvanderhoeven

#2800love #Mechelen #mechelenbynight 
#hometown #hometownpride #Flanders 
#belgium

 yvsome

Be serious about your business 
but don’t take yourself too seriously... 
No one else does 😄
#2800love #vismarkten #flanders #training

 nansje_

#2800 #2800love #Mechelen #hdr  
#photography #hdrphotography

 claeskaren

 🕺🏻👍🏻💃🏻 idee van de kinderraad 
mechelen 

#fluoflitsfuif #mechelenkinderstad #dansen 
#party #kinderraadmechelen #2800love

 tinyorbs

#2800love #stadmechelen #tinyplanet 
#tinyplanetphotography #photography 
#smallworld #smallworldafterall #city #street 
#travel #belgium

 naila.us

Sunday evening stroll 🚶 

#belgium #visitbelgium #visitmechelen #tour 
#travel #europe #river #walks #architecture 
#family #blogger #travelblogger

 #2800love

Jouw kans om iedereen te 
laten meegenieten van jouw 

unieke kijk op Mechelen 
en zijn Mechelaars.

#2800love
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Contacteer de stad
 www.mechelen.be
 stadsbestuur@mechelen.be
 0800 2 0800

 facebook.com/StadMechelen
 @StadMechelen
 @StadMechelen

Huis van de Mechelaar: plan je bezoek via www.mechelen.be/afspraak of 0800 2 0800
Sociaal Huis: 015 44 51 11, info@sociaalhuismechelen.be 
Klachten over stadsdiensten? klachten@mechelen.be, 015 29 75 72
UiT in Mechelen: www.uitinmechelen.be, uit@mechelen.be, 070 22 28 00

Nuttige nummers
Brandweer en ziekenwagen: 100 
Europees noodnummer: 112
Dringende politiehulp: 101 
Wachtdienst huisartsen:  
www.dijlenete.be, 070 25 40 40
Wachtdienst apotheken:  
www.apothekersmechelen.be, 015 33 03 33
Storingen en defecten op elektriciteits- of 
aardgasnet: 078 35 35 00, www.eandis.be 
Gasgeur: 0800 650 65

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

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

Over Nieuwe Maan
Nieuwe Maan is het gratis stadsmagazine voor alle Mechelaars en is een uitgave van de stad 
Mechelen. Het magazine wordt tien keer per jaar huis aan huis bedeeld, en wordt gedrukt op 
gerecycleerd papier met milieuvriendelijke inkten.
Verantwoordelijke uitgever: Erik Laga, stadssecretaris, Grote Markt 21, 2800 Mechelen
Redactie: Marketing & Communicatie, Stad Mechelen, Grote Markt 21,  
2800 Mechelen, nieuwemaan@mechelen.be, www.mechelen.be/nieuwemaan
Fotografie: Joost Joossen, Thomas Verbruggen, Aikon Producties en  
Karin Van Hees
Concept & creatie: Trendhuis
Wettelijk Depot: D/2018/0797/018
Klachten over bedeling? nieuwemaan@mechelen.be

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

 sofievereyken

Het nieuwe pannenkoekenhuisje in 
Tivolipark getest en goedgekeurd.

#2800love #Mechelen 

 stijnswinnen

Mechelse huwelijksaktes van 1955 tot 
1966. Schatten op de zolder van het 
vernieuwde stadhuis.
#2800love #huwelijksakte #geschiedenis

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

Proficiat tinyorbs,  
jij hebt deze keer gewonnen!

Meer uitleg op  
www.mechelen.be/nieuwemaan
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Lentebeiaardconcerten
Sinte-Mettetuin

MAAK ER EEN BUURTUITSTAP VAN! 
Zak met je buurtbewoners af voor een wijkfeest in de stad. 
Op 5 mei zijn specifiek de bewoners van Leest-Hombeek 
welkom, op 12 mei die van He�en, op 19 mei die van Battel 
en op 26 mei die van Muizen en Arsenaal-Nekkerspoel. 
Natuurlijk is iedereen op alle data welkom! 

Laat je oren 
en ogen betoveren 

door een concert op onze 
nieuwe kamerbeiaard 

5 + 12 + 19 + 26 MEI
telkens om 10u
GRATIS 

Kamerbeiaard_AdNieuweMaan.indd   1 23/03/18   09:36


