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Bloemen in de straat 

De winter is voorbij én dat willen we maar al te graag tonen en beleven.  Plots is er terug meer tijd op 

’t straat. De buurman of –vrouw blijft even staan en praat bij.   Meteen waren er ook de eerste 

terrasjes én de talrijke passanten op weg … naar die terrasjes. 

Dus reden te meer om onze straat wat op te vrolijken.  En bloemen zijn daar uitermate geschikt voor. 

Je buurtcomité komt met drie voorstellen ! 

1. De paasbloemen aan de deuren ! 

Samen met het Groot-Begijnhof hangen we aan alle deuren van de buurt met Pasen een boeketje.  

Wil je hierbij helpen?  Op zaterdagvoormiddag 4 april van 10 tot 12u.  Geef je naam op bij Patricia, 

Dobbelhuizen 17  of patriciaclaes@hotmail.com 

                                               
 

2. De ‘bestuiversvriendelijke’ hangtuintjes 

Wat vorig jaar een proefproject was in de Dobbelhuizen, sturen we bij en bieden we aan in héél de 

buurt. 

Iedereen sprak er over!  De Dobbelhuizen was plots een bebloemde straat.  Terecht, de eerste twee 

maanden waren de slaapmutsjes én de margrietjes een succes. Daarna ging het moeilijker: schimmel 

sloeg toe en de hangtuintjes hadden steeds dorst.  Het snoeien van de bloemen om een tweede bloei 

te krijgen was een terugval die de hangtuintjes maar moeilijk te boven kwamen.    

Daarom was het natuurlijk ook een proefproject: ruimte om te verbeteren! 

Wat doen we nu beter? 

 De hangtuintjes dragen bestuiversvriendelijke bloemen: dat is de essentie van het project. 

Maar de margrietjes vervangen we – in samenspraak met de tuinbouwschool -  door een 

sterkere bloem. 

 We gebruiken vochthoudende teelaarde die we vermengen met perliet. Op deze manier 

hebben de hangtuintjes minder water nodig.  

 En natuurlijk breiden we het project uit naar alle straten van de buurt. 
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Vind je een attractieve straat voor de buren, voor de passanten en voor jezelf een goede zaak?  

Stap dan mee in het hangtuintjes project! 

Wat moet je concreet doen?  

- Geef je naam en adres op bij Anita en Johan                                                                              

(Dobbelhuizen 31, of  van.steelandt.maryns @telenet.be) én dit vóór 20 april ! 

- Neem het engagement om jouw hangtuintje aan de straatgevel te bevestigen (hulp van Jean en 

Johan is gratis!) 

- Geef deze bloemetjes geregeld water!  Met andere woorden: je moet ze zelf verzorgen! 

- Bij ophanging (eerste helft mei) betaal je 5€ (als je vorig jaar reeds een hangtuintje had) of 10€ als je 

voor het eerst een hangtuintje mee aankoopt.  

Doen !!! 

 

3. De gratis bloemenbedeling van het stadsbestuur : zaterdag 9 mei 

Ook dit jaar is er in jouw buurt een verdeelpunt voor gratis bloemen om je gevel op te vrolijken.  

Zaterdag 9 mei in de Dobbelhuizen 29 (bij Willy en Marleen), van 14 tot 16u30. 

Wil je bij dit initiatief een handje toesteken?  Geef je naam op bij Anita, Dobbelhuizen 31 

van.steelandt.maryns@telenet.be 

 

Vind je in deze voorstellen je gading niet?  

Jouw ideeën vinden we minstens zo goed als je er onze straten maar aangenamer door maakt.  Kom 

gerust met jouw voorstel of idee langs op het volgende buurtcomité. 

 

Tijd voor cultuur ! 

Jaarlijks hebben we met de buurt een culturele activiteit.  Dit jaar staat die nog niet op punt.  Maar in 

de komende weken valt dit in zijn plooi…  Noteer alvast: 10 of 31 mei, en we blijven in Mechelen. 

En misschien heb jij nog wel een schitterend idee… Laat het weten bij iemand van het buurtcomité.  
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Echte buren ! 

 Als je de komende maanden in de Dobbelhuizen passeert… werp dan even een snelle blik naar de 

verbouwing op nummer 38. 

                                      

Na wikken en wegen kozen Marlies en Michel welbewust niet voor nieuwbouw elders maar voor de 

grondige verbouwing van hun huis én dus ook voor blijven wonen in onze buurt.  Nog straffer, tijdens 

de verbouwingswerken logeren zij gewoon twee huizen verder.  Dit is echt wel kiezen voor de buurt.  

Puik ! 

De GIDSFIETS van Peter en Patricia 
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Lees even mee in de GVA met welk prachtig initiatief onze buren, Peter en Patricia van het Jef 

Denynplein, de krant halen! 

Mechelen - Mechelen romantisch ontdekken met zijn tweetjes, of op een comfortabele manier als je 

wat minder goed te been bent? Voortaan kan het, met De Gidsfiets. “Ik denk dat wij de eerste in het 

land zijn”, zegt erkend stadsgids Peter Meuris van Buitengewoon Mechelen.  

Peter Meuris (44) en zijn echtgenote Patrica Gobien (46) hebben acht jaar lang de B&B Luna Luna 

uitgebaat in hun huis aan het Jef Denynplein. Zo’n twee jaar geleden zijn ze daarmee gestopt. Een 

bezoek aan het Waalse Bergen bracht het paar op ideeën voor een nieuw project. 

Inspiratie in Bergen 

“Tijdens een citytrip maakten wij daar een rondrit met een Vespa Piaggio, een onvergetelijke 

ervaring”, stelt Peter. “Nu, zelf zagen wij zo’n ‘protbrommerke’ niet meteen zitten (lacht). Wij doen 

zelf al jaren aan autodelen en de binnenstad van Mechelen is ook autoluw. Daarom informeerden wij 

naar een elektrische versie, maar dat bleek vreselijk duur”, legt Patricia uit. 

Mosterd uit Berlijn 

Tot manlief tijdens een verblijf in Berlijn kennismaakte met de fietsmobiel, een hippe variant van de 

riksja die veel mensen kennen. “In de Duitse hoofdstad rijden er zo honderden rond als fietstaxi”, 

zegt Peter.  Met zijn gidsfiets wil Peter Mechelaars of toeristen voortaan meenemen op een 

boeiende rit langs straten, pleinen en vele Mechelse verhalen. Zowel in het Nederlands als in het 

Engels. 

Een ritje kan al vanaf een halfuur, tot anderhalf uur. Er zijn ook speciale arrangementen. 

www.buitengewoonmechelen.be 

 

Vragen, nieuwtjes, ideeën…? 

Signaleer ze aan jouw buurtcomité ! 

Peter en Patricia (Jef Denynplein 4-6), Patrick en Erik (Dobbelhuizen 35), Roel en Christine 

(Dobbelhuizen 22), Patric en Patricia (Dobbelhuizen 17), Sarah en Koen (Dobbelhuizen 30), Marina en 

Gunther (Dobbelhuizen 5), Liliane (Dobbelhuizen 9), Maria (Arme Clarenstraat 8), Lien en Bram 

(Thaborstraat 65), Anita en Johan (Dobbelhuizen 31). 

 

emailadres? 

Ontvang je nog geen mailings over de buurt?  Misschien hebben we jouw emailadres niet!  

Zend het naar van.steelandt.maryns@telenet.be  

http://www.buitengewoonmechelen.be/
mailto:van.steelandt.maryns@telenet.be

