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MEI, BOOTTOCHTJE ’OEP ZE MECHELS’ EEN SUCCES! 

Alhoewel paraplus ons duidelijk 

maakten dat het weer niet meezat liet 

de buurt het niet afweten!  De boot 

zat dan ook afgeladen vol.  Deelne-

mers kregen naast een glaasje ook een 

exposé ‘oep ze Mechels’.  Tevreden 

en lachende buren, met andere woor-

den, een ‘vervolg’ dringt zich op. 

HANGTUINTJES IN MINEUR ... 

De initiatiefnemers deden hun best!  Anita en de PTS 

zochten en zochten naar geschikte bloemetjes, Marlies 

en Marina werden specialisten in verpoten, Jean en 

Johan boorden gaten en sloegen haken, Lien ronselde 

heel de Thaborstraat… RTV en de schepen kwamen 

kijken… en spraken lof. 

Helaas, het werd geen succes.  In de coulissen wordt 

het project geëvalueerd en bezinnen we ons over de 

toekomst. Misschien op de foto reeds een ideetje voor 

volgend jaar? Bidens ferulifolia 'Pirate's Pearl' (gespot 

in een mand in Aywaille, vol hommels en bijtjes…)  

Het buurtcomité werd in juni ontvangen door de 

burgemeester en door schepenen De Bie en Den 

Roover. 

We vernamen dat onze eigen voorstellen (de mo-

biliteitsvoorstellen van Rondom ’t Veer en ’t 

Groot Begijnhof) ter sprake zullen komen in een 

overleg in het najaar bij de lancering van een 

nieuw mobiliteitsplan. De burgemeester liet zich 

eveneens ontvallen dat wanneer pakweg 30    

bewoners een privé-parkeerplaats in een onder-

grondse parking op ’t Veer zouden aankopen… 

dergelijke parking zonder discussie zou gebouwd 

worden.  Meteen een hefboom voor een algehele 

renovatie op ’t Veer? 

Nemen we als buurt deze handschoen op? 

Starten we een ‘ja, ik koop een ondergrondse 

parkeerplaats op ’t Veer? 

Zeggen alvast ja: 

1. Bram en Lien, Thaborstraat 65 

2. Anita en Johan, Dobbelhuizen 31 

3. Patric en Patricia, Dobbelhuizen 17 

4. Sarah en Koen, Dobbelhuizen 30 

5. … 

18. … 

25. … 

30 ! 

Signaleer je kandidatuur bij Koen, Dobbelhuizen 

30, koen@eskape-architecten.be  
of bij Anita en Johan, Dobbelhuizen 31, 

van.steelandt.maryns@telenet.be  

MECHELSE MOBILITEIT TERUG OP TAFEL 
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LITTLE NORWAY IN MECHELEN 

In residentie De Bron, aan de 

Tichelrij 1A bus 101, vind je de 

familie Michelsen - Van Calster, 

bestaande uit onze dochter Sissel 

Michelsen (18), mama Linda 

Van Calster (46), uit Mechelen 

en mezelf, Petter Michelsen (63), 

uit Bergen in Noorwegen. 

Je hebt nu misschien al begrepen 

waarom we ons kleine paradijs in 

Mechelen ‘Little Norway’ (klein 

Noorwegen) noemen ?  

Wanneer we thuis zijn en we op 

ons terras vertoeven, hangen we 

de Noorse vlag op. Een hele nor-

male handeling in Noorwegen. 

Op deze plek kunnen we genie-

ten van een drankje en lekker 

eten, samen met vrienden of luis-

terend naar de beiaard. 

Hoe ik hier verzeild geraakt 

ben ? Of vreesde je nu dat de 

Vikingen teruggekomen waren ? 

Ik heb altijd al gedroomd om in 

Europa te kunnen werken 

(Noorwegen is niet meteen Euro-

pa voor mij). In 1987 kreeg ik de 

kans om voor DuPont in Bergen, 

Noorwegen te werken en dit 

leidde tot een verhuizing naar 

Engeland in 1991. Vanuit de UK 

kreeg ik in 1994 een “one way 

ticket” naar België, dus nam ik 

mijn lange Vikingboot en begon 

de tocht over het kanaal. Ik be-

landde in Oostende en liep de 

hele weg naar Mechelen waar ik 

mijn Linda vond, die ook werk-

zaam was bij DuPont hier in Me-

chelen. 

Het grappige is dat mijn vader 

altijd zei dat een ‘Bergenser’ (in-

woner van Bergen) een wisselstuk 

van Europa is, omwille van het 

feit dat Bergen een "Hansastadt" 

was van circa 1300 tot 1750. 

Gedurende deze tijd verhandelde 

Bergen met heel Europa kruiden 

voor vis. Ik weet zeker dat er wat 

Europees bloed in mij zit. Dus 

mijn thuis is waar ik mijn voeten 

omhoog leg en dit eindigde in 

Mechelen. 

Waarom Noorwegen verlaten en 

in België wonen vraag je je nu 

misschien wel af ? Wel, beste 

buur, Mechelen heeft alles wat 

een mens kan dromen - Veneti-

aanse kanalen en bruggen, een 

brouwerij, de kathedraal, ons 

eigen San Marco plein, goede 

restaurants, toffe café’s, een ge-

weldige buurt en, niet te verge-

ten, mooie vrouwen. 

In ons dagelijks leven studeert 

Sissel bio-medische wetenschap-

pen aan de KU Leuven, Linda is 

marketing communicatie mana-

ger en ben ik, na mijn pensione-

ring bij Axalta Coating Systems 

(vroegere DuPont) weer aan het 

werk als managing director voor 

Odin Solutions Europe,  een 

Noorse producent van biologisch 

afbreekbare industriële reini-

gingsmiddelen. 

Het is geweldig om aan de Ti-

chelrij 1A te wonen, en we vin-

den het fantastisch om onze bu-

ren te leren kennen.  Altijd wel-

kom !  

Heb je ook een fijn verhaal voor 

het buurtkrantje?  Bezorg het 

aan Johan, Dobbelhuizen 31. 

van.steelandt.maryns@telenet.be 

Rondom ’t Veer, 4de jrg. 2/2015 

Petter, Sissel en Linda 

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),                                           

Lien en Bram (Thaborstraat 65),                                                    

Anita en Johan (Dobbelhuizen 31). 


