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PASEN, EEN PAASBLOEM AAN DE DEUR!
Het blijft een sterk moment. Alle voordeuren van
de huizen in de buurt ‘Groot-Begijnhof’ en
‘Rondom ’t Veer’ versierd met paasbloemen en –
wensen. Help je ons mee? Zaterdagvoormiddag
26 maart om 10u bij Inez in de Vrouw Van Mechelenstraat nr. 21. Geef je naam op bij Lien als je
komt helpen lienvandervliet@gmail.com . Doen!

NIEUWE HANGTUINTJES!
De lente duikt op én daar zijn de hangtuintjes weer! Wel met
een grondige herziening. Want na twee moeizame jaren willen we dat het ‘derde keer, goede keer’ wordt. De hangtuintjes worden aangemaakt in de tuinbouwschool. Zo is het mogelijk de plantjes al heel klein in de bloemzakken aan te planten. We kozen voor Bidens ferulifolia 'Pirate's Pearl' . Een
nieuwe bloem op de markt en super-bestuiversvriendelijk.
Nu nog moedige en dappere buren – maar hebben we er hier
andere  - die zeggen, ‘nu gaat dit lukken’. Wij doen mee!
Onze troeven: een mooie bebloemde straat, passanten die blij
verrast zijn, een statement voor bestuiversvriendelijke bloemen.
Laat weten of je geïnteresseerd bent, of terug meedoet, en je
ontvangt bijkomende informatie over timing en kostprijs.
Bij Lien lienvandervliet@gmail.com
of bij Anita van.steelandt.maryns@telenet.be

Fleurige geveltuintjes
Wil jij ook je huis opfleuren met zo’n mooi geveltuintje?
Ga dan naar de informatie-voormiddag van VELT op zaterdag 30 april van 10 tot 12u30 in Den Deigem, Karmelietenstraat 13 (7€)
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Cultuuruitstap met de buurt ! Zondagvoormiddag 24 april
We prikken dit jaar onze cultuuruitstap met de
buurt op de erfgoeddag!
Twee kleine musea, echte pareltjes, liggen net
aan de rand van onze buurt. Wellicht fiets of
wandel je er minstens elke week voorbij! Er ooit
tijd voor gemaakt? Met de culturele uitstap van
jouw buurt kan je op een attractieve manier kennismaken met één van deze musea.
In het Zotte Kunstenkabinet in de Katelijnestraat
vind je prachtige werken van zotte schilders uit
de 16de eeuw: Jheronimus Bosch, Bruegel en
Brouwer. Maar wist je ook dat de historische
ruimte ’t Vliegend Peert in de 16de eeuw bewoond was door kunstenaars? Eén van hen was
Mayken Verhulst, vrouw van Pieter Coecke van
Aelst en schoonmoeder van Bruegel de Oude.
We verdwalen in het oude pand en vernemen het fijne van deze zotte schilders.
www.museumzotteschilders.be
Een museum over oude klokken en uurwerken vind je in de Lange Schipstraat.
We krijgen een rondleiding op maat en vernemen alles over unieke torenuurwerken, zonnewijzers, mysterieuze klokken en nog veel meer.
www.horlogeriemuseum.be
We verwachten je aan de Kraanbrug om 10u15 stipt ! We splitsen
naargelang jouw keuze (Zotte Schilders of Horlogerie) én drinken samen een aperitief om 11u30. De
rondleidingen zijn aangepast aan
kinderen. Tot slot: Wat kost dat?
Volwassenen 5 € (museum, gids én
aperitief), kinderen gratis.

Inschrijven bij Anita en Johan van.steelandt.maryns@telenet.be of Dobbelhuizen
31. Mag tot 15 april, maar opgelet: plaatsen beperkt!
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EEN MUZIEKPAREL IN ONZE BUURT
Op de hoek van de Thaborstraat en de Melaan bevindt zich de
meest muzikale winkel van Mechelen. Daar kan je je snaarinstrument laten herstellen, een nieuw kopen of de partituur vinden van
jouw favoriete muziek. Je doet een babbeltje over muziek en je
verneemt meteen waar het volgende optreden van het Mechels
Salon Orkest plaatsvindt.
Linda Hendrickx en Koen Mannaerts zijn echte Mechelaars. Linda begon in 1981 in een muziekwinkel in Haacht om haar muziekopleiding te financieren, en ze werd lerares fluit. Zo startte
een carrière van meer dan 30 jaar als muzieklerares in de Muziekschool van Kampenhout. In deze periode kreeg ze interesse
om meer te leren over het herstellen van instrumenten. Ze studeerde herstelling van piano’s in Nederland, van houtblazers, gitaren en andere snaarinstrumenten
in Duitsland en Frankrijk. Hun goede relatie met Luc Goyvaerts
deed Koen en Linda besluiten het Vioolatelier over te nemen in
2004.
Met een leven zo vol van muziek was het voor Linda vanzelfsprekend dat ze het voortouw nam. Ze begon als invallend dirigent en groeide geleidelijk uit tot volwaardig dirigent. Dit bezielde haar opnieuw om in 1987 het Mechels Salon Orkest op te
starten en de leiding op zich te nemen.
Maar Linda had niet alleen talent voor muziek en in 1987 wist
ze Koen te veroveren. Het was liefde op het eerste zicht en ze
trouwden in 1992. Koen werkte bij Biblo, een uitgever in
Kalmthout, gedurende 26 jaar. Nu werkt hij in Brussel bij het
NBN – Bureau voor Normalisatie.
Linda en Koen werken hard, maar omdat ze elkaar zo graag zien
weten ze elkaar te verrassen. Linda nam Koen mee naar Londen
voor “een dagje winkelen” maar had een verblijf van enkele dagen geboekt om Londen te bezoeken. Koen huurde Papa Chico
de clown en een deel van het Mechels Salon Orkest in voor Linda’s verjaardag.
Dus beste buren, noteer:
nu zaterdag 19 maart speelt het Mechels Salonorkest in de
Kraanbrug. Spring eens binnen bij Linda en Koen in het Vioolatelier voor alle informatie.
Petter
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DE MELAAN ALS BLOEMENSTRAAT?
De ‘klassieke’ bloemenverdeelpunten waren aan herziening toe. Tot vorig jaar zette het stadsbestuur, o.a.
via de buurtcomités, letterlijk de bloemetjes buiten.
Aan een 30-tal verdeelpunten kon je begin mei gratis
bloemetjes en bijhorende teelaarde krijgen. Op deze
manier werden de gevels verfraaid. En daar liep het
ook wat mis. De deelnemende bewoners woonden te
ver uit elkaar, niet overal verschenen de bloemetjes op
de vensterbanken, kortom de zichtbaarheid was niet
echt een succes.
Het stadsbestuur koos voor een andere aanpak. Ze
vroeg aan elk buurtcomité een straat, waar veel passage is, door te geven die vervolgens door het stadsbestuur kon geselecteerd worden. De stadsdiensten zouden dan bloemen in bakken op de vensterbanken plaatsen.
Het buurtcomité droeg de Melaan ( met aansluitend Jef Denijnplein en AB-straatje) voor. Als
50% van de bewoners op de Melaan meedoen, krijgen die bewoners een bloemenbak of een hangtuintje met het fleurig bloemetje ‘calibrachoa’.

DE VERGROENING VAN DE DOBBELHUIZEN
Het buurtcomité vroeg aan het stadsbestuur toestemming om de
Dobbelhuizen te “vergroenen”. We zouden naar analogie met
straatjes in Freiburg (zie foto’s) de straat op enkele punten met
groen oversteken. Vanzelfsprekend doen we dat voldoende hoog
zodat elke passage vlotjes blijft.
Woon je in de Dobbelhuizen en ben je geïnteresseerd? Laat je horen bij Anita en Johan
(Dobbelhuizen 31).
Krijg je dit krantje enkel
op papier en heb je een
mailadres? Stuur het naar
van.steelandt.maryns@telenet.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),
Lien en Bram (Thaborstraat 65),
Anita en Johan (Dobbelhuizen 31).
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