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Editoriaal 
 

Zomermaanden in Mechelen. Het voelt 

als vakantie. In onze buurt zie je op va-

kantie vertrekkende, en van vakantie te-

rugkerende buren. Sommige buren blij-

ven gewoon thuis: omdat Mechelen nu 

eenmaal vakantie is! Maar thuiskomen 

hoe dan ook, blijft sowieso fijn. En mis-

schien draagt onze buurt daar wel toe bij. 

Een gezellige buurt, waar buren geen 

vreemden zijn, daar zetten we als buurt-

comité op in. Meer dan ooit! Met een 

krantje, waarin je leest over buren en over 

wat er in jouw buurt gebeurt. Met een 

barbecue, waar je met jouw buren kan 

kennismaken of bijpraten over de dingen 

van elke dag, over blijde of droeve ge-

beurtenissen…  Gewoon doen, er is altijd 

wel een buur die er oor voor heeft. 

We doen als buurtcomité ook een forse 

oproep om jouw schouders onder de 

buurt te zetten!   Je weet wel ‘die kleine 

inspanning, met een wereld van ver-

schil’… 

Wat je dan wel kan doen?  Je leest het in 

deze bladzijden ! 

 

Fijne zomer ! 

voor het buurtcomité, Johan 

Barbecue 
 

Zondag 3 september gaat de jaarlijkse buurtbarbecue door.  Wel-

kom vanaf 12 u.! Het moment bij uitstek om met buren af te spre-

ken, of als je alleen komt… er is altijd een tafel waar je kan aan-

schuiven!  We maken die dag een deel van de parking ’t Veer vrij 

en plaatsen twee tenten.  Vergeet dus niet jouw wagen elders te 

plaatsen… het blijft altijd erg vervelend als wagens moeten wegge-

takeld worden. Volgende maand vind je het inschrijvingsstrookje in 

jouw brievenbus.  Je vult het in en dropt het in de brievenbus van 

Sarah (Dobbelhuizen 30), Roel (Dobbelhuizen 20) of Lien 

(Thaborstraat 65). Al enkele jaren ronden we de kaap van 100 deel-

nemers! 

Er is hulp nodig op zaterdagnamiddag (groenten!) bij Sarah.  Meld 

je op sarahvanbeersel@telenet.be  

En zondagvoormiddag (8u) voor de tent en de tafels en stoelen. 

Meld je op van.steelandt.maryns@telenet.be 

Rondom ’t Veer, 6de jrg. 2/2017 

Vergroening van de Dobbelhuizen 

In het vorig krantje kon je dit reeds lezen. We ver-

telden dat er een project in de Dobbelhuizen op 

stapel stond van 12 geveltuintjes en 6 groenover-

spanningen.  Binnen twee jaar oogt de Dobbelhui-

zen flink wat gezelliger. Fijn voor bewoners en 

passanten. De Dobbelhuizen vormt immers hoe 

langer hoe meer een passage voor voetgangers en 

fietsers naar het centrum.    

Ondertussen keurde het College het definitieve 

voorstel goed. Nog deze maand zie je op heel wat 

plaatsen geveltuintjes verschijnen. Begin septem-

ber worden de bekabeling en overspanning aange-

bracht.  

mailto:sarahvanbeersel@telenet.be
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Decamerone…  in de feeërieke tuinen van de Dobbelhuizen 

Mechelse vertel-

lers brengen zes 

ondeugende, pi-

kante, dramatische 

of komische ver-

tellingen uit de 

Decamerone op 

drie feeërieke locaties aan het water in de tuinen en terrassen van de Dobbelhuizen.  

Een exclusief topevent in onze buurt als afsluiter van de zomer! 

Afvaart op zaterdagavond 30 september om 20u of 22u aan de Haverwerf.  Kaarten 

zijn beperkt! Wees er snel bij.   

Wil je meewerken aan dit event?  Neem contact op met Anita en Johan, 

van.steelandt.maryns@telenet.be  

De opbrengst van dit event dient voor de financiering van het ecologisch groenproject 

in de Dobbelhuizen. Kaarten (20€) verkrijgbaar bij Anita en Johan:  

decamerone@telenet.be 
Giovanni Boccaccio presenteert  

de Decamerone  

Je eigen woning omtoveren en duur-

zaam maken met de volgende gene-

ratie in het achterhoofd?  Dat deden 

Marlies en Michel met hun favoriete 

plek. 

Ook hun huis, zoals zovele in de 

Dobbelhuizen, heeft achteraan een 

meubelatelier gehad.  Nu zit het 

deels verwerkt in hun huis en tuin. 

Nr 38, vooraan sober, solide met alle 

nutsvoorzieningen goed verstopt 

maar zeer bereikbaar.  In de garage is 

de aansluiting voor een elektrische 

wagen en fiets reeds voorzien. 

Achteraan een zee van licht en ruim-

te, volledig benut in de patio, het ter-

ras op de eerste verdieping en de 

daarop uitgevende ruimtes.  De ver-

rassende achterkant verklapt waarom 

de investering voor hen vanzelfspre-

kend was.  Ik zag “Scheppers” en 

zijn sterrentoren ook nog nooit zo 

mooi. 

Binnenin werd gebruik gemaakt van 

stoere materialen zoals, hout, staal, 

glas en beton. De grondwarmtepomp 

in combinatie met de muurisolatie, 

dubbel en 3dubbel glas en het lucht-

circulatiesysteem met warmtewisse-

laars houden het huis wonderwel op 

de ideale temperatuur.  Dit geeft 

geen aircogevoel en ook nooit te 

warm of te koel, ideaal eigenlijk.   

De planten en bloemen, weelderig, 

zowel binnen als buiten 

krijgen recuperatieregen-

water uit de 3000L put.  

Ook de toiletten spoelen 

met dit water. 

De verlichting is even-

eens aangepakt, alle 

lichtpunten zijn voorzien 

van led-lampen. 

Samen met Koen, archi-

tect en buur droomt Mi-

chel nog van zonnepane-

len, later, ergens. 

Nog een andere droom, nu van Mar-

lies, zit verstopt in het vroegere meu-

belatelier achter de woning, onder 

het terras.  Daar staan zware, eiken 

meubelen gemaakt door de vader van 

Michel die ze deels, graag willen 

hergebruiken.  Alleen de kleur en de 

boenwas die er opzit zien ze niet zit-

ten. Weet iemand raad??? Deze zou 

zeer welkom zijn en zou hen echt een 

plezier doen.         Chris 

Duurzaam wonen in onze buurt 

Firenze 1348.  De zwarte dood woedt door de 

stad.  Zeven vrouwen en drie mannen trekken 

zich terug op het Toscaanse platteland.  Zij ver-

tellen elkaar elke dag verhalen, tien dagen lang. 

Samen vormt dit de Decamerone, het middel-

eeuws literair meesterwerk van Giovanni Boc-

caccio.   

mailto:van.steelandt.maryns@telenet.be
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Patricia en Petter zijn vrijwilliger op 

de Palliatieve Eenheid “De Mantel” 

in het St. Maartenziekenhuis. Zij ver-

tellen hoe verrijkend dat voor hen is. 

 

Petter: 

“Ik heb De Mantel leren kennen toen 

Linda’s mama er was opgenomen in 

2014. Ik vond het ontzettend mooi 

wat ze daar deden en dacht “als ik 

ooit vrijwilligerswerk wil doen, dan 

hier”. Later kwam dat ter sprake bij 

Patric en Patricia, en zij heeft mij 

geïntroduceerd. Ik ben ondertussen 

een jaar aan de slag in de Mantel. 

Wij hebben praktische taken zoals 

eten brengen, koffie geven, de fami-

lie en de patiënt mee ontvangen… 

Maar ook proberen wij troost te bren-

gen aan de naastbestaanden. 

Wij beschikken over een heel  team : 

naast de verpleegkundigen is er ook 

de sociale dienst, de psycholoog, de 

levensbeschouwelijke dienst. Het is 

onze taak het hele team te ondersteu-

nen, een beetje vanuit de achter-

grond. 

We volgen ook cursussen om ons bij 

te scholen, zo was er een cursus om 

de tradities van andere religies rond 

het afscheid te leren kennen. 

Als de patiënten gewassen zijn en 

ontbeten hebben, ga ik altijd even 

langs of ze nog iets nodig hebben. Je 

voelt dan aan of ze een gesprekje wil-

len, of ze moe zijn.  Als ze bv. zeg-

gen “breng tegen 12 u. de soep” dan 

weet je dat ze willen rusten. Anders 

blijf ik bij hen zitten en laat hen pra-

ten over zichzelf: wat hebben ze ge-

daan in hun leven, welke anekdotes 

hebben ze beleefd. Het mooiste is als 

ik een glimlach op hun gezicht kan 

toveren! 

Andere patiënten zijn in diepe slaap. 

Dan ga ik ook bij hen zitten om hun 

hand vast te houden zodat ze niet al-

leen zijn. Sommige families zijn 

klein en kunnen niet altijd aanwezig 

zijn. 

Als het mooi weer is kan het gebeuren 

dat ik op wandel ga met een patiënt in 

de rolstoel. Ik ben al op café geweest 

met hen! 

Wat ik heel mooi vind: “alles” is toe-

gelaten. Zo was er een jonge man bij 

ons die samen met zijn vrouw een 

mooie bar had neergezet, waar elke 

avond vrienden kwamen om te bab-

belen. Zo kon hij op een leuke manier 

vaarwel zeggen aan iedereen. 

Soms zijn er ook heel eenzame men-

sen, die geen goede relatie hebben 

met familieleden, en dat doet pijn. 

Dan proberen wij er een beetje voor 

hen te zijn. 

Je moet kunnen geven, en afstand 

nemen van wat je ziet. Maar je krijgt 

veel warmte en liefde terug. 

Ik blijf daar, ik vind het fantastisch!” 

 

Patricia: 

“Ik was bewust op zoek naar vrijwil-

ligerswerk, eender wat.  Ik wou per 

se iets doen voor de mensen zónder 

daar voor betaald te worden. Als je 

iets voor hen doet zeggen de mensen 

dikwijls “wat is mijn schuld”, dat is 

toch erg! Ik heb dan gewoon op inter-

net ingetikt “vrijwilligerswerk”, en 

daarna geklikt op “ziekenhuizen”. Zo 

kreeg ik een afspraak in St. Maarten 

met de verantwoordelijke van de vrij-

willigers. Na een lang gesprek heeft 

hij  mij doorverwezen naar de Mantel 

voor een kennismaking. Ik kende dat 

niet, had geen flauw benul van wat 

“palliatieve dienst” betekende, maar 

ik was er onmiddellijk vol van. Dat 

kwam door de hoofdverpleger, waar-

mee ik een heel goed gesprek had, 

een hele warme mens. Hij heeft mij 

het reilen en zeilen van zijn dienst 

verteld en ik zag dat onmiddellijk 

zitten. Ik doe dat ondertussen al ze-

ven jaar. 

Wij voelen ons nooit minder dan de 

verpleegsters, we zijn één team. We 

worden heel nauw bij de werking 

betrokken en voelen ons gewaar-

deerd. 

De mooiste momenten zijn als we 

kunnen lachen samen met de mensen, 

als ze spontaan in de lach schieten als 

we samen aan tafel zitten. Buiten-

staanders denken dat het altijd triestig 

is bij ons, maar dat is niet zo. 

Er zijn veel mooie dingen die mij 

bijblijven. 

Soms naast het doodsbed zitten hoort 

er natuurlijk ook bij. Ge neemt dat 

mee naar huis, maar ik vind dat niet 

te veel. Dat doet ons beseffen hoe 

goed wij het hebben, en dat we van 

het leven moeten genieten. 

Het moeilijkste is als de mensen nog 

jong zijn. Een moeder laat niet graag 

haar kinderen achter en probeert het 

zo lang mogelijk vol te houden. Deze 

mensen blijven je bij. 

Het is ook lastig als oudere mensen 

niet bij ons kunnen blijven omdat ze 

nog te goed zijn, en naar een home 

moeten. Zij gaan niet graag weg bij 

ons! 

Ik herinner mij een madammeke dat 

zei “ik ben dat eten hier zo ‘meug’, 

‘k heb goesting voor Chinees”. 

“Awel, dan ga ik voor u Chinees ha-

len” zei ik, en haar oogskes blonken. 

Ze was in de zevende hemel toen ik 

het bracht, ook al heeft ze er maar 

een hapje van gegeten… 

Het eten komt bij ons toe in een grote 

wagen: vlees, vis, groenten, patat-

ten… Ik maak graag mijn werk van 

de presentatie. De mensen zeggen “ze 

is er weer met haar schilderijtje!” Ik 

leg ook niet te veel op hun bord! Dat 

is een klein aandachtspuntje maar 

wel belangrijk. 

Ik zou dit graag nog lang doen, ik ga 

mee naar het nieuwe ziekenhuis.” 
 

Je ziet het: Vrijwilliger zijn: warm 

aanbevolen !               Anita 

STRAFFE VRIJWILLIGERS IN ONZE BUURT 



Oproep mailadressen 
 

Ons buurtkrantje verschijnt 4x per jaar.  Misschien heb 

je het liever digitaal én met foto’s in kleur?  

Vaak is het ook nodig nieuwtjes sneller kenbaar te ma-

ken in de buurt.   

Ontvang je geen mails over de buurt en heb je toch een 

emailadres waarop we je kunnen bereiken ?  Stuur een 

mailtje naar van.steelandt.maryns@telenet.be  

 

Redactieploeg 
 

Dit nieuwe krantje is het werk van meerdere buren die 

er hun schouders onder gezet hebben: 

Petter (petter.michelsen@telenet.be),  

Chris (vanpraet.chris@gmail.com ),  

Patricia (patriciaclaes@hotmail.com),  

Anita en Johan (van.steelandt.maryns@telenet.be ) 

 

Wil je meewerken aan dit buurtkrantje?  Er als 

‘journalist’ op uit trekken en buren laten vertellen over 

hun hobby’s, reizen, werk…  Stuur een mailtje naar 

van.steelandt.maryns@telenet.be en je wordt uitgeno-

digd voor de volgende redactievergadering. 
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Vele buren zitten op facebook.  Dus een facebookpagina met de buurt lijkt ons een 

goed idee!  https://www.facebook.com/rondomtveer/   

Plaats nieuwtjes en geef de pagina door aan jouw buren ! 

Meer info bij petter.michelsen@telenet.be  

Reeds te zien op onze pagina, met dank aan Beeldbank Mechelen: onze buurt vroeger 

en nu! 

Het project Waterkant 12 is stilgelegd 

wegens het faillissement van de project-

ontwikkelaar.  Als buurtcomité wensen 

we natuurlijk dat er snel een nieuw pro-

ject komt.  Natuurlijk hopen we dat van 

bij de aanvang van dergelijk groot pro-

ject de buurt betrokken wordt.  Mis-

schien verplicht de regelgeving deze 

betrokkenheid niet, maar verbieden doet 

ze het alleszins ook niet !  Het creëert 

bovendien een draagvlak.  

  
Nieuwkomers…  krijgen voortaan een  

hartelijk welkom in de buurt ! 

Het is niet altijd eenvoudig nieuwko-

mers te betrekken bij de activiteiten van 

de buurt.  Met een laagdrempelig krantje 

in elke brievenbus proberen we dit.  

Voortaan vraagt de dienst bevolking aan 

de nieuwkomers of hun naam en adres 

mag doorgegeven worden aan het buurt-

comité!  Een stap vooruit! 

Buurtnieuwtjes 
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