1

Editoriaal
Zelfs met dit warme weer is uw buurt bruisend! Enkele buren vertellen wat voor hen “vakantie” is. Deze zomer nog
kan je een nieuw initiatief ontdekken: een pop-up bistrootje dat rondreist in de buurt.
Er was Boccaccio’s Decamerone aan de Dijle, de culturele uitstap naar het Hof van Busleyden. En het was ook wel
alle hens aan dek met de start van Waterkant 12 en TSM.
Noteer met stip de buurtbarbecue van zondag 2 september. Veel leesplezier!
Uw buurtcomité

Barbecue: feest in de straat!
Noteer zondag 2 september voor de jaarlijkse barbecue ! We nemen de Dobbelhuizen als locatie
voor de tent. Er is nu immers de opportuniteit om de weekend-rust in de straat optimaal te benutten.
Steek je een handje toe? Stuur een mailtje naar patriciaclaes@hotmail.com

Decamerone aan de Dijle. Terugblik op een
overweldigend succes.
4 en 5 mei brachten boten 168 deelnemers naar drie locaties aan het water in de Dobbelhuizen. Zij beluisterden
daar erotische en romantische vertellingen en namen een
hapje en een drankje.
Het commentaar van de deelnemers was lovend.
“Op elke lokatie zaten we echt in het verhaal. Aanschouwelijke vertellers, absoluut. Tot in de puntjes verzorgd.
In een prachtig kader.
Wij hebben er van genoten.”

WAT IS VOOR U “VAKANTIE”?

Kapitein Eddy vóór zijn woonboot
Rondom ’t Veer, 7de jrg. 1/2018

Eddy: “Vakantie? Sinds ik met pensioen ben is elke dag vakantie.
Varen is voor mij vakantie! De plezante rondvaart “oep ze Mechels”, de zangboot… En nu starten we ’s zaterdagsavonds met de
Mechelen by Night-boot, verlicht met kaarsjes en ledlampen, met
drank en hapjes en lichte achtergrondmuziek. Benieuwd hoeveel
volk er op af gaat komen!
Hoe ik erin ben gerold? Als kleine snotneus mocht ik met iemand
meevaren, en ik dacht “wat een leven!” Maar ja, ge gaat werken, ge
zijt getrouwd. Van een boot was geen sprake toen. Maar ik ben weduwnaar geworden, en nadien heb ik nog teleurstellingen opgelopen. En toen heb ik beslist mijn droom waar te maken. Ik heb een
boot gekocht, en ik heb er nog geen minuut spijt van gehad! Koud?
Ik heb centrale verwarming binnen!
Als ik maar op het water kan zijn. Varen voor Malinska is mijn lang
leven. Ook in de winter! Als er aanvragen zijn, en het water ligt
open, dan vaar ik!”
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Als ik Elke uit de Thaborstraat
spreek zit haar laatste werkdag er net
op. Ze kan genieten van 3 weken vakantie. Vakantie is voor haar
“ontstressen”, zoals voor zoveel
mensen. Ze leest graag en heeft zich
voorgenomen een roman uit de bib te
lezen. Haar tijdschrift over de moestuin kan ze ook eens rustig doornemen. Want tuinieren is haar hobby.
” Ik heb een moestuin in Hombeek.
Daar heb ik nu ook meer tijd voor. Ik

heb dit jaar veel aardbeien geoogst.
De tomatenvruchtjes zijn nog klein,
ik hoop dat ze nog goed groeien.
Maïs en quinoa zijn niet uitgekomen,
door de droogte wellicht…
Vroeger maakten we graag verre reizen, maar sinds de kinderen er zijn
gingen we op vakantie naar Nederland.
We waren dit jaar graag naar Bali
geweest, dat is heel kindvriendelijk.
Maar we hebben net een puppy, dus
we stellen dat een jaartje uit. Dit jaar
doen we enkele korte vakanties: enkele dagen naar zee; een week naar
Zeeland, aan de Oosterschelde. We
zijn ook voor enkele dagen uitgenodigd bij een vriendin die een caravan
gekocht heeft in de Ardennen, in de
buurt van Bouillon. En het Sfinxfestival staat ook op het programma,
daar is een kinderparadijs. Vroeger
heb ik daar nog vakantiewerk gedaan!”
Vakantie is voor Elke ook “ onthaasten”. Op het gemak opstaan en rustig
de krant lezen, i.p.v. alleen de hoofdpunten. Eens iets nieuws uitproberen
in de keuken. Alles eens goed opruimen.

En vakantie is puzzelen voor de kinderen als je zelf aan het werk bent.
Dochter Jolien (9 jaar) is nu op Cirkuskamp bij Circolito, in den Hangar
op het Douaneplein. Ze gaat ook nog
op hockeykamp naar het Vrijbroekpark. ’s Avonds komt ze naar huis.
Een weekje naar zee met een vriendin staat nog op haar programma.
Zoon Bert (13 jaar) is ook actief bij
Circolito. Zijn specialiteit is jongleren en Flowerstick. Hij gaat een
week op kamp in Rijmenam en ‘s
nachts slapen in een tent. Tevens
staat een week naar Zweden op het
programma, naar het eiland Öland.
“Hij is voor de eerste keer alleen met
twee vrienden naar Bobbejaanland
geweest. Ik heb hen wel afgezet in
het station maar daarna hebben ze
hun plan getrokken. Ze moesten
overstappen en dan ook nog de bus
nemen. Dat was voor mij toch even
slikken, maar het is heel tof geweest
voor hen!”
Elke werkt sinds kort als verpleegster. “Ik werk kortere shiften. Als ik
de late doe van half vier tot half tien
moeten de kinderen maar een uurtje
wachten tot papa thuis is”.

Pop up BUURTCAFEETJE
Speel je graag barkeeper of barista?
Vind je dat jouw straat alles heeft
om het wat gezelliger te maken? Je
krijgt hiervoor een unieke kans met
het nieuwe project van jouw buurtcomité: het ‘pop up buurtcafeetje’.
Met goedkeuring van het stadsbestuur maken we op geregelde tijdstippen een straatterras (ons ‘pop up’
cafeetje) en serveren we drankjes
voor buren en passanten.
Aftrap op zaterdag 28 juli van 10u
tot 13u voor de Dobbelhuizen 31, bij

‘

Anita en Johan.
Tweede keer op zaterdag 25 augustus van 10 tot 13 u eveneens voor de
Dobbelhuizen 31.
Heb je ook zin om dit op te zetten?
Het buurtcomité stelde een basispakket samen: bistrotafeltjes en stoeltjes, koffie-apparaatje, tasjes en glazen… Je kan het probleemloos uitlenen als je een cafeetje opzet voor
buren, passanten op de straat. Kies
jouw moment en laat het ons weten !

Mechelen by night’

Rederij Malinska organiseert in de zomermaanden elke zaterdagavond om 21 u. 30 een avondvaart in
Mechelen! Tip voor de bewoners langs de waterkant: steek een spotje aan zodat het voor de deelnemers
verrassender is. De Malinska is een belangrijke sponsor van onze Decamerone aan de Dijle!
Rondom ’t Veer, 7de jrg. 1/2018
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Buurtbewoners redden unieke tegelmozaïek van ondergang (GVA 26 juni)
“Dankzij de inzet van buurtcomité Rondom ’t Veer in Mechelen blijft een unieke tegelmozaïek op de Tichelrij bewaard voor het nageslacht… Er zijn in Mechelen weinig verwijzingen naar wat de Expo 58architectuur wordt genoemd. Volgens Mario Baeck, doctor in de kunstwetenschappen aan de Universiteit
Gent, is het een bijzondere getuige van de fifties-kunst en de ideeën rond volksverheffing binnen de
Vlaamse sociale woningbouw. Waar precies de tegelmozaïek in Waterkant komt, is voorlopig nog niet uitgemaakt.” (Onder: de afgehaalde tegelmozaïek)

Waterkant 12 en TSM
Twee grote werken die meerdere jaren in beslag zullen nemen
zijn gestart in onze buurt. De
TSM aan het Jef Denijnplein en
Waterkant 12 op de Tichelrij.
Voor TSM gebeurt het werfverkeer langs de AB-straat. Er
werd ook een stop ingevoerd
aan het Jef Denijnplein. Voor
Waterkant 12 werd een stop ingevoerd aan de Tichelrij. In de
smalle Dobbelhuizen is een
snelheidsbegrenzing tot 20 km/
u en wordt na het bouwverlof
een asfaltlaag aangebracht.
Het buurtcomité volgt dit verder
op.
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Geveltuintjes
De geveltuintjes in de Dobbelhuizen doen
het behoorlijk goed. Weet dat de Akebia
Quinata een ranke groeier is. Dit is bewust zo gekozen om het onderhoud op
termijn draaglijk te maken! Dit betekent
natuurlijk ook dat het iets trager start en
we een tweetal jaren nodig hebben vóór
de overspanningen groen zullen zien.
Jaarlijks voorzien we een onderhoudsbeurt met hoogtewerker. Doe dus zelf
geen gevaarlijke trapeze-oefeningen op
jouw ladder ! Dit jaar is de hoogtewerker
voorzien voor september.
 Het gevelplantje bij Luc heeft net de
overspanning bereikt!
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Kademuren. Bewoners Dobbelhuizen kiezen
voor groepsaanpak.
Ondertussen kregen ook de buren met een muur aan het
water hun rapport. Een rode, gele of groene smiley
geeft de status van kademuur, voegwerk, plantengroei…
Hier en daar is flink wat herstelwerk nodig. De meeste
buren signaleerden alvast dat zij kiezen voor een groepsaanpak. Wordt vervolgd… maar pas eind 2019, begin
2020.

Oproep mailadressen
Ons buurtkrantje verschijnt 3x per jaar. Misschien heb je het liever digitaal én met foto’s in
kleur?
Vaak is het ook nodig nieuwtjes sneller kenbaar
te maken 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
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 uitgenodigd voor de volgende redactievergadering.

Culturele activiteit van de buurt. Bezoek aan het
gerenoveerde Hof van Busleyden
Het Hof van Busleyden was jaren niet toegankelijk. Het kreeg een
grondige opknapbeurt. Zondag 1 juli trokken we met 18 buurtbewoners naar dit gerenoveerde Hof. De gids – vlotjes geregeld door Peter
– leidde ons doorheen deze wondermooie locatie.
Enkele leuke weetjes: in de 16de eeuw bestonden tuinen uit gras én
vijgebomen, zo ook dus de tuin van het Hof van Busleyden. Buxus
verscheen pas later op het toneel. In meerdere zaaltjes wordt de band
gelegd naar onze 21ste eeuw. Soms lijken de uitdagingen van toen ook
wat op die van nu. Eén zaaltje projecteert de man van Vitruvius. En
dan begint… Maar misschien moet je dat zelf gaan ontdekken!
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