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Editoriaal
Een restaurantje in onze buurt? Toch wel ! Ili Pili, gerund door Dany en Claudine. Ben je er al geweest?
Wedding bells waren er ook voor Carina en Patrick. Een ongelooflijk verhaal over toeval of lotsbestemming. En natuurlijk het pop up cafeetje, de bouwwerven, de asfaltlaag, de politieke engagementen voor
onze buurt… boeiend leesvoer. En als toemaatje: 21 antennes op een appartementsblok intra muros? Niemand vindt het een goed idee.
Uw buurtcomité

Wedding bells!
Mijn oudste zus woonde in Mechelen
en toen ik bij haar op bezoek was nam
ze me mee naar café ’t Pleintje op de
Veemarkt. Daar zag ik een mevrouw
zitten die ik nog goed herkende, de
vriendin van mijn mama! Naast haar
zat een meneer en ik dacht ‘die heeft
niet goed geslapen’.
Patrick: “Ja, ik was de avond voorOp 22 september stapten Carina en
dien gaan stappen en had maar 2 uur
Patrick uit de Dobbelhuizen in het
geslapen. Maar ’s zondags was ik alhuwelijksbootje. En dat is heel bietijd present om met mijn moeder naar
zonder, want ooit begon het als een
’t Pleintje te gaan. Ik had Carina diprille kinderliefde. Hun mama’s wa- rect herkend, ik zei tegen mijn moeren goede vriendinnen. Carina was 12 der ‘dat is Carina, jawel, vraag het
en Patrick 9 jaar toen ze kinderliefjes haar maar als je me niet gelooft!’
werden. Dat duurde zowat een jaar
Carina: “Ik had hem eerst niet hermaar door de omstandigheden des
kend, maar we raakten aan de praat,
levens zijn ze elkaar uit het oog verlo- vertelden verhalen van vroeger op de
ren.
camping en toen wist ik het. Ik kreeg
We zijn 35 jaar later. Carina woont
meteen vlinders in de buik!
inmiddels in Aalst en heeft een huwe- Een dikke maand later werd mijn palijk achter de rug. Patrick woont na
pa begraven en ik dacht ’Daar zal ik
zijn huwelijk en scheiding in Meche- hem wel terugzien, hij heeft mijn palen.
pa goed gekend.” En inderdaad. Bij
Carina: “Dat zal ik nooit vergeten.
het groeten achteraf bleef Patrick ha-

ken achter de handtas van Carina, en
hing die met een teder gebaar terug
aan haar schouder. Sindsdien hebben
ze elkaar niet meer losgelaten, en na
tien jaar samenzijn besloten ze te huwen. De eerste jaren woonden ze samen in de Ziekeliedenstraat. Maar om
gezondheidsredenen kon Patrick geen
trappen meer doen en zo zijn ze 6,5
jaar geleden in de Dobbelhuizen beland, op een gelijkvloers appartement.
Ze wonen hier graag, het is een toffe
straat, rustig en toch dicht bij het centrum.” En je leert hier je buren kennen”. Die buren zorgden voor een
verrassing op de dag van hun huwelijk!
Anita

Buurtbarbecue
Dit jaar maakten we van de nood een deugd. Omdat een deel van de Tichelrij en de Dobbelhuizen afgesloten zijn door de werken, konden we
onze tent voor ons buurtfeest opslaan op het einde van de Tichelrij, aan
de boord van de Dijle. En het weer zat goed mee! Iedereen was heel tevreden en de nieuwe locatie werd erg geapprecieerd. Er kwam veel volk
opdagen, we moesten in allerijl nog voor extra vlees zorgen! Maar hoe
meer zielen hoe meer vreugd! Dank aan iedereen die er zijn schouders
heeft ondergezet!
Rondom ’t Veer, 7de jrg. 2/2018
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EEN LERARES WORDT KOKKIN
Dany en Claudine Janssens-De Blaes
wonen in de Tichelrij 1A. Daar runnen ze de Bed & Breakfast Anna &
Grace en het eethuisje Ili Pili. Dit is
het verhaal van Claudine, hoe haar
passie voor koken leidde tot de opening van een klein restaurant in onze
eigen buurt!
13 jaar geleden leerde ik Claudine
kennen, wij woonden toen in het Patershof. Onmiddellijk sprong de passie voor koken in het oog bij de familie Janssens-De Blaes.
Claudine gaf al 18 jaar les en ze
droomde ervan iets anders te gaan
doen. Zo kreeg het idee vorm om in
Frankrijk een B&B te beginnen en de
passie voor koken verder te ontwikkelen door enkele avonden in de week
een huisgemaakte maaltijd te bereiden
voor hun gasten.
Maar in plaats van naar Frankrijk
leidde hun droom hen naar onze
buurt, waar ze De Bron overnamen en
beetje bij beetje omvormden van een
Sauna en Welness naar een B&B en
het eethuisje Ili Pili. Als je Claudine
vraagt hoe het ooit begon kan ze het

niet echt zeggen, haar interesse voor
koken was altijd aanwezig en koken
voor vrienden is haar grootste plezier.
Claudine experimenteert graag met
kruiden en verse ingrediënten. Samen met Dany gaat ze graag uit eten
om verschillende keukens uit te proberen. Op die manier ontwikkelde ze
gaandeweg een unieke gave voor uiteenlopende aroma’s en het analyseren
van smaken.
Eenmaal thuis probeert ze dan het
maal dat ze net gesmaakt heeft op
haar eigen manier klaar te maken,
door er andere ingrediënten aan toe te
voegen en er een persoonlijke toets
aan te geven. Doorheen de jaren heeft
ze veel ervaring opgedaan door zelfstudie. Het is dan ook niet te verwonderen dat veel van haar vrije tijd gaat
naar kookprogramma’s op NjamTV,
of naar het lezen van gespecialiseerde
tijdschriften en boeken. Af en toe probeert ze een workshop te volgen, de
laatste keer bij de bekende chef Wout
Bru. Claudine zegt dat het belangrijk
is om de tips en trucs te noteren die
de smaakpapillen verrassen!

Haar advies aan iedereen die houdt
van koken: zorg voor een goede keukenuitrusting, en maak er een erezaak
van dat je verse ingrediënten uitzoekt
en koopt.
En op de vraag of ze nog dromen en
plannen hebben voor de toekomst?
Ondertussen zijn Claudine en Dany
reeds fiere grootouders en blijven ze
liever in de buurt. Een project dat ze
nog in gedachten hebben: in Ili Pili
een selectie van goede wijnen aanbieden die ze persoonlijk zijn gaan scouten in uitgelezen wijngaarden. Een
workshop koken bijwonen in Italië
misschien. Of zelf kook-vakanties
organiseren in het buitenland. Wie
weet, alles is mogelijk!
Petter

Werken WATERKANT 12
Donderdag 4 oktober start de aannemer met het klaarmaken van de werf
voor de graafwerken. Kortelings (ten vroegste vanaf 8 oktober) start de
asfaltering in de Dobbelhuizen. Van zodra een concrete datum bekend is
wordt die gecommuniceerd via mail.
Bij de afbraakwerken aan de Tichelrij werden de resten van een keldergewelf zichtbaar

Pop up BUURTCAFEETJE
Ons buurtcafeetje heeft al twee keer
plaats gehad en we mogen voorzichtig van een succesje spreken! Het
was heel gezellig en vooral de buurtbewoners hebben ervan genoten. De
schaarse passanten die even aanschoven waren toevallig - of niet - buitenlanders, voornamelijk uit de V.S.
Wie kandidaat is om eens een popRondom ’t Veer, 7de jrg. 2/2018

up cafeetje op te zetten mag zich
melden bij Johan en Anita, Dobbelhuizen 31.
van.steelandt.maryns@telenet.be
Wijzelf plannen nog een buurtcafeetje op 14 oktober, de dag van de
verkiezingen, als het weer het toelaat! We verwachten jullie dan tussen 10.30 en 13 u.
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Politieke engagementen voor onze buurt: gemeenteraadsverkiezingen 14/10
We vroegen aan het stadsbestuur of ze een engagement wilden opnemen voor de heraanleg van onze buurt
na de werken. De burgemeester raadde ons aan onze vraag naar alle politieke partijen te richten, vermits de
heraanleg pas in de volgende legislatuur aan bod kan komen, na de verkiezingen. Dat hebben we gedaan.
Concreet werd volgende vraag gesteld aan alle politieke partijen uit de gemeenteraad:
“- de mobiliteit in onze buurt te organiseren zodat de impact identiek is als vóór de werken of
autoluwer is.
- de publieke ruimte heraan te leggen met aandacht voor groen, straatmeubilair en vanuit het oogpunt
van de zwakke weggebruikers .
We deelden mee aan elke partij dat we de antwoorden getrouw zouden communiceren in de buurt.
Vanzelfsprekend houden we ons woord, en dit zijn de antwoorden.
VOOR SPA
“Beste Buurtcomité Rondom ‘t Veer,
Nog niet zolang geleden bezochten we met
een aantal vrijwilligers van sp.a en Jij
Maakt Mechelen jullie buurt, we belden aan
en wisselden op vele plaatsen op een constructieve manier van gedachten en ideeën
over de toekomst van de buurt. Er was aandacht en hier en daar wat ergernis over de
impact van de werken aan het Project Waterkant en de staat van het openbaar domein,
een bezorgdheid die we begrijpen en delen.
Zelf ben ik een verdere buurtbewoonster ik woon in de Kanunnik De Deckerstraat en in het Klein Begijnhof delen we dezelfde
bezorgdheden.
De impact van de drie werven kan inderdaad aanzienlijk zijn, vanuit sp.a engageren
we ons met overtuiging voor een veilige,
toegankelijke en aangename heraanleg van
het openbaar domein. We onderschrijven
dus zoals gevraagd de ‘eisen’ van jullie
buurtcomité. Een ordelijke, verkeersluwe en
veilige aanleg van het publiek domein is in
ons programma voor de verkiezingen van
14 oktober overigens een algemeen aanvaard uitgangspunt voor Mechelen. Transparante communicatie naar buurt en Mechelaars evenzeer. Oprechte inspraak en
participatie nog meer.
Wij wensen u alvast zoals elk jaar een gezellige buurtbarbecue.
Graag tot bij een volgende gelegenheid.
Hartelijk!
Caroline Gennez
Thijs Verbeurgt
NVA
Geen reactie (2x gecontacteerd)
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VOOR DE STADLIJST VLD-GROEN-M+
Het actieplan 2025 voor Mechelen-Centrum van de stadlijst
voorziet o.a.
“We vernieuwen straten en pleinen, onder meer Adegemstraat, Kan. De Deckerstraat en Dobbelhuizen.” …
We verlagen de Dijleboord aan ’t Veer en laten zwemmen
toe onder toezicht van redders…”
“Je mag deze passages opnemen als engagementen stadlijst
naar de buurt.’
Woordvoerder Bart Somers
VOOR CD&V
“In een stad in beweging, zoals Mechelen, zijn er vaak
werken – zowel in de private als publieke sfeer – die overlast veroorzaken. Vroeger al, in een gesprek met een afvaardiging van het college van burgemeester en schepenen,
hebben we jullie beloofd die hinder zo klein mogelijk te
houden en enkele maatregelen genomen.
I.v.m. uw vragen over de toekomstige inrichting van jullie
buurt, nà de werken Waterkant 12, moet ik natuurlijk met
de collega’s en de groep overleggen wat we kunnen beloven wat het toekomstige stadsbestuur zal doen - als de kiezer ons de kans geeft daar deel van uit te maken.
Mij alvast, lijken jullie vragen te passen in het programma
“verder bouwen aan ons Mechelen”. M.a.w. jullie vragen
zijn in mijn ogen terecht en helemaal niet overdreven.
Vermits de aandacht in de volgende bestuursperiode vooral
zal gaan naar de consolidering van de vele gedane en grote
investeringen en er daardoor allicht meer aandacht zal kunnen gaan naar “kleinere” projecten (bij wijze van spreken:
voor de deur van de mensen), heb ik geen probleem om
positief tegenover jullie vragen te staan. We waren daar
trouwens ook in andere buurten al goed mee bezig, vind ik
zelf  …
Vriendelijke groeten van
Bart De Nijn
VLAAMS BELANG
Geen reactie (2x gecontacteerd)
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Buurt en stad willen geen antennes op flatgebouw
(GVA 28 September, p 16)
“Ik denk spontaan aan de flatgebouwen aan Racing Mechelen. Een alternatieve locatie hoeft geen effect te
hebben op het zendbereik, maar zou
visueel een betere oplossing zijn.

De geplande komst van 21 antennes op een appartementsgebouw
in de Olivetenvest in Mechelen
stuit op heel wat onbegrip van
buurtbewoners. Ook de stad Mechelen is er niet tevreden mee, al is
het de Vlaamse overheid die de
vergunning moet verlenen.
Telecommunicatiebedrijven Telenet
en Proximus hebben bij de Vlaamse
overheid een vergunning gevraagd
om 21 antennes te plaatsen op het
dak van een appartementsgebouw in
de Olivetenvest 39. Deze antennes
zouden ruim zes meter hoog zijn en

Openbaar onderzoek.
De Vlaamse overheid moet beslissen
of ze de vergunning voor de antennes verleent, maar de stad Mechelen
kan daarin wel adviseren. “We zullen een openbaar onderzoek houden” zegt schepen van Ruimtelijke
Ordening Greet Geypen (Open Vld).
“De resultaten worden voorgelegd
het uitzicht beïnvloeden.
aan het schepencollege, dat een adHeel wat buurtbewoners van het
vies formuleert. Daarbij wordt rekeappartementsgebouw uiten nu hun
ning gehouden met de bezwaarongenoegen. “Het gebouw zelf is al schriften van de buurt.” Momenteel
niet bepaald mooi”, zegt Patrick Ste- ziet het er niet naar uit dat het een
vens. “Als ze daar nu ook nog eens positief advies zal zijn. “Zowel de
21 antennes op plaatsen, komt dit
bouwdienst als ikzelf denken niet
het zicht zeker niet ten goede. Zo’n dat het appartementsgebouw de gemassa antennes past echt niet in het schikte locatie is voor zo veel antenhistorisch kader van de binnenstad. nes”, meent Geypen. “Maar het
De buurt stelt daarom voor om de
schepencollege bekijkt het dossier
antennes ergens anders te plaatsen. grondig en maakt haar advies over.
“Er zijn heel wat plaatsen extra
Dat is niet-bindend, de eindbeslismuros die veel beter geschikt zijn
sing wordt dus altijd op Vlaams niom ze te installeren”, klinkt het.
veau genomen’ (svds)

Bank en bord op de Tichelrij
Wij zijn er fier op! We hebben de
heraanleg van de Tichelrij niet afgewacht. Reeds lang ijverden we
bij het stadsbestuur voor een bank
en een bord. En die zijn nu een feit.
Op een zonnige dag kan u genieten
van het uitzicht op Dijle en Haverwerf. U komt alles te weten over
Jomme de brugdraaier en de kraanjongens!
Geniet ervan!

Oproep aan onze buren
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 Heb je een
vraag of een voorstel voor het buurtcomité? Zelfde mailadres!
Koen, Roel, Bram, Patricia en Johan
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