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Onze beste wensen voor 2014 ! 

Het buurtcomité Rondom ’t Veer wenst  aan alle  

bewoners van de Arme Clarenstraat, Thaborstraat,  

Persoonshoek, Tichelrij, Dobbelhuizen, ’t Veer, 

Plankstraat en Guido Gezellelaan een voortreffelijk 

2014! Dat iedereen ten volle mag genieten van een 

aangename buurt waar je elkaar kan ontmoeten en 

een goeie babbel doen! 

Kraanbrug terug open 
Als vroeg kerstpresentje ging de Kraanbrug terug open op 17 december. Aangepast zoals 

beloofd.  Het buurtcomité blikt tevreden terug op de verleende inspraak en communicatie 

vanuit het stadsbestuur.  Tijdens de werken was immers een verkeersregeling van kracht die 

vooraf doorgesproken was met het buurtcomité.  Tijdens de werken werden diverse aan-

passingen aan de signalisatie aangebracht. 

 

Kerstdrink … 
Was je bij de kerstdrink op 14 december aanwezig? Dan kijk je ongetwijfeld tevreden terug 

op deze geslaagde ontmoeting met de buren!  De Dobbelhuizen 29 was weer synoniem voor 

gezelligheid, leuke babbels met bekende en onbekende buren.  Dank aan de gastvrouw en    

– heer, Willy en Marleen.  De opbrengst van dit jaar bedroeg 400 € en werd door het buurt-

comité gespendeerd aan de aankoop van de kerstverlichting op de Tichelrij… 

 

… en kerstverlichting op de Tichelrij 
Daar zijn bewoners en passanten het roerend over eens: de kerstverlichting op de Tichelrij is 

erg geslaagd.  Op suggestie van de stadsdiensten kocht het buurtcomité de kerstverlichting 

aan voor decoratie van de bomen op de Tichelrij.  Ophanging en afbraak gebeuren door een 

professionele dienst.  De kostprijs bedroeg 1.350 €.  Deze investering is zeker de moeite 

waard en geeft de Tichelrij met de bootjes een gezellige sfeer.  Met dank aan Patricia en 

Sven voor hun inzet! Ook onze dank aan de gulle sponsors! De mensen van de Tichelrij 

brachten 500 € bijeen. En het bestuur van Memac (de botenclub op de Tichelrij) heeft 150 € 

geschonken. Dikke merci iedereen! 

 

Op de valreep: Nieuwjaarsdrink! 
Wie gaat er mee nu zondag 12 januari tussen 11 en 14 u. naar de nieuwjaarsreceptie van ‘t 

stad op de Markt? Altijd fijn om daar enkele buren tegen te komen! 
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Kerst in onze buurt ... 
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Romboutwordtwijzer 

Weten jullie dat de actiegroep “Rombout-

wordtwijzer” ijvert om – na 100 jaar – onze 

toren terug te voorzien van een horloge? 

Geen slecht idee dat we als buurt , die zo 

kort bij de toren slaapt,  alleen maar kunnen 

ondersteunen. 

Zij moeten evenwel 8000 handtekeningen 

verzamelen. Dan houdt het stadsbestuur een 

petitie die dit voorstel aan de Mechelaars 

voorlegt.  (Tussen haakjes… De Vlaamse 

Overheid subsidieert het gros van het be-

drag… erfgoed)   

Hoe steun je hen?  

Ga naar www.romboutwordtwijzer.be en 

breng je stem uit. 

Heb je geen computer? 

Schrijf je naam, voornaam en adres op een 

briefje, en schrijf erbij, “ja voor de wijzer-

platen op de toren”  en zet daar je handteke-

ning op. 

Stop het briefje binnen bij Roel 

(Dobbelhuizen 30), Patricia (Dobbelhuizen 

17) of Anita (Dobbelhuizen 31). DOEN ! 

Laatste exemplaren van ons boekje! 

De tweede druk van “Rondom ’t Veer, tussen Win-

ket- en Kraanbrug, een historische wandeling.” 

loopt ook op zijn einde. Nog slechts een twintigtal 

exemplaren !  Heb je deze publicatie nog niet?  Kan 

niet! Dit fraai samengesteld boekje, in samenwer-

king met de Mechelse stadsgidsen, vertelt de ge-

schiedenis van onze buurt.  Fraaie foto’s, oude 

kaartjes… en een fijne wandeling.  Je weet niet wat 

je ontdekt!  Wist je dat Rik Wouters op de Tichelrij 

gewoond heeft?  Ken je het verhaal van de stro-

klopster en de stoelmatvlechtsters?  

 

Voor slechts 10 € is dit van jou. Bel even aan:  

Dobbelhuizen 31. 

http://www.romboutwordtwijzer.be
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De stadsbevraging 

Verhuizen in de buurt 

Zij die reeds jaren in onze buurt wonen, zul-

len het bevestigen, wonen in onze buurt 

kruipt in je kleren, meer nog… je wil er niet 

meer weg! 

Dat beslisten toch: 

Mariette die doorheen de jaren verhuisde van 

Dobbelhuizen 31, naar Tichelrij 14, en terug 

naar de Dobbelhuizen… 

Marina en haar echtgenoot… Zij woonden 

jaren in de Goudblom, tot die te koop werd 

aangeboden. Zij vonden evenwel een flat op de Tichelrij! 

Marlies en Michel die eveneens voor de buurt kozen en besloten het komend jaar de Dob-

belhuizen 38 grondig te verbouwen… 

Het voorbije half jaar vond een bevraging plaats over wensen en noden bij burgers, han-

delaars, verenigingen. Het stadsbestuur presenteerde de resultaten. 

In een notendop! 

1. Mechelaars kiezen voor meer groen in de stad! Stadsparkjes, groene plekjes! 

2. Mechelaars vinden een moderne podiumzaal een belangrijke prioriteit 

3. Mechelaars willen dat de stad een bloeiende detailhandel in een aangenaam 

stadscentrum stimuleert 

4. Mechelaars (van het centrum) zijn bekommerd om de fiets- en voetpaden, auto-

luw... 



Honderden spreeuwen dakloos 

De storm van 3 januari bezorgde Annette 

(Dobbelhuizen 33) de schrik van haar 

leven.  De reusachtige conifeer die on-

derdak bood aan honderden spreeuwen, 

en jaren met soepel ge-

zwiep elke storm had door-

staan, liet het afweten. 

Ondertussen werd de boom 

deskundig verwijderd en 

kan Annette terug rustig 

slapen. Honderden  spreeu-

wen zijn op de dool... 

Samen voor een aangename buurt! 

Rondom ’t Veer: een buurt vriendelijk en aangenaam voor zach-

te weggebruikers  
Zo willen we ons profileren én daar willen we zelf ook een inspanning voor doen ! Tal van be-

woners deden de voorbije maand moeite om hun huis op te vrolijken voor de talrijke passanten.  

Denk in deze koele wintermaanden alvast na hoe en waar we in het voorjaar een bloemetje 

kunnen buitenzetten !  Het buurtcomité zal zeker beroep op je doen ! 

 

Oproep Arme Clarenstraat 
Het buurtcomité zou graag onder haar leden één (of meerdere)  bewoners van de Arme  

Clarenstraat tellen! 

Op deze wijze zijn de straten beter vertegenwoordigd.  Wil je meer weten over de werking? 

Bel even aan bij iemand van het buurtcomité: 

Patricia, Dobbelhuizen 17 

Bram, Thaborstraat 65 

Sven, Tichelrij 6 

Johan, Dobbelhuizen 31 

 

Thuis in je buurt ! 
Heb je onvoorzien een probleem?  Heb je het toch wel moeilijk om wegwijs te geraken in 

jouw nieuwe buurt of stad?  Iemand van het buurtcomité is zeker bereid je even verder te 

helpen… Aarzel niet om even aan te bellen. 

 

Leuke nieuwtjes die iedereen mag of moet weten?  
Misschien is dan het buurtkrantje wel het ideale medium!  Voortaan mag je dit ook steevast 

elk kwartaal in je bus verwachten. Zorg jij mee dat het boeiend wordt en blijft voor iedereen?   

Komaan, lever maar berichten aan ! 

Redactie-adres: Dobbelhuizen 31 of van.steelandt.maryns@telenet.be  
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