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Elke dinsdag
vanaf 8 januari

Yoga & Relaxatie

Woe 9 januari

Wijkcafé
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januari | februari | maart

LDC De Smis · van 10u tot 11u · € 30 voor 10 lessen* · Inschrijven op voorhand!
Wijkhuis Arsenaal (‘t Hofke) · vanaf 20u

Woe 9 januari

First Friday
LDC De Smis · open tot 19u

Di 15 januari

Speeltrein · Het is feest! Breng een hapje mee!
BSGO De Puzzel · van 13u15 tot 15u15

Di 22 januari
Za 26 januari

Nieuwjaarsfeest · Met bubbels & hapjes

Winter 2013

Arsenaal Nieuws
Beste Arsenaalbewoners,
Eerst en vooral mijn beste wensen voor het nieuwe jaar! Ik wil
iedereen bedanken die het afgelopen jaar op de één of andere
manier zich ingezet heeft voor de wijk, buren, ... Elke inspanning,
groot of klein, mag er zijn. Ik doe verder, hopelijk jullie ook!
In deze editie geven we een korte terugblik op de afgelopen periode en kijken we naar wat komen gaat. Ook deze keer zetten we
een bewoner in de kijker met een speciaal talent.

LDC De Smis · om 13u30 · € 2 *

Veel leesplezier!

Nieuwjaarsreceptie

Annelies

Wijkhuis Arsenaal (‘t Hofke) · van 18u tot 21u
Di 19 februari

Carnaval · Met Dj Felix · croque uit vuistje
LDC De Smis · om 14u · € 3 *

Do 7 maart

Quiz ‘Het slimste dienstencentrum van Vlaanderen’
LDC De Smis · om 13u30 · Schrijf tijdig in!*

* Wil je deelnemen aan de activiteiten die in de Smis doorgaan?
Er wordt gevraagd om 2 werkdagen op voorhand jezelf in te schrijven en te betalen.

Wist je dat …
… het wijkcafé ’t Hofke elke 2de woensdag van de maand nog altijd geopend
is in het wijkhuis?
… de meeste bezoekers van het wijkcafé
bewoners zijn van de Draaibankstraat?

Schilderproject
‘Arsenaal Artistiek’

E

ind augustus was het eindelijk zo ver. Een 60-tal
bewoners vlogen erin om de hoek Draaibankstraat met Aambeeldstraat op te fleuren. Ze
gaven zich met hart en ziel. Ik mag gerust zeggen
dat het een groot succes was. Zowel jong als oud
werkten samen. Het project bracht buren samen en
er ontstonden nieuwe vriendschappen. Dankzij de

stad en de Duffelse Volkswoningen kreeg het project
een extra dimensie. Zij hebben er voor gezorgd dat
dit braakliggend terrein tijdelijk een andere bestemming kreeg. Het resultaat is een prachtige tijdelijke
parking waardoor de parkeerlast iets verminderd is in
de betrokken straten.
Uiteraard wil ik alle bewoners en betrokken partners
die hebben meegeholpen bedanken. Thiry Paints zet
ik graag extra in de verf omdat zij ons alle benodigdheden hebben geschonken.
Foto’s en bewerking:
met dank aan Gilbert De Mol & Monique Van Der Elst.

… het wijkcafé openstaat voor alle bewoners uit de wijk?

Wijkcafé ‘t Hofke
Woensdag 8 januari 2012 om 20u.
Wijkhuis Arsenaal (’t Hofke),
Hamerstraat 21 - 25
Verantwoordelijke uitgever: Annelies Nelissen · Wijkhuis Arsenaal, Hamerstraat 21 – 25
Tel: 015 45 02 54 of 0491 61 92 97 · E-mail: annelies.nelissen@samenlevingsopbouw.be

allo, ik ben Sien en sinds oktober ben ik de
nieuwe Kinderwerkster in jullie wijk. Sinds mijn
12 jaar zit ik in de jeugdbeweging en geef ik
al 5 jaar leiding. Ik heb altijd graag met kinderen gewerkt. Organiseren zit me in het bloed. Ik zit in mijn
vrije tijd ook in de jeugdraad waar wij heel wat evenementen organiseren.
Graag wil ik een oproep doen. Ik merk dat er hier
heel veel kinderen zijn. Jammer genoeg kan ik nooit

iedereen meenemen op activiteit en dit vind ik spijtig.
Ik zoek dus een nieuwe manier van inschrijven zodat
iedereen de kans heeft om deel te nemen. Wat denken jullie ervan? Spreek me hier zeker over aan!
Naast activiteiten kunnen kinderen van het 1ste tot
6de leerjaar ook bij mij terecht voor huiswerkbegeleiding. BELANGRIJK: Ik geef GEEN bijles! We bieden
een rustige plaats en werken aan onze studiehouding.

anaf 7 januari start de aannemer met het inrichten van zijn werf achter
het station. Er zal van start gegaan worden met de aanleg van de nieuwe ondergrondse parking. Het vrachtverkeer zal beginnen vanaf de
aannemer zijn werf inneemt. In het begin zal het niet zo druk zijn.
Er wordt geschat dat er vanaf maart meer vrachtverkeer op gang zal komen.
Het meeste vrachtverkeer wordt verwacht vanaf augustus. De vrachtwagens
voor deze fase zullen ofwel via de Colomalaan ofwel via de wijk Arsenaal van
en naar deze werf rijden achter het station. De betreffende straten voor Arsenaal zijn Hanswijkvaart, Motstraat, Mollestraat en Dellingstraat.
Vanaf ongeveer augustus verwacht men maximum 60 vrachtwagens per uur
op deze wegen. Dit wil zeggen, 30 vrachtwagens naar de werf en 30 vrachtwagens vertrekkende van de werf.

Stations
project

Tip:

Belangrijk voor eigenaars! Eigenaars van woningen uit deze straten kunnen op eigen initiatief een plaatsbeschrijving van hun huis opmaken of laten
opmaken door een expert.

Dit

kan je helpen om eventuele schade aan je

woning te laten vergoeden door de verzekering van de aannemer, die er
door de werken is ontstaan.

Deze beschrijving van de woning is niet tegen75m liggen vanaf de rand
van de uit te voeren werken. Dit heeft als voordeel dat niemand van de
aannemer of project aanwezig moet zijn bij de opmaak en ondertekening.
Het nadeel is dat je hierdoor zwakker staat bij eventuele problemen. Een
plaatsbeschrijving is dus GEEN garantie dat je ook vergoed zal worden. Je
zal hiervoor moeten procederen.
Het beste ogenblik om een plaatsbeschrijving op te maken, is zo dicht mogelijk tegen de start van de werken. Wat hier een moeilijk te bepalen moment
is, aangezien het hier over verschillende fasen gaat.
Indien u een plaatsbeschrijving overweegt, kunnen mensen uit straten zich
sprekelijk omdat de huizen buiten de straal van

Meer informatie?
Sien Debot
Wijkhuis Arsenaal, Hamerstraat 21 – 25, (’t Hofke)
Tel: 015 450 254 · Gsm: 0470 22 31 84
E-mail: sien.debot@mechelen.be

bijvoorbeeld verenigen en een gezamenlijke expert aanspreken om de kosten
te drukken.

Wenst u meer info?
Mechelen in Beweging · H. Consciencestraat 1b, 2800 Mechelen
Tel: 0800 555 75 · E-mail: info@mecheleninbeweging.be
Of Annelies in het wijkhuis ‘t Hofke. Hamerstraat 23 – 25 of Tel. 0491 91 92 97

Talent in de wijk

Terugblik

Korte

Oproep van de
kinderwerkster Sien

H

V

Het buurtcomité Leuvensesteenweg organiseerde in september samen met kinder-,
tiener- & jeugdwelzijnswerk, de Smis en buurtopbouwwerk naar jaarlijkse traditie het
buurtfeest. Het hoogtepunt van die dag voor het buurtcomité was het ‘Bal Arsenal’ dat
elk jaar meer mensen uit de wijk bij elkaar brengt.
In oktober begon Sarah, de kinderwerkster, op haar nieuwe job en deed Sien haar intrede in ‘t Hofke. Samen met alle partners van het wijkhuis hielden we een opendeurdag.
Ook de wijkraad was actief. Zij hielden twee Sinte Mette activiteiten. Ze organiseerden
voor het eerst een quiz met een succesvolle opkomst en gingen samen met de kinderwerking deur aan deur zingen.

Jozef Boone

·

Geboren te

Namen, gewoond in Brussel en Antwerpen.

Woont al 13 jaar te Mechelen in de wijk Arsenaal.
Ging naar school in de Hogere Zeevaartschool.
Werkt aan de haven van Antwerpen, eerst als Officier ter Lange Omvaart nadien aan wal. · Sinds
zijn 12 jaar is hij een gepassioneerd schilder. · Zijn
voorkeur gaat uit naar het schilderen van zeeën en
natuur. · Schildert graag omdat dit ontspannend is
en hij op die manier zijn verstand op nul kan zetten.

Ben jij ook getalenteerd? Of heb je een hobby waar je trots op bent en kom je er graag eens mee
naar buiten? Aarzel niet om contact op te nemen met Annelies in het wijkhuis of 0491 61 92 97.

