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... ., ~iende editie van Openhuizenweekend biedt kijk op 170 projecten 

'Mijn Huis Mijn Architect'. Loop je met (ver) bouwplannen rond? De tiende 
I Stadsfeestzaal 
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I editie van 'Mijn Huis Mijn Architect', het jaarlijkse Openhuizenv:gekend, biedt met 
170 projecten heël wat inspiratie. Wij gingen al eens rondsnuffelen in de regio. 
0 www.mijnhuismijnarchitect.com TIKSnN: IAitt ltO<iGIMAN, FOTO'S: DIRK KEitSnNS,LUDO MAlttiN 
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oudeglorie -Mechelen 

Architecten delen 
inspiratie met bezoekers 

De stad Mechelen maakt een 
dossier op voor de renovatie 
van de Oude Stadsfeestzaal In 
de Frederik de Merodestraat. 
Voor het beheer zoekt ze 
m;nstens Nrintig vrijwilligers. 

• Mechelen denkt in eerste instan· 
tie aan een exploitatie als feestzaal. 
"Maareen herbestemming tot multi· 
functionele ruimte voor verenigin
gen blijft een optie", zegt burgemees
ter Bart Somers (Open Vld). De stad 
heeft een tijdje met de gedachte ge· 
speeldom het beheervan het monu· 
mentuit 1884uitte besteden, maar 
kiest nu toch voor eigen beheer. "Oe 
Oude Stadsfeestzaal is voorons wat 
deRoma voor Borgerhout is. Bij ons 
moet het mogelijkzijn om twintig tot 
dertig vrijwilligers warm te maken. 
Deze mensen zouden in ditscenario 
dan zelf op enkele vaste dagen over 
de zaal kunnen beschikken om er 
activiteiten te organiseren", legt So· 
mers uit. Hij gelooft in de haalbaar
heid. "In 2006 waren hier 27 activi
teiten. Ditjaar al73 !" 

Ci\1\ GAZET VAK ABTWERPER 

Van school tot lofis/kantoor 
• De vroegere lagere school Don 
Bosco op de Dendermondsesteen· 
weg in Willebroek wordt omge· 
bouwd tot lofts en kantoorruimte. 
"Hetgebouwdatee.rt uit hetinterbel· 
I urn en is opgenomen in de inventa
ris van waardevolle, niet bescherm· 
de gebouwen. De zes klassen en lo· 
kalen worden met respect voor het 
l)'Jlischegebouw heringericht. Zo is 
in elk van de klassen een russcnver· 

diepinggemaaktdie leidt naarslaap
kamer of bureauruimte van elk ap· 
panement. Eenappartement en een 
bureau zijn al afgewerkt en zijn een 
voorbeeld van hoe met hedendaag· 
se middelen een toekomst kan wor
dengegevenaaneengebouwuithet 
verleden. Daarbij besteden we ook 
bijzondere aandacht aan het ener
giepeil", zegt architect Jef Hey
mans. 

Meubels zijn zelf ontworpen 
• Voor architect Jan Marckx en 
interieurontwerper Veerle Van 
Schoor is hun woning in de Pae
penstraat 2A in Wintam (Bornem) 
een 'visitekaartje': modern en een· 
voudig, maarmet een zeer hoge af
wcrkingsgrnod en detaillering. Met 
vooraan een gesloten karakter en 
achteraan bijna voUedig in glas uit-

meubels zelfwerden ontworpen. 
"Met uitzondering van de bed

clenen stoelen. Een kleurrijke muur 
in de zitruimte valt op in het voor 
de rest sobere interieur. We heb
ben ook veel aandacht geschon
ken ao n cncrgier.uinige technie
ken en de laatste nieuwe snufjes 
zoals multimedia-centralisatie 
met afstandsbediening in de hele 

Eerst is er wel nog een renovatie 
nodig. Daarvoor wil de burgemees· 
ter in 2010 een startbudget vrijma· 
ken. "Omdat de zaaleen beschermd 
monument is, kunnen wij rekenen 
op88 procent subsidies. Als de werk
zaamheden afgerond zijn, kunnen 
het cultuurcentrum en de vereni· 
gingen hier zeker terecht. Maar bij
voorbeeld ookeen modeshow of een 
lx.'<lrijfsfeest kan. Alleen een fuif of 
eendiscotheekhoorrhierniet thuis", 
besluit Bart Somers. 
SVH gevoerd, is het een voorbeeld van 

wat tegenwoordig vaak wordt toe
gepast. Bijzonder is dat bijna alle woning", zegt interieurontwerper r;;·---------iii Veerle Van Schoor. 

Een jacht als gastenverblijf 
• Architect Frederik De Smet van 
lcoon.be kwam voor een gasten
verbl.ijf in de Karel De Batkerstraat 
in Hemiksem wel met een erg ori
gineel idee aanzenen. Samen met 
architectPieterPeerlings werkte hij 
dat verder uit om achter de voorma
lige superette Van Riet, die tot Ioft 
en showroom is omgebouwd, in 
een patiovijvereen jacht alstweede 
slaapkamer aan te meren. Des u pc~ 
rene zelfwerd omgebouwd tot een 
aaneenschakeling van grote ruim-

tes waarin onder andere een mas
siefbetonnen keukeneiland en bad
meubel, zwevend aan de bestaande 
draagwanden, opvallen. In het ge
~lconcept werd het zwarVwitcon
trast van het interie"ur doorgezet. 

"De gastenkamer moest ergens 
achteraankomen. Maaromdathet 
om een heel diepe ru.imte gaat, zou 
dat maar een donkere bedoening 
worden. Hetjachtinde patiozorgt 
vooreen lichte ruimte metextra ca
chet", zegt Frederik De Smet. 

Puurs 
Pensionering zorgt 
voor schepenwissel 
• HarryBeuckelaers (CD& V) neemt 
volgende week ontslag als schepen. 
Beuckelaers had al eerder aangekon· 
digd dat hij deze legislatuur met pen· 
si oen zou gaan, maar over het precie· 
ze tijdstip was nog niets bekend. Hij 
wordt volgende donderdag 1 okto· 
heropgevolgd door parrijgenoot Er· 
\vin Spiessens, die al jaren fractie
leider is in de gemeenteraad. Spies
sens neemt de bevoegdheden Open· 
bare Werken en Mobiliteit over van 
Beuckelaers. 

ZATERDAG 3 OKTOBER 

LEZEN LOONT-PAGINA 
NÓG MEER VOORDELEN ELKE EERSTE ZATERDAG VAN DE MAAND 

Als lezer van Gazet van Antwerpen kunt u vaak genieten van uitzonderlijke voordelen en acties. Met 
'Alstublieft/Lezen loont', brengen we elke eerste zaterdag van de maand een extra pa.gina metvoordelen 
voor onze lezers. 

EEN VOORUITBUK OP DE AANBIEDINGEN VAN ZATERDAG 3 OKTOBER: 

• Korting op 'Gezichten van Antwerpen', een sfeervol fotoboek over Antwerpen en Antwerpenaars 
• Wijnpakket aan voordeelprijs 
• Wedstrijd: Win 100 romans in handig dwarsligger·fonnaat ll 
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