
Uitbaters Artenoua stoppen sneller dan uerwacht door werken

MECHELEN

De broers Knops sluiten oven een paan

maanden de deuren van Antenova, hun

bekende meubelzaak aan het station van

Mechelen. De beslissing doet pijn, ttWe

hadden nog een paar jaan willen verder-
gaan, maar het stationsproject heefb ons

andens doen besluitenD, zeggen ze.
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Het is met veel spijt datJean-Pier-
re (59), zdn vrouw en zijn broer
Michel (57) vanaf 1 oktober hun
zaak uiWerkopen. nHet zal heel
hard zeer doen en ik zal er onge-
lofelijk veel van afzienr, zegl de
oudste. Zijn jongere broer be-
aamt. <Plaats voor hobbY's is er
nooit geweest omdat we oP zater-
dag en zondag werkten. Onze
winkel is onze hobbY. Was dat
niet zo, dan hadden we het nooit
volgehouden.tt
Waarom ze dan'stoPPen? Ze ver-
wijzen naar het stationsProject.
nNu al voelen we de onderbreking
van het rondpuntvoor het station
enorm. Het zal er niet oP beteren.
Bovendien wil de stad van de
Consciencestraat oP termijn een
winkel-wandelstraat maken.
Voor meubelzaken zal hier geen
plaats meer zrjm, zegl Michel.
Een andere reden: het gebrek aan

Woonproiect van Besim komt in plaats ven pand
PatrimoniumvennootschapBe- naardemiddel

ieuwe stations- zocht (|/VVK)

Michel (rechts) en Jean-Pierre Knops (links) in hun meubelzaak Artenova. Lesreve

Meubelwinkels 0p de Beeck
en Old & New Engiand blijven

Vüftig jaar geleden had je niet
anders dan meubelzaken in de
Consciencestraat. Is er een vol-
Iedige leegloop op til? Nee, zo
bl|kt bü een rondvraag bij de
twee andere meubelzaken.
<Wij blijven hierr, zegtJan OP de
Beeck beslisl Zijn meubelzaak
is al meer dan zeventig jaar in
de straat gevestigd en hij is niet
van plan om daar snel verande-
ring in te brengen. <Wij zijn
meer gespecialiseerd dan Arte-
nova, al staanwe met de werken
voor het stationsproject voor
een moeilijke perioder, beseft
hij. Hij gelooft niet dat de Con-
sciencestraat een winkelwan-
delstraat zal worden. <Kijk naar

de Bruul. Die staat half leeg.r
Rudi Janssens van Old & New
England kijkt de toekomst heel
positief tegemoet. <Het afbre-
ken van de Postzegelbrug gaat
hinder geven, maar de klanten
gaan niet wegblÜven. Ik stel ook
vast dat de vernieuwing van de
Bruul heel klanwriendeldk
wordt aangepako, zegt hij.
Janssens hoeft ook geen hon-
derd man over de vloer op een
weekend. <Als er twee goede
klanten zijn op een weekend, is
het goed. We zitten in een klei-
ne niche waarvoor ze vanuit het
hele land naarhierkomen. Me-
chelen blijft een goed en cen-
traal punt.r (WVIQ
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parkeerplaatsen.
aHier achter hebben we nog een

de mensen via de LeoPoldstraat
konden binnenrijden, maar we
hebben nooit de toestemming
gekregen van de stad. Dat heeft
ons een beetje genektr, aldus de
broers. Het veranderde consumP-
tiepatroon is een derde reden. Er
is minder vraag naar stijlmeube-
len in eik en kerselaar. <Wie
trouwde, kochtvroeger meubels.
Nu besteden mensen hun geld
aan andere zaken, zoals uit- en oP
reis gaan.l
Oorspronkelijk maakten ze de
meubels die ze verkochten overi-
gens deels zelfin de fabriek van
hun vader in de Schoutetstraat
(waarnulvarem is gevestigd). Het
was daar dat ze de stiel leerden.

In bijberoep openden ze vervol-
gens in 1980 Artenova in de Nek-
kerspoelstraat.
Ze noemden deze naar Nova aan
de overkant (het huidige SPeel-
goedmuseum), de roemruchte
meubelzaak die dan de deuren
had gesloten. Zevenj aar later ver-
huisden ze naar de Canscience-

'straat, waar de broers de zaakver-
der uitbouwden tot de huidige
2.000 vierkante meter. Vermoe-
delljk in maart valt het doek.


