_________________ NIEUWSBRIEF 2010 - 01

BUURTWERKING GROOT BEGIJNHOF MECHELEN

Dag buur!
Je hebt de eerste nieuwsbrief van onze buurtwerking in handen … De komende maanden en
jaren willen we je op die manier op de hoogte
houden van al onze plannen. En dat we plannen
hebben en activiteiten kunnen organiseren, dat
heb je ongetwijfeld al gemerkt!
Het grootste plan dat nu op stapel staat - en dat
is ook de directe aanleiding geweest voor deze
nieuwsbrief - is de verbouwing van het buurthuis
in de Moreelsstraat.

Verder geven we het woord aan Frans, die meer
dan 30 jaar geleden in het begijnhof kwam wonen, en zich engageerde als vrijwilliger bij de buurtwerking. Benieuwd wat zijn indrukken zijn!

[Tussen haakjes: wist je trouwens dat de officiële
schrijfwijze van de “Moreelstraat” fout is? De
schilder naar wie deze straat is vernoemd, heette
Moreels, en dus zou de straat “Moreelsstraat”
moeten heten. Maar dit ter zijde.]

En geloof het of niet, maar dit jaar organiseren
we al voor de vijfde keer Kunst op het Begijnhof. Deze lustrum-editie zal niet zonder beeld of
klank voorbijgaan! Een fotografietentoonstelling,
een concert, en uiteraard ook weer kunst om
van te genieten.

Over onze bouwplannen lees je in elk geval
meer op de volgende pagina’s.
Verder willen we ook een daguitstap aankondigen. Louis De Bruyn, die de meesten van jullie
wellicht kennen, kreeg de vraag om wat meer
uitleg te geven over biologische tuinen. Aangezien er ongetwijfeld nog mensen zijn – met ideeën
voor een mini- of maxistadstuin – stelt Louis
voor om een tuin op basis van permacultuur te
bezoeken. Lees meer op pagina 2.

Tot slot voegen we achteraan de jaarkalender
toe, met alle activiteiten op een rijtje.
Veel leesplezier,
De redactie
PS: Laat ons weten wat je van deze nieuwsbrief
vindt! En als je ook een activiteit wil aankondigen,
laat het ons dan weten!

Beste Buurtbewoners,

Daguitstap naar Yggdrasil
door Louis De Bruyn
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Op 24 april organiseren we met het buurtcomité op vraag van een aantal buurtbewoners een daguitstap naar een mooi tuininitiatief
‘Yggdrasil’, Vissenakenstraat 381 3300 Tienen.
http://users.telenet.be/yggdra/algemeen/route.
htm
Ygdrassil is een ‘permacultuurtuin’. Dit is een
tuin met oneindig veel variatie in beplanting en
aanleg.
Wat vooraan staat bij deze tuinen is duurzaamheid en ecologische meerwaarde en … dat ‘iedereen’ zich door het thema ‘permacultuur’ kan
aangesproken voelen. Want de principes ervan
kunnen zowel op grote als op kleine schaal
toegepast worden, zelfs tot op een balkontuintje.
Wat zal er op deze dag gebeuren? Eerst en
vooral zullen we toelichting krijgen over de
principes van permacultuur die we dan daarna
in de tuin zelf zullen kunnen toegepast zien. Het
zal jullie opvallen dat schoonheid, eetbaarheid,
water en energiebenutting, natuurlijke kringlopen van water, warmte, planten- en dierenrijkdom kunnen samen gaan zonder gebruik van
scheikundige meststoffen of bestrijdingsmiddelen. Permacultuurtuin is dus een tuinstijl voor
onze tijd van duurzaamheid.
Een combinatie van groenten, fruit, dieren, bloemen en planten struiken en bomen vijvers en
gras zullen in alle rijkdom te bewonderen zijn!
We zullen ‘s middags op locatie ook van een
soep- en broodmaaltijd kunnen genieten en
kunnen kijken en kopen in de winkel die aan de
tuin verbonden is.
En de theorie is niets zonder de praktijk. In
de namiddag steken we zelf de handen uit de
mouwen om een stukje permacultuur in praktijk te brengen!
Van harte welkom dus.

Praktische informatie:
Wanneer?
Zaterdag 24 april.
Hoe laat?
Vertrek in Mechelen om 09.00u, aan de parking
van de centjesmuur
Terug in Mechelen rond 18.00u
Hoe?
Kostendelend eigen vervoer.
Wie kan rijden, en wie rijdt mee?
Kostprijs?
7,5 euro, dus: hoe meer personen, hoe goedkoper.
Wie?
Iedereen is welkom, een groepsbezoek is maximum 20 personen.

Inschrijven?
Bij Louis: louis.debruyn@telenet.be of Nonnenstraat 19
Bij Inez:: tate@pandora.be of Vrouw Van
Mechelenstraat 21

minimale keukenvoorziening voorzien. Er komt
een sanitair blok tussen het dodenhuisje en het
buurtlokaal. Het dodenhuisje zelf wordt volledig
gerestaureerd en kan als aparte ruimte gebruikt
worden of dienen als inkomruimte naar de tuin
en het buurtlokaal.
Verbouwen, een kostelijke affaire, zo weet iedereen die zelf aan het restaureren is. Gelukkig
draaien we niet alleen op voor de kosten. Samen met de kerkfabriek kunnen we onze plannen verwezenlijken.

Bouwen
op het begijnhof…
Een story waar telkens een nieuw vervolg aan
komt, gelukkig maar, met een gerestaureerd buurthuis in de (steeds nabijere) toekomst.
We blikken even terug: de eerste ideeën rond
het nieuwe buurthuis dateren van 2006. Vanaf
2007 werden ook gesprekken met de kerkfabriek ‘Sint-Alexius en Catharina ‘gevoerd en
kwam een definitieve gebruiksovereenkomst
tot stand. Daarin staat dat we het hoofdgebouw,
de tuin en het dodenhuisje in de Moreelsstraat
3 mogen gebruiken. Op termijn willen we graag
een erfpachtregeling verkrijgen.
Over de restauratie werd gebrainstormd,
nagedacht en veranderd. Yves Van Neck, zelf
bewoner van het begijnhof, werd door de buurtwerking voorgedragen als architect, die de
bouwdromen in goede banen zou kunnen leiden. De kerkfabriek ging hiermee akkoord. In
2008 werden deze bouwplannen goedgekeurd
en kreeg de buurtwerking het fiat van de kerkfabriek. De officiële bouwvergunning hebben
we sinds eind 2009.
Het buurtlokaal wordt een multifunctionele
ruimte met een hoog plafond, zodat we aan
een historisch gebouw een moderne invulling
kunnen geven. In het buurtlokaal wordt een

Planning:
In de eerste fase (dit jaar nog!) zal de kerkfabriek enkele structurele infrastructuurwerken
uitvoeren, zoals:
* de stabiliteit van het gebouw bestendigen;
* buitengevels herstellen en opkuisen;
* schrijnwerk vervangen;
* dak en dakgoot vervangen;
* muren herstellen en poort verplaatsen;
* dodenhuisje renoveren.
De tweede fase neemt de buurtwerking voor
haar rekening. Wij staan in voor:
* werken aan elektriciteit, water en verwarming;
* inrichting van keuken en sanitair;
* binneninrichting van het buurtlokaal;
* inrichting en onderhoud van de tuin.
Het vooropgestelde doel is het pand op termijn ter beschikking te stellen van de buurt. Dit
wil zeggen dat we naast de activiteiten die de
buurtwerking organiseert, het pand ook openstellen voor activiteiten die buurtbewoners
organiseren, zoals bijvoorbeeld een familie- of
verjaardagsfeest.
Als buurtwerking zijn we nu zoveel mogelijk aan
het sparen, om deze werken in de toekomst te
kunnen bekostigen.

Frans, onze
materiaalmeester…
Een van de vaste waarden en sleutelfiguren
op het begijnhof en tijdens alle activiteiten
is Frans Ophalvens. Hij is al jaren de steun
en toeverlaat van de buurtwerking, zet zijn
schouders mee onder de organisatie van de
activiteiten en al hetgeen erbij komt kijken.
Daarom willen wij hem in deze eerste nieuwsbrief aan het woord laten.
Wanneer ben je in het begijnhof komen wonen?
We wonen al in deze straat (Vrouw Van Mechelenstraat) sinds 35 jaar, daarvoor hebben we 7
jaar in de Guido Gezellelaan gewoond.
Hoe lang ben je al actief in de buurtwerking van
het begijnhof?
In 1993 ben ik naar de vergaderingen beginnen gaan. Toen was er nog geen echte voorzit-

ter, maar Paul (Lettany) en Louis (Debruyn) en
René (Reelens) organiseerden de meeste activiteiten. De eerste echte voorzitter was Herman,
maar hij is ondertussen al gestorven.
Het waren actieve vergaderingen waar wel 30
of 40 mensen naartoe kwamen, en meestal ging
het over problemen in het begijnhof: straten
die aangelegd moesten worden, overlast, we
probeerden inspraak te hebben in wat de stad
organiseerde, enzo voort.
Wat was het eerste dat je voor de buurtwerking
gedaan hebt?
De levende kerststal opgebouwd, en René was
de werfleider. De stal was nog niet zo hoog als
nu, maar er was wel al een herberg, met jenever,
glühwein en soep, maar zonder smoutebollen.
Het groen moesten we nog zelf gaan halen (nu
krijgen we hulp van de stad Mechelen), maar in
die tijd reden we naar Duffel, naar het bos van
Cammaer.

Wat zijn de taken die je zoal op je neemt/hebt
genomen?
Goh, nikske,…
Ik maak kopieën van alles en breng brieven
en verslagen rond, ik verdeel de verjaardagskaarten aan de straatverantwoordelijken, ik
ben de portier van de Moreelstraat, ik help bij
de opbouw en de afbraak, en ik bak mee de
worstebroodjes op de Levende Kerststal.
…allez ja, ik ben de meid van alle werk!
Wat is er doorheen de jaren voor jou in de buurt
veranderd?
Het is minder sociaal geworden, de mensen
praten minder met elkaar. De buurtbewoners
zijn ook jonger en hebben jonge gezinnen dus
veel tijd hebben ze niet voor de straat. Vroeger
wist je wie er ziek was en werd er een bloemetje bezorgd, of ging je al ‘ns bij nieuwe bewoners langs. Dat is nu veel minder. Mensen
waren ook wat meer betrokken bij de buurt.

geleden, dat Louis probeerde om ook de
mensen van allochtone afkomst bij de werking
te betrekken. Uiteindelijk is er ook iemand gekomen, en dat vond ik heel goed. Maar hij werd
uitgejouwd. Sindsdien komen ze niet meer.
En de goeie?
Die keer dat Lieve en ik in de bloemetjes gezet
werden op een vrijwilligersetentje, en dat ik
voor m’n verjaardag een ontbijtmand kreeg. En
ik wist er niks van!
En die keer met de opening van het Guido
Gezellepleintje, toen was er wel een goeie sfeer
met iedereen: Belgisch eten, Turks eten, alles bij
elkaar, en de kinderen hebben nogal gespeeld.
Dat was een mooie dag.
Wel, ik doe het graag, altijd graag gedaan, trouwens. Soms wordt het zwaar, en soms zegt m’n
vrouw: ben je weeral weg? Maar even vaak zegt
ze: “’t is goed dat je dit kunt doen.” Want ja,
zonder de buurtwerking zou ik minder buiten
komen, en dus ben ik nog altijd blij dat ik dit
kan doen.

Welke herinneringen zijn je het meest bijgebleven?
De slechte? Dat we te weinig hulp krijgen bij Dank je Frans, voor je ongelooflijke inzet, elke
sommige voorbereidingen. En die keer, lang dag opnieuw!

Openingsconcert op 29 mei in de Begijnhofkerk
We starten op 29 mei 2010 met de feestelijke
opening. Op zaterdagavond is er een concert
met Tuur Florizoone en Anu Junnonen.
Tuur kennen jullie misschien, of toch de muziek
die hij heeft geschreven voor de film Aanrijding
in Moskou. Deze virtuoze componist bespeelt
de accordeon als geen andere, en hij kan ook
heel wat verschillende genres aan, van jazz via
pop tot wereldmuziek.
Zijn veelzijdigheid zien we ook in de vele
groepen waarin hij meespeelt, zoals Tricycle,
Quinten Dujardin, of in trio met Massot en
Horbaczwski. Op 29 mei begeleidt hij de Finse
zangeres Anu Junnonen, samen brengen ze jazz
met hippe folk en een vleugje tango.
Het concert wordt voorafgegaan door een inleiding van Frank Nobels, schepen van cultuur
van Mechelen.

5 jaar…
Kunst op het Begijnhof

Dat we ook dit jaar weer Kunst op het Begijnhof organiseren, wist je al. Maar dat het dit jaar
al de vijfde editie wordt, dat verbaast ook ons
nog! Dit tweedaags evenement trekt heel veel
bezoekers naar ons begijnhof maar vergt ook
heel wat “goodwill” van jullie, onze bewoners.
Dit jaar wordt een extra feestelijk jaar, en
daarom stellen we het volledige programma
hier graag voor.

Kunst op het Begijnhof, 5 en 6 juni
En uiteraard is het hoogtepunt dit jaar ons
tweedaags “kunstweekend”. Vele bewoners
stellen ook nu weer of voor het eerst hun woning open, voor vele kunstenaars uit Mechelen,
Vlaanderen, Nederland en Duitsland. Alle kunstdisciplines komen aan bod: schilderkunst, beeldhouwen, juwelen, fotografie, digitale kunsten,
maar ook muziek. We zijn vooral de bewoners
erkentelijk dat zij dit project jaar na jaar blijven
steunen!
Blikvanger dit jaar wordt een modeshow, georganiseerd door Brigit De Coninck uit de AchtZalighedenstraat.

Hartelijk welkom aan allen, bewoners, vrienden
en familieleden!

Fototentoonstelling in de stellingen
Dit concert vormt het startsein van een evenement dat drie maanden duurt: de Begijnhofkerk
wordt “aangekleed” met foto’s die werden geselecteerd door een jury van fotografen. Alle
mogelijke thema’s komen aan bod, en de kracht
van de ingezonden beelden blijven verrassen
door de rijke kleuren, de uiteenlopende onderwerpen en de sfeer die wordt opgeroepen. De
foto’s worden op (regenbestendig) canvas gedrukt en in de stellingen opgehangen. Ze blijven
de hele zomer onze kerk opfleuren.
Maar ook de kerk zelf is gedurende deze drie
maanden een of meerdere bezoeken waard:
elke maand zullen twee nieuwe beeldhouwers
werken tentoonstellen. Benieuwd? Wij ook!

Agenda 2010
Noteer zeker op jullie kalender de volgende
activiteiten:

Zondag 4 april
Paasactie, met de Paashaas, chocolade, en een
receptie voor alle bewoners

Zaterdag 24 april
Daguitstap naar Yggdrasil
Vertrek om 09.00, terug rond 18.00
Zaterdag 8 mei
Bebloemingsactie van 10.00 tot 12.00
’s avonds etentje voor de vrijwilligers

Zaterdag 29 mei
Concert met Tuur Florizoone,
Om 20.00 in de Begijnhofkerk

Zaterdag 29 mei
Opening Fototentoonstelling in de stellingen
Om 20.00 in de Begijnhofkerk

Zaterdag 05 juni en
zondag 06 juni
Kunst op het Begijnhof van 12.00 tot 18.00

Zaterdag 11 september
Rommelmarkt op het Begijnhof

Zaterdag 25 september
Quiz op het Begijnhof

Vrijdag 22 oktober
Algemene Vergadering van de Buurtwerking
Groot Begijnhof vzw
Om 20.00

Zaterdag 18 en
Zondag 19 december
Levende Kerststal

