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Beste buur,
Het jaar loopt alweer op z’n einde, de dagen
zijn kort en donker, we denken met weemoed
terug aan de voorbije zomer, en hopen op een
witte kerst. Want geef toe, een witte kerst is
zoveel mooier dan een natte, grijze, mistige
kerst.
Vorig jaar konden we genieten van de mooiste
stal sinds we onze levende stal in de tuin
van de Moreelstraat organiseren. Het witte
tapijt bedekte alle oneffenheden, zorgde voor
gedempte geluiden, knerpende voetstappen,…
de natuur bracht rust en nodigde uit om stil te
staan, mijmerend over wat geweest is, en vol
verwachtingen voor de toekomst.
De levende kerststal gaat door in de
Moreelstraat 3, zoals vorige jaren! Met dank aan
de kerkfabriek, de aannemers en de architect
die ervoor gezorgd hebben dat dit zo kon
doorgaan…
We willen jullie dan ook van harte uitnodigen
op dit jaarlijkse hoogtepunt voor de buurt:
Op zaterdag 18 september
vanaf 18.00u tot 21.00u en
Op zondag 19 september
vanaf 16.00u tot 19.00u
De bar is telkens open vanaf 14.00u

We willen jullie ook vragen om jullie huis te
versieren!
Vroeger zetten heel wat bewoners spontaan een
kerststalletje voor het raam, het werd verlicht
en opgeluisterd voor de vele voorbijgangers
en wandelaars. Met een kaarsje, een lampje,
een tekening, een klassiek kerststalletje of een
modern beeld, een versierde kerstboom of een
passend gedicht.
Vroeger stonden er een twintigtal kerstbomen
op het Begijnhof. Dit jaar kunnen we dit initiatief
jammer genoeg niet vanuit de buurtwerking
organiseren, maar misschien willen sommigen
van jullie zelf een boompje aan de voorgevel
of op een hoek van de straat zetten? Met een
lintje, een lampje, een strik?
Laten we samen de mooie, fijne initiatieven
van weleer in ere houden, en ook nu van ons
begijnhof een bijzondere plek maken, met
ruimte voor traditie, eerbied en respect, voor
onszelf en de andere.

Verder lees je in deze nieuwsbrief nog een verslag
van onze voorbije quiz en rommelmarkt, en een
uitgebreide toelichting bij de vergevorderde
verbouwing van ons pand. We blikken ook
vooruit naar de volgende activiteiten in 2011!
Vanwege de buurtwerking.

PS: belangrijk! op 18 en 19 december zal
het Begijnhof volledig verkeers- en ook
parkeervrij zijn! Gedurende twee dagen mag
er niet gereden noch geparkeerd worden.
Zo komt het begijnhof weer helemaal tot
zijn recht. Gelieve hier rekening mee te
houden als u dat weekend de wagen nodig
hebt. ...

Alvast een oprecht dankjewel voor elk warm
gebaar in onze buurt!
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Wat jullie niet konden zien, maar wat nog veel
indrukwekkender is, zijn de werken die achter
de muren zijn gebeurd. Tip: we plannen begin
volgend jaar een “open-deur-dag” waarop jullie
allemaal zijn uitgenodigd om het zelf te komen
bekijken, maar hierna alvast de belangrijkste
vernieuwingen:
Het buurthuis zelf is helemaal gestabiliseerd:
de bodem is uitgegraven, verstevigd en met
een nieuwe beton gegoten. Er moet nog een
nieuwe vloer komen.

Het buurtlokaal, een verhaal
in wording…
Het stond al in onze vorige nieuwsbrief, maar
nu kunnen we er ook in de Moreelstraat zelf
niet meer naast kijken: ons buurtlokaal wordt
verbouwd! Zij die al eens gingen kijken,
hebben al ’t een en ander gezien…
De tuinmuur is heropgebouwd en de brede
ingang is versmald – gelukkig kregen we van
de stad Mechelen de goedkeuring om deze
opening te houden, want oorspronkelijk was er
helemaal geen poort…
De groene deur is dicht gemetst, en er is een
nieuwe deuropening gemaakt, net naast het
hoofdgebouw.
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Het dodenhuisje is “rechtgetrokken”. Het
stond heel scheef en verzakt, en bij vorige
evenementen moesten we steeds zorgen voor
een “veiligheidszone”, want je weet maar nooit.
Maar nu zitten alle stenen weer netjes op z’n
plaats.

Het houten plafond is uitgebroken, en een
nieuw plafond is op de oorspronkelijke hoogte
gebouwd. We spreken van een verhoging van
ongeveer een meter. Ja maar, de verwarming
dan?! hoor ik jullie denken. Inderdaad, een
hogere ruimte vergt meer verwarming.
Maar… het nieuwe plafond is extra geïsoleerd
(niet het dak zelf, wel het plafond dus). Daarlangs
gaat er geen warmte meer verloren.
Alle ramen en deuren zijn vernieuwd, uiteraard
is er dubbel geïsoleerd glas gebruikt. Door
de verhoging van het plafond komen de
ramen veel beter tot hun recht, er is meteen
meer lichtinval, en het pand oogt veel groter.
Ook vanuit de tuin ogen de ramen en deur
ongelooflijk groot: alle klimop is verwijderd, en
de gevel is helemaal opgefrist.

Het dakgebinte is volledig vernieuwd. De
dakpannen van het hoofdgebouw zijn nieuw,
maar voor het dodenhuisje konden de
bestaande gerecupereerd en opnieuw gelegd
worden.
De tussenbouw, tussen het hoofdgebouw en
het dodenhuisje, is ontworpen als een moderne
overgang tussen twee historische elementen.
Ze herbergt een verwarmingsruimte en twee
toiletten, waarvan één voor personen met een
beperking. Zowel naar het hoofdgebouw als
naar het dodenhuisje is een afsluitbare doorgang
voorzien. Deze functionele tussenruimte is dus
zowel vanuit het hoofdgebouw als vanuit het
dodenhuisje toegankelijk.
Het dodenhuisje zelf kreeg een serieuze facelift,
en we zullen het als een echte functionele
ruimte kunnen gebruiken. Het is toegankelijk
van op de straat, via de functionele tussenbouw
of rechtstreeks vanuit de tuin.

In de tuin is een septische put aangelegd. Er is
ook al een deel bestrating aangelegd tegen het
hoofdgebouw, om alle ondergronds gelegde
leidingen en infrastructuur te beschermen.
De ruwbouwwerken zijn hiermee bijna
afgerond, en we kregen ook de toestemming
om onze Levende Kerststal in de Moreelstraat
te laten plaatsvinden. Hoe dat allemaal praktisch
zal verlopen, is nog niet helemaal duidelijk, maar
het goede nieuws is:
… de verbouwingen verlopen vlot Het resultaat
ziet er nu al zeer veelbelovend uit!
2011 wordt voor de buurt en de buurtwerking
een jaar vol uitdagingen…
Begin 2011 zullen we een opendeurdag
organiseren zodat jullie het pand kunnen
komen bekijken. Datum volgt, zodra we weten
wanneer het kan met de verbouwingen.
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Quiz op het Groot Begijnhof
editie 2010
Vijftien ploegen streden op 25 september,
onder de deskundige leiding van Johan, om
een plaats in de top 3 van “Quiz op het Groot
Begijnhof”. Het werd een avond om ‘U’ tegen
te zeggen en met een glimlach op terug te
blikken!
Fronsende wenkbrauwen, denkrimpels en een
geconcentreerde blik, gericht op de catacomben
van het lange termijngeheugen, kenmerkten het
speurwerk naar dat ene antwoord.
Begeleidend zuchten of diep inademen zorgde
voor meer zuurstof in de hersenen. Met de
SOS-bordjes om maagvullende kaasschotels
en geest-rijke (!) dranken te bestellen, werd
duchtig gezwaaid.
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Enthousiast fluisteren en discussiëren, heimelijk
een blik werpen op de andere ploegen, liplezen,
een triomfantelijke grijns op het gezicht om
de andere deelnemers van de wijs te brengen,
…: het leverde een mooi schouwspel en een
gezellige sfeer op.

Bij het overlopen van de oplossingen
weerklonken ‘yes!’-kreten en werden juiste
antwoorden duchtig op de vingers bijgehouden.
“Ah ja, natuurlijk…!’ wees dan weer op bijna
juiste antwoorden. Podiumplaats of niet, elke
ploeg werd voor haar deelname beloond met
een geschenkenmand en pompoenen.
Dat heel wat deelnemende ploegen reeds
hebben toegezegd om terug deel te nemen, is
een fijn compliment en een lekkere kers op de
taart.
Daarom een grote pluim voor Johan en zijn
twee bevallige, streng maar rechtvaardige
assistentes en de cateringploeg. Een oprecht
‘dankjewel’ aan De Luchtballon voor het ter
beschikking stellen van de zaal en de logistieke
ondersteuning is hier zeker op zijn plaats.

Tot volgend jaar en niet vergeten: overal zitten
quizantwoorden verborgen, dus ogen en oren
openhouden is de boodschap!

Krantenkoppen
Rommelmarkt
op het Groot Begijnhof
1140 m2 rommel te bewonderen
op het Groot Begijnhof Mechelen

Rommelmarkt der Begijnhoven
verwelkomt meer dan 10.000
bezoekers
Onder een stralende zon werden meer dan
10.000 bezoekers op zondag 13 september
verwelkomd op de Rommelmarkt der Begijnhoven van Mechelen. Zowel 200 standhouders
die op het begijnhof als daarbuiten wonen, stalden
‘hun rommel’ uit.

Een zonnige editie
van Rommelmarkt op
het Groot Begijnhof
Wie honger en/of dorst had, kon zich
tegoed doen aan overheerlijke pensen
en een verfrissend glas gerstenat. De
buurtwerking schakelde daarnaast
enkele muziekgroepen en de dansgroep
Marlynes in om de mensen tijdens een
verpozing te laten genieten van een
streepje muzikaliteit en danspassen.

VOOR ELK WAT ROMMELS
Van kleding tot lampenkappen, speelgoed
tot huishoudgerief, … de keuze was zeer
groot op de Rommelmarkt op het Groot
Begijnhof Mechelen. Er werd intensief
gespeurd naar dat ene kleinood, druk
onderhandeld, geboden en natuurlijk
ook verkocht.
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Agenda 2010-2011
Noteer zeker op jullie kalender
de volgende activiteiten:

Zaterdag 18 en
Zondag 19 december
Levende Kerststal 2010
Zaterdag van 17.00 tot 21.00u
Zaterdag van 16.00 tot 19.00u

Zaterdag 8 mei 2011
Bebloemingsactie
van 10.00 tot 12.00u
’s avonds etentje voor de vrijwilligers

Zaterdag 10 september 2011
Rommelmarkt op het Begijnhof

Zaterdag 24 september 2011
Quiz op het Begijnhof
Januari 2011
Open-deur-dag in het buurtlokaal
van 14.00-17.00u
Vrijdag 22 oktober 2011
Algemene Vergadering van de Buurtwerking
Groot Begijnhof vzw
Januari 2011
Algemene Vergadering in het buurtlokaal
om 20.00u (uitgestelde AV van 22/10/2010)
Zaterdag 17 en zondag 18 december
Levende kerststal 2011
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Zondag 24 april 2011
Paasactie met paasreceptie
vanaf 09.30 tot 13.00u

Nog niet gepland, maar wel voorzien: een
buurtfeest, een fotozoektocht, een sponsorigevenement. In onze volgende nieuwsbrief lees
je er meer over…

