_________________ NIEUWSBRIEF 2011 - 02

BUURTWERKING GROOT BEGIJNHOF MECHELEN

Welkom !
Een lijvige nieuwsbrief deze keer, want er valt
veel te vertellen… Over de voorbije Algemene
Vergadering, het buurtlokaal, de autoluwe stad
Mechelen en welke gevolgen dat voor onze
buurt heeft, het leefbaarheidsonderzoek van de
stad Mechelen en wat jullie vinden over het leven
op het begijnhof (heel wat, geloof ons!),…
Ook nu inter viewen we iemand uit het begijnhof, “nieuwe bewoners” dit keer: welkom Jef
en Joke, Emma, Pauline en Jeanneke!
Verder willen we je hartelijk uitnodigen op
onze Paasactie, op zondag 24 april vanaf 10.00u
in ons lokaal!
Op Paaszaterdag komen we rond, en hangen
graag een paasbloem en -wens aan elke deur.
Maar laat dit jou niet tegenhouden om zelf
een versiering te maken met een lentekrans,
een paastak, een frisse toets als voorbode van
een heerlijk voorjaar… Deze traditie bestaat al
heel lang op het begijnhof en we hopen dat je
dit samen met ons in ere wil houden.
Laat de lente maar komen, samen met de paashaas,
de paaseieren, en een lekker drankje…
Veel leesplezier!
De buurtwerking
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Ver slag van de algemene
ve r g ader ing
Op 26 februari laatstleden mochten we op de
Algemene Vergadering een dertigtal bewoners
ontvangen. Tijdens de AV werd Jaap Boelens
bedankt en in de bloemetjes gezet. Jaap heeft
zich als voorzitter jarenlang met hart en ziel
ingezet voor de buurtwerking, heeft zeer veel
energie gestoken in het uitwerken van Kunst
op het Begijnhof.

Colofon
Verantwoordelijke uitgever:
Groot Begijnhof Mechelen vzw
p.a. Inez Vanoverschelde
Vrouw van Mechelenstraat 21
2800 Mechelen
www.groot-begijnhof-mechelen.be
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Alle opmerkingen over deze nieuwsbrief
zijn welkom!

De bestuursleden lichtten vervolgens het financiële verslag van 2010 toe.

Werkten mee aan dit nummer:
Redactie: Pier De Kock, Tom Depuydt, Joke
De Valck, Els Tanghe, Inez Vanoverschelde
Foto’s: Johan De Keersmaeker
Lay-out: Paul Lettany
Eindredactie: Els Tanghe, Inez Vanoverschelde

Ook werden enkele nieuwe ideeën voor buurtgerichte activiteiten voorgesteld. Alle aanwezigen konden hun voorkeursactiviteiten doorgeven. Dit leidde tot de volgende top 3:
Goud: Brunch
Zilver: Breughel”avond” met Vlaamsche kermis
Brons: Wijkfeest

Andere voorstellen, in volgorde van voorkeur,
waren:
- Baravond
- Fietstocht rond Mechelen
- Beklimming Sint-Romboutstoren
- Gegidste wandeling op het begijnhof
- Fotozoektocht op en rond het begijnhof
- Bezoek andere begijnhoven
- Spelletjesavond
- Mechels dialectavond
- Zomerconcerten
- Natuurwandelingen (rond Mechelen,
gecombineerd met bezoek begijnhof/natuur
in ’t stad)
- Filmavond

Het oprichten van een buurtfanfare werd ook
als idee geopperd maar werd niet in de stemming opgenomen.
De buurtwerking denkt de komende maanden
na over de concrete uitwerking van de
(voorkeur)activiteiten.
Een laatste agendapunt behelsde het buurtlokaal, dat veel vragen opriep. Architect Yves
Vanneck gaf deskundige info, en vervolgens kon
iedereen een kijkje nemen in de vernieuwde
lokalen. In het volgende punt vind je meer uitleg
over de laatste stand van zaken.
(Els)
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Leefbaarheidsonderzoek
Tijdens de wijkraad van het centrum van
donderdag 10 maart werden de resultaten
voorgesteld van het leefbaarheidsonderzoek,
dat in opdracht van de stad Mechelen werd
uitgevoerd in een aantal wijken van de stad.
Er werden 4 wijken onderzocht. Het Groot
Begijnhof maakte hierbij deel uit van de wijk
“Katelijnestraat Oost”.

Het buurthuis, een verhaal in
wording…
Sinds de vorige nieuwsbrief zijn de gevels
van het buurthuis helemaal opgekuist en opnieuw gevoegd. Het Dodenhuisje is aan de
binnenkant gewit en in de grote zaal zijn de
muren ook volledig gereinigd. De afwerking
aan de binnenkant kan nu beginnen…
We kregen al een aantal aanvragen om het
pand te huren en zijn daar heel blij mee. Het
pand zal normaal gezien vanaf oktober of november 2011 ter beschikking staan. We zijn
vooral op zoek naar:
- Een aantal verenigingen die het pand wekelijks
of maandelijks op een vaste dag /een vast tijdstip wenst te gebruiken – ’s avonds of overdag.
- Organisaties of individuele personen die het
pand voor een speciale gelegenheid willen
huren (een receptie, bedrijfsevenement, cultureel evenement, verjaardagsfeest, …)
Opgelet: het pand wordt niet verhuurd voor
het organiseren van fuiven!
Ken je nog geïnteresseerde organisaties of personen, laat ze dan zeker contact opnemen met
een van de kernleden of via mail (zaal.moreelstraat@gmail.com).
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(Inez)

Van de 1500 schriftelijke enquêtes die in deze
buurten in de bus vielen, kwamen er een 500-tal
terug, wat een zeer goede score is! Opvallend
is wel dat vooral hoger geschoolden, tweeverdieners, huiseigenaars, en gezinnen met kinderen reageerden. Er kwam minder reactie van
alleenstaanden, 65-plussers en allochtonen.
Er werd onderzoek verricht naar het veiligheidsgevoel, de verkeersleefbaarheid en de sociale cohesie. Het rapport telt 136 pagina’s, dus
we knippen er een aantal paragrafen uit…
Onveiligheidsgevoel:
Zoals elders in Vlaanderen voelen ook in
Mechelen centrum vrouwen zich onveiliger
dan mannen. Ook hier stijgen de onveiligheidsgevoelens met de leeftijd; die stijging is gradueel
en zeer scherp. Zo voelt slechts 17% van de
oudste bewoners zich ’s avonds nog veilig op
straat.Verder is de regel: hoe lager opgeleid, hoe
minder onveilig men zich voelt. Respondenten
die in een gezin met kinderen leven, 30-49jarigen, hooggeschoolden en mannen worden
significant minder gekweld door onveiligheidsgevoelens.
Verkeersleefbaarheid:
Het gedrag van mensen in het verkeer in de
binnenstad is, samen met de overlastproblematiek, de voornaamste bron van onleefbaarheid.
Te snel rijden in de buurt (75%), gevolgd door
verkeersagressie (66%) en wild parkeren (62%)
treffen een meerderheid van inwoners en ook

lawaai van verkeer (45%) en opgefokte bromfietsen (39%) zijn een wijdverspreid probleem
in de stad. Het frequent wild parkeren, blokkeren van doorgangen, garagepoorten, voet- en
fietspaden - zeker rond de vele scholen die de
binnenstad rijk is - veroorzaken heel wat ergernis. Het tekort aan parkeergelegenheden voor
buurtbewoners verlaagt het wooncomfort in de
stad aanzienlijk. Overal, maar in het bijzonder in
de buurten gelegen langs de Hoogstraat komt
deze problematiek zeer sterk naar voor.
Leefbaarheid:
De buurt aan de westkant van de Sint-Katelijnestraat, met het Begijnhof en de Melaan, komt
naar voor als de meest leefbare buurt van de
vier onderzochte stadsdelen. Al wordt deze
buurt zeker niet gevrijwaard van de beschreven
problemen van onveiligheid en overlast, toch
komt een aantal problemen minder scherp naar
voor; zoals de verkeersproblematiek, problemen van geweld en conflicten tussen bewoners. Anderzijds komen vermogensdelicten en
ook graffiti hier relatief vaker voor. De buurt is
de meest hechte buurt van de vier, een buurt
met een sterke samenhang en hoge buurtbetrokkenheid. Bijna alle respondenten maken
graag een praatje met de medebewoners. De
contacten beperken zich niet tot de directe buren maar strekken zich uit over de ruimere buurt.
De bewoners in deze buurt zijn het meest van
allen actief in buurtgeoriënteerde verenigingen
en organisaties. Ze zijn het meest actief in het
zoeken naar oplossingen voor problemen in de
buurt (38%), zetten zich in bij buurtactiviteiten
(39%) en als er een activiteit plaatsvindt, is 57%
van de bewoners van de partij.
Het vertrouwen in de buurtgenoten is in deze
buurt groot en ook de informele sociale controle - het waken over elkaar en over de buurt
- is hier het sterkst: men verwacht bijna steeds
dat buren ingrijpen bij misdrijven zoals inbraak
of diefstal van of in auto’s, of bij het aanbrengen
van graffiti.
De bewonersgroep voelt zich in deze buurt het
minst onveilig. De buurt, of althans delen van

de buurt, heeft voor velen als sterke troef
dat het een rustige buurt is (36%) en wordt
gewaardeerd omwille van de cultuurhistorische waarde van de gebouwen (35%). Wil
men verbeteringen aanbrengen in deze buurt,
dan wordt het vergroten van het aanbod aan
(speel)ruimte voor kinderen hier zeker als een
grote vooruitgang gezien, alsook het voorzien
van meer groen zou in het bijzonder in deze
buurt op zeer veel bijval rekenen (67%).
De buurt springt eruit met een sterkere positieve kijk op de evolutie de voorbije jaren: twee
derden van de bewoners is gelukkig met hoe
het de buurt verging. Het openleggen van de
vliet/de Melaan, de heraanleg van de Sint-Katelijnestraat worden genoemd en de komst van
nieuwe gezinnen, wat een betere mix oplevert
van jongere en oudere inwoners in de buurt
en het afnemen van de leegstand in de buurt.
De veiligheid in de buurt ging er volgens één
op twee inwoners op vooruit. De sterke samenhang van de buurt en de vele activiteiten
die de mensen samenbrengen zijn een goede
zaak voor de evolutie van de buurt. Ook het
vooruitgangsrapport is vrij onverdeeld goed en
ligt in de lijn van de algemene tendens (zie boven). Specifiek voor de buurt is de verwachting
dat er werk wordt gemaakt van de leegstand
en verkrotting.
Wie nog meer wil lezen, kan terecht op de
website van de stad Mechelen:
www.mechelen.be en vervolgens klik je op Leven > Bouwen en wonen > Huisvesting > Beleid – Wetgeving > Leefbaarheidsonderzoek.
Bron: stad Mechelen

(Inez)
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De binnenstad zal toegankelijk zijn via vier
grote (parking)lussen:
- Sint-Katelijnestraat  Sint-Romboutskerkhof
 Goswin de Stassartstraat (enkel nog staduitwaarts)
- Hoogstraat (enkel nog stadinwaarts) 
Adegemstraat (enkel nog staduitwaarts)
- Egmontstraat  Hanswijkstraat (enkel nog
staduitwaarts)
- Keizerstraat Veemarkt  Biest  Frederik
de Merodestraat

Mobiliteitsplan Mechelen:
verkeer op het begijnhof

Wat betekent dit voor onze buurt?

© Johan

In de binnenstad zijn er bijkomend nog wijkontsluitingsroutes.Voor onze wijk is dat de volgende
route: Sint-Katelijnestraat  AB-straat  Melaan  Tichelrij  Dobbelhuizen Tuinstraatje.
Door een herinrichting van het Tuinstraatje en
de daarnaastliggende parking zal een verbinding
gemaakt worden tussen Dobbelhuizen en de
Guido Gezellelaan.

Wat is er loos?
Het Mechels stadsbestuur is in 2001 gestart
met het autoluw maken van de binnenstad.
Eind 2011 wil men een nieuwe, grote stap
zetten. Het studiebureau Tritel heeft hiervoor
een nieuw circulatieplan uitgetekend. Met dit
plan wil men het sluipverkeer (ongeveer 20 à
30%) uit de stad weren.
Het autoluwe gebied wordt verder uitgebreid
(o.m. Lange Schipstraat, Zoutwerf en Begijnenstraat). Tussen 11u en 19u zal het volledige
autoluwe gebied enkel voor wagens van bewoners van het autoluwe gebied en bepaalde
gemachtigden bereikbaar zijn. Een camerasysteem met nummerplaatherkenning houdt een
oogje in het zeil.
Het autoluwe gebied wordt gecreëerd door
drie doorgangen af te sluiten:
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- Steenweg (naast het Schepenhuis);
- De Kraanbrug;
- De Hazestraat.

© Johan

Op het begijnhof veranderen een aantal
straten van rijrichting:
- Moreelstraat (via Sint-Katelijnestraat inrijden,
via Nonnenstraat uitrijden)
- Sint-Alexiusstraat (via Nonnenstraat inrijden)
- Nieuwe Beggaardenstraat (tussen Plankstraat
en Nonnenstraat kan er enkel nog richting
Nonnenstraat gereden worden)
- ’t Veer (enkelr ichting r ichting Nieuwe
Beggaardenstraat)
De verandering van een gedeelte van de rijrichting van de Nieuwe Beggaardenstraat is een
ingreep die voor verschillende bewoners belangrijke gevolgen zal hebben. Onder meer de
bewoners van de Vrouw Van Mechelenstraat
zullen moeten rondrijden. Deze straat zal enkel
nog te bereiken zijn via de volgende route: SintKatelijnestraat  AB-straat  Melaan  Tichelrij  Dobbelhuizen  ‘ t Veer Nieuwe Beggaardenstraat  Vrouw Van Mechelenstraat.
Actiegroep “Kraanbrug open”
Dit nieuws heeft tot een heftige reactie geleid
in de Dobbelhuizen, want zij moeten alle verkeer slikken van een aantal belangrijke scholen
in de buurt: TSM, Scheppers, Conservatorium
en Kunstacademie. Een aantal mensen uit die
straat heeft dan ook meteen een actiegroep
opgericht, de pers aangesproken, een bewonersvergadering georganiseerd, een petitie
opgestart …
Wat doet de buurtwerking?
Als buurtwerking willen we opkomen voor het
verhogen van de leefbaarheid van het Groot
Begijnhof en het stadsbestuur attent maken
voor de behoeften en wensen van de bewoners. Omdat ook het begijnhof betrokken is,
zijn we uiteraard gaan luisteren naar de actiegroep en hebben we besloten om hun petitie
mee te steunen. Ondertussen hebben heel wat
bewoners van de G. Gezellelaan, Vrouw Van
Mechelenstraat en Nonnenstraat hun steun
betuigd en de petitie ondertekend.

© Johan

We werken ook zelf aan een alternatief plan en
zullen dat aan de stad voorstellen.
De stad weet ondertussen dat de buurt dit
niet zomaar aanvaardt, en ze zijn bereid om
erover te praten. Of het plan ook bijgestuurd
zal worden, lees je in onze volgende nieuwsbrief…
Meer informatie?
Als je vragen, opmerkingen, suggesties hebt, kan
je ons deze via mail of brief bezorgen: bij Chris
(apotheek De Bruycker, Nieuwe Beggaardenstraat 37), bij Inez in de Vrouw van Mechelenstraat 21, of via mail naar info@groot-begijnhofmechelen.be.
Alle vragen en opmerkingen kan je ook rechtstreeks naar de stadsdiensten sturen:
autoluwebinnenstad@mechelen.be.
Op de website van de Stad Mechelen kan je in
detail lezen wat er gaat veranderen en hoe het
nieuwe circulatieplan er zal uitzien. Je kan er ook
de powerpointpresentatie van de infovergadering van 28 februari downloaden: http://www.
mechelen.be/content/7622.
(Els en Inez)
Overzichtsplan op bladzijden 8 en 9
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CIRCULATIEPLAN MECHELEN BINNENSTAD
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Interview met…
Een eerste verhuiswagen geeft altijd aan dat er
iemand vertrekt, de tweede dat de nieuwkomers aan het landen zijn. Dat was ook het
geval op de hoek van de Sint-Katelijnestraat
en de Schrijnstraat. De vorige eigenaar had
ons reeds verteld dat er nieuwe toffe buren
zouden komen. Een vriendelijke knik en een
kleine “goeiendag” waren de eerste contacten.
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Een paar weken later werd de voorste ruimte
heringericht en verschenen er grote zwart-wit
foto’s aan de muur. Ik trachtte halsstarrig mijn
ogen op het voetpad te richten, maar als vanzelf werden ze aangezogen door die foto’s. De
gêne hield me tegen om echt binnen te kijken.
Gluren bij de buren is niet echt mijn ding. Dus
stapte ik rustig verder. Maar bij het terugkeren
kon ik het toch niet laten. Het eerste wat bij mij
binnenkwam: “Schoon werk.”.

© Peeters

Eind maart bel ik aan om hen te interviewen
voor deze nieuwe rubriek in onze nieuwsbrief.
Bij een goed glas wijn waren de foto’s de ideale
opstap. Jef en Joke komen vanuit Kampenhout.
Beiden zijn fotografen van beroep. Jef heeft een
voltijdse lesopdracht fotografie bij Coloma en
Joke werkt zelfstandig als fotografe. Ze leerden
elkaar kennen op Sint-Lucas en ooit moesten ze
in de opleiding poseren als een verliefd koppel.
Eigenlijk waren ze dat ook wel, maar ze wisten
het nog niet. De foto loog er dan ook niet om,
lenzen bedriegen niet. En na het verenigen op
glanzend papier, gingen ze samen het leven in.
“Jef stapte het onderwijs in en ik werkte eerst
een tijdje als vertegenwoordiger. Al snel ging de
fotografie opnieuw aan de mouw trekken. En
we startten een eigen zaak die vlot van start
ging. Veel concurrenten waren er niet en blijkbaar was ons werk toch net dat tikkeltje anders.
Natuurlijk was het een blijven zoeken naar het

juiste evenwicht. Jef zijn inkomen zorgt voor
een zekere stabiliteit en geeft ons de mogelijkheid om ook artistiek te kunnen werken en
niet alleen commercieel. En dat maakt het juist
boeiend en is soms kruis bestuivend.”
“Een aantal jaren later bouwden we een nieuwe
studio in Kampenhout, midden in het groen. We
hadden een enorme tuin met populieren van
70 jaar oud. We hebben maar liefst 37 jaar op
het platteland gewoond. Iedereen verklaarde
mij en Joke zot dat we naar Mechelen gingen
verhuizen. Maar toch wilden we meer greep
krijgen op de invulling van de opdrachten en
tja, dat artistieke is toch een soort magneet.
Daarom was de keuze voor Mechelen snel
gemaakt. Brussel en Antwerpen vonden we te
groot en Mechelen is een kleine stad en een
groot dorp. Toen we dit huis hier bezochten
waren we meteen van slag. Werk en privé kunnen we nu beter scheiden, dat kon vroeger niet.
De ruimtes zijn nu groter en we wonen vlakbij
het centrum. Het huis is ideaal voor de zaak,
het is duidelijk zichtbaar maar genereert toch
de nodige anonimiteit. Nu kunnen we nog meer
op zoek gaan naar het pure van de fotografie.”
“Voor Jef is het ook makkelijk: hij kan met de
fiets naar het werk. Emma, Pauline en Jeanneke
gaan vlakbij naar school. En ze gaan er graag.
Voor mij is het hier totaal nieuw, ik ken hier niks.
Jef geeft al jaren les in Mechelen en met zijn
leerlingen loopt hij regelmatig de straten plat.
Maar ik ken hier geen enkele straat. En toch heb
ik het gevoel dat het hier anders is. In Kampenhout hadden we weinig sociale contacten, maar
ik denk dat het hier sneller zal gaan.”
“Ik heb het gevoel dat we in een heel sociale
buurt zijn terechtgekomen. Sinds kort heb ik
het toch aangedurfd er een andere hobby bij
te nemen, namelijk vioolbouw. De twee oudste
dochters spelen viool en Joke houdt van koken.
Dus…”

Paasactie 2011
Op 24 april verwelkomen we je graag vanaf
10.00 u in de Moreelsstraat. Naar aloude traditie praten we bij een hapje en een drankje
bij, leren we nieuwe bewoners kennen en kan
je het buurtlokaal bekijken…
De kinderen worden al vanaf 9.30 door de
Paashaas opgetrommeld, en samen gaan ze op
zoek naar de paasklok. Hopelijk is er ook dit jaar
weer chocolade te vinden…?!
Oproep:
Op Paaszaterdag komen we rond, en
hangen graag een paasbloem en -wens aan
jouw deur. Maar laat dit jou niet tegenhouden om zelf een versiering te maken
met een lentekrans, een paastak, een frisse
toets, als voorbode van een heerlijk voorjaar… Deze traditie bestaat al heel lang op
het begijnhof en we hopen dat je deze samen met ons in ere wil houden.

Hmm!
(Pier)
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Bebloemingsactie 2011
Op 7 mei organiseert de stad Mechelen, met
de medewerking van verschillende buurtverenigingen, de bebloemingsactie.
Enkele weken voordien ontvang je via de Nieuwe Maan een invulstrook. Deze kan je in de
Moreelstraat, tussen 9 en 12 u, inwisselen tegen
1-jarige plantjes.
Laat de lente maar komen!
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Greep uit de oude doos
De begijnhofsites in Vlaanderen zijn erkend
als cultureel en architecturaal erfgoed. Ook
al worden huizen gerenoveerd en aangepast
aan de actuele woonbehoeften, de historische elementen, en daarmee een stuk geschiedenis, blijven gevrijwaard.
In deze rubriek willen we enkele decennia in de
tijd teruggaan en vergelijken hoe een bepaalde
straat, een huis, … er vroeger uitzag en wat de
huidige situatie is.
Deze keer tonen we de beelden van de Nonnenstraat, met zicht op de Jezuspoort: in 1921
en nu.
© Van den Bergh, M., 1921

Bron: Vermoortel, F. (1984). Het mechelen
van toen en nu. Honder jaar Mechelen en de
Mechelaars in beeld. Aan de hand van oude
foto’s en prentkaarten. Brugge: Uitgeverij Marc
Van de Wiele.
(Johan en Els)

© Johan, 2011
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De Komedianten

Bewoner s laten van zich
horen
In deze rubriek kunnen bewoners, die actief
zijn in Mechelse verenigingen, activiteiten die
voor iedereen toegankelijk zijn, bekend maken.
Alle praktische informatie kan je ons bezorgen
via info@groot-begijnhof-mechelen.be.

Met De Komedianten (Pas de deux II) reageert
Hugo Claus op de komst van de nieuwe intendanten in de grote toneelhuizen (KVS, NTG
en KNS). Bij hun aantreden was hun eerste hervorming het afdanken van de oudere acteurs.
In dit stuk voert Claus twee van die afgedankte
acteurs op en een technieker. Zij repeteren hun
laatste stuk, maar fictie en werkelijkheid lopen
door elkaar. Het zijn ex-geliefden maar is die
liefde wel over?
Het publiek is getuige van de worsteling van
deze acteurs met hun spel en hun emoties van
aantrekken en afstoten. De technieker is hun
getuige, klankbord en trooster. De herkenbaarheid van de situaties en gevoelens maakt dit
stuk tot een tragikomische farce.
Hugo Claus
Hij is een van de meest gelauwerde schrijvers
van Vlaanderen.Tot aan zijn dood, als gevolg van
de ziekte van Alzheimer, was hij kandidaat voor
de Nobelprijs.
Claus was actief op diverse terreinen. Als dichter behoorde hij tot de generatie van de vijftigers, als schilder bewoog hij zich in de kringen
van Cobra. Daarnaast manifesteerde hij zich als
regisseur voor film en theater en als scenarist.
Zijn werk heeft ook vele andere makers geïnspireerd tot film of toneel. Naast romans, verhalen,
scenario’s, novelles, gedichten en toneel schreef
Claus ook non-fictiebijdragen ondermeer over
schilderkunst.
Enkele bekende werken zijn: De Metsiers, De
Verwondering, Het jaar van de Kreeft, Het verdriet van België, De Geruchten (romans), Het
Mes, De Verzoeking, Het laatste bed (novelles), Oostakkerse Gedichten, Heer Everzwijn,
Wreed Geluk (gedichten), Bruid in de Morgen,
Suiker, Vrijdag, Thuis, Winternacht (toneel).
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Tijdens deze productie loopt in de foyer een
tentoonstelling van Joke Struyf – schilderijen
en tekeningen met oliepastel en acrylverf.

Gezocht: muzikanten
We zijn op zoek naar muzikanten, dirigenten,
…, die op het begijnhof wonen, en deel willen
uitmaken van een buurtorkest/buurtband en
sporadisch hun kunsten willen tonen aan een
zeer enthousiast publiek.
Geïnteresseerden mogen contact opnemen
met: devos.wim@telenet.be.

Opsporing verzocht
Wie weet waar (straat + huisnummer) de
volgende foto op het Groot Begijnhof is
getrokken?
Uit alle correcte inzendingen trekt een onschuldige hand 2 winnaars. Zij ontvangen een mooie
prijs.

De oplossing ontvangen we graag tegen 1 mei
op het volgende adres: Nieuwe Beggaardenstraat 14 of begijnhofquiz@telenet.be. In de
volgende nieuwsbrief publiceren we de namen
van de winnaars.
(Joke en Els)

Oplossing ‘Opsporing verzocht’,
nieuwsbrief 2 – 2011
Naam:

..................................................................................

Adres:

..................................................................................

Leeftijd: ..................................................................................
Oplossing:
de afbeelding is terug te vinden op het adres.
........................................................................................................
(straat en nummer)
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Agenda 2011
Noteer zeker de volgende
activiteitenin je agenda:

Zondag 24 april
Paasactie, met de Paashaas, chocolade, en een
receptie in de Moreelstraat
Vanaf 09.30
Paasdrink 11.00

Zaterdag 7 mei
Bebloemingsactie
meer hierover in de volgende nieuwsbrief

Zaterdag 10 september
Rommelmarkt

Zaterdag 24 september
Quiz

Zaterdag 17 en zondag 18 december
Levende kerststal

Als je graag wil meewerken en/of wil deelnemen aan de
kernvergaderingen, mag je zeker laten weten. We vergaderen één keer per maand. Wil je graag helpen op een
van de activiteiten, laat het dan zeker weten! Vele handen
maken lichter werk, en hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
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