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BUURTWERKING GROOT BEGIJNHOF MECHELEN

De lente is in het land!

De voorbije weken hebben we er met volle teugen van kunnen genieten! Onder een stralende
hemel trok de flora haar groene en gebloemde
kleed weer aan, smeerden de vogels de keel, om
hun aanstaande en de bewoners met hun vrolijke
gekwinkeleer te verleiden.
Een aangenaam lenteweer maakt het extra
aangenaam om op straat met buurtbewoners
te keuvelen, buren te ontmoeten, ... Tijdens de
Paasreceptie leverde dit gezellige taferelen op.
Het (foto)verslag vind je in deze nieuwsbrief.
Ook het straatbeeld vaart wel bij de lente. Bewoners frissen de gevels met allerhande planten en gepaste versiering op. De oproepen de
huizen op hun paasbest te presenteren en aan
de bebloemingsactie deel te nemen, konden op
veel bijval rekenen. Hiervan presenteren we je
graag enkele sfeerbeelden.
Dat het bruist op het begijnhof mag ook blijken
uit de voorstelling van komende activiteiten en
initiatieven, zoals een wandelzoektocht, Rommelmarkt op het begijnhof en Quiz op het begijnhof.
En we nodigen je natuurlijk graag uit om deel
te nemen aan de volgende fotozoektocht, die
de eerste twee gelukkige winnaars heeft opgeleverd.
Veel leesplezier!
De buurtwerking
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Colofon
Verantwoordelijke uitgever:
Groot Begijnhof Mechelen vzw
p.a. Inez Vanoverschelde
Vrouw van Mechelenstraat 21
2800 Mechelen
www.groot-begijnhof-mechelen.be
Alle opmerkingen over deze nieuwsbrief
zijn welkom!
Werkten mee aan dit nummer:
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Ar gus Wandelzoektocht
op 7 augustus

Redactie: Pier De Kock, Els Tanghe, Inez
Vanoverschelde
Foto’s: Johan De Keersmaeker, Inez Vanoverschelde, Joke De Valck
Lay-out: Paul Lettany
Eindredactie: Els Tanghe, Inez Vanoverschelde

Van 1 mei tot 31 augustus organiseert Argus een
wandelzoektocht in Mechelen, die je de Dijlestad
eens op een groene manier laat ervaren. Bovendien kan iedereen deelnemen aan een wedstrijd
en prachtige prijzen winnen.
Een uitgelezen kans voor de buurtwerking om
buiten het begijnhof op ontdekkingstocht te gaan.
Dit doen we op zondag 7 augustus om 14
uur. We verzamelen op de Grote Markt,
aan het standbeeld voor het stadhuis. De
afstand van de wandelzoektocht bedraagt
5 kilometer.
Indien je mee wilt, vernemen we dit graag
voor 31 juli via info@groot-begijnhofmechelen.be of via het postadres, zodat
we voldoende (gratis) wandelboekjes
kunnen aanvragen.
Het is natuurlijk ook mogelijk om alleen of
met je gezin aan deze wandelzoektocht en de
wedstrijd deel te nemen. Meer informatie kan
je verkrijgen bij UiT in Mechelen, KBC (Grote
Markt 27) of Technopolis of vind je op de site
van Argus.
www.argusmilieu.be/NL/argusprojecten/wandelzoektochten/mechelen_2011.
(Els)

Rommelmarkt
der begijnhoven
op 10 september 2011
© Paul 2011

Over enkele maanden is het weer zover: alle
rommel vliegt weer de straten van de Mechelse
begijnhoven op! Van heinde en ver komen bezoekers om zich te vergapen aan de rommel van
een ander, een kleine of grote slag te slaan, een
praatje met bekenden te maken, te genieten van
een muzikaal of dansoptreden, bij een welkome
hap en drank.
Buurtbewoners kunnen voor hun eigen gevel
staan, maar dienen zich ook in te schrijven!
Kostprijs:
- buurtbewoners: 4 euro, ongeacht de gevelbreedte;
- andere standhouders: 6 euro per 4 meter,
met een maximum van 8 meter per stand.

Inschrijven kan nu al door het inschrijvingsformulier op de achterkant van deze nieuwsbrief in te
vullen en af te geven bij Frans Ophalvens, Vrouw
Van Mechelenstraat 41, of via het inschrijvingsformulier op onze website: www.groot-begijnhofmechelen.be.
Opgelet: de standplaats (ook die van bewoners)
is pas gereserveerd na betaling van het correcte bedrag op het (nieuwe!) rekeningnummer
BE97.7310.1574.0849 met vermelding van Rommelmarkt 2011 + naam van de inschrijver.
(Els)
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De Buurtwerking
in volle actie!

Elk jaar organiseert de buurtwerking verschillende,
jaarlijks weerkerende activiteiten. Daarnaast zetten tal van vrijwilligers zich ook tijdens andere initiatieven, in functie van het Groot Begijnhof, in:
- Vier keer per jaar brengt een equipe vrijwilligers de Nieuwe Maan-editie met wijkgerichte communicatie rond. Dit doen we van
het Groot Begijnhof tot aan de Vismarkt, een
gebied dat zo’n 1500 brievenbussen telt. Op
het einde van het jaar bussen we eveneens de
afvalkalender. Dan is het gebied twee maal zo
groot! De stad Mechelen keert hiervoor een
kleine vergoeding uit, die de buurtwerking gebruikt om het kopiëren van de eigen nieuwsbrief te financieren.
- Op 14 mei was het Dag van de Buurtcomités.
Mechelse Buurtcomités maakten dan kennis
met elkaars projecten. Zo stelden we zelf het
organiseren van een cultureel evenement voor
en gingen we daarnaast eens horen hoe andere buurtwerkingen te werk gaan.

- Op 7 juni organiseert de Stad Mechelen
WinWin. WinWin Mechelen is een evenement
waarbij verenigingen en bedrijven samenkomen
en een match zoeken tussen het aanbod van
bedrijven en de vraag van verenigingen. Onze
buurtwerking gaat polshoogte nemen, in functie van de verdere uitbouw van onze buurtgerichte activiteiten.
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- Open Monumentendag: op 11 september
(één dag na de rommelmarkt!) zijn voor de
23ste keer tal van monumenten in Vlaanderen
toegankelijk voor het publiek. Het thema dit
jaar is ‘conflict’. Naast gebouwen die in verband
staan met het jaarthema mag de stedelijke dienst Monumentenzorg ook andere gebouwen
openstellen, die worden of net zijn gerenoveerd.
Het gerenoveerde Dodenhuisje en het buurtlokaal in de Moreelstraat doen die dag dienst
als tentoonstellingsruimte om de studie voor
te stellen. Het wordt een voorstelling van een
aantal panden vóór en nà de renovatie...
Wil je graag je steentje bijdragen tijdens één van
de activiteiten en/of deelnemen aan de kernvergaderingen, laat het ons dan zeker weten!
(Els)

Verslag Paasactie

De week voor Pasen verscheen er in het straatbeeld van het Groot Begijnhof allerhande paasversiering. Dit zorgde voor het nodige cachet.
Daarvoor werd er daags voordien door een 12-tal
vrijwilligers ijverig gebonden en geknoopt.

ren snel waar de paaseieren verstopt lagen.
Na de onthullen van
al dat lekkers bleven
ze met de klok spelen
(een goede klimmuur)
en in het stro rondlopen. De oude, groene
poort voldeed aan de
verwachtingen van de
kinderen, als lekker
verende trampoline.

Aan elk huis hingen we een paasstukje op. Geen
Paasbloemen dit jaar: die waren ofwel uitgebloeid, ofwel zeer duur. Ter vervanging zochten we naar een waardig alternatief. Hopelijk
kon dit jullie goedkeuring wegdragen.
Op 24 april om 10.00 u liep de
paashaas door het Groot Begijnhof, met in zijn kielzog heel wat
kinderen en volwassenen van
het Begijnhof. Bij het buurtlokaal
aangekomen, wisten de kinde-

© Johan & Joke 2011

De (bijna-)volwassenen werden uitgenodigd
om te toasten met sangria, voorzien van veel
fruit. Dat maakt de tongen los, natuurlijk.
We mochten zo’n 100 bewoners op de paasreceptie verwelkomen.
Bedankt allemaal voor jullie medewerking en
aanwezigheid!
(Els)
© Inez 2011
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Mobiliteitsplan Mechelen:
verkeer op het begijnhof
In onze vorige nieuwsbrief hebben we het mobiliteitsplan van de stad Mechelen voorgesteld.
Zoals jullie weten, zijn daar heel wat reacties op
gekomen.
Ook wij hebben ons alternatief plan voorgesteld en ingestuurd naar de stad Mechelen.
Van een aantal bewoners ontvingen we eveneens waardevolle opmerkingen in verband met
de verwachte verkeersellende in een aantal
straten op het begijnhof.
De actiegroep Kraanbrug Open (Dobbelhuizen, Tichelrij, ‘t Veer) is ondertussen in gesprek
met de burgemeester en schepen De Bie. De
gesprekken verlopen constructief, maar nemen
veel tijd in beslag. Op dit moment ligt er (nog)
geen concrete oplossing op tafel.
We kunnen alleen maar aanraden om al jullie
bekommernissen en opmerkingen massaal te
mailen naar autoluwebinnenstad@mechelen.be,
en graag ook naar ons mailadres info@grootbegijnhof-mechelen.be, zodat ook wij ook op
de hoogte blijven.
Wat ons betreft, hoeft er zo weinig mogelijk te
veranderen op het Begijnhof. Elke voorgestelde
wijziging leidt volgens ons tot meer verkeer in
onze buurt, en dat wil men net vermijden.
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We houden jullie op de hoogte, en als jullie
meer te weten komen, laat het ons dan ook
weten!
(Inez)

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 histo-rische
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 AchtZalighedenstraat.

© M. Van Gijsel, z.d

© Johan, 2011

Bron: Vermoortel, F. (1984). Het mechelen van
toen en nu. Honderd 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)
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© Els en Inez 2011

Fotoverslag
bebloemingsactie
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Opsporing
verzocht
Wie weet waar (straat + huisnummer) de volgende foto op het Groot Begijnhof is getrokken?

Gezocht:
muzikanten en/of
quizliefhebbers
We hebben al enkele reacties ontvangen maar
zijn nog steeds op zoek naar extra muzikanten, dirigenten, …, die op het begijnhof wonen, en deel willen uitmaken van een buurtorkest/buurtband/buurtfanfare. Het is de bedoeling om sporadisch, voor een zeer enthousiast publiek, op te treden.
Geïnteresseerden mogen contact opnemen
met: devos.wim@telenet.be.
Ook willen we met enkele quizliefhebbers,
een (of meerdere) begijnhofploeg(en) samenstellen. Doel: af en toe een quiz in Mechelen
en/of omgeving meepikken en ons vooral erg
amuseren. De deelnamefrequentie bepaal je
helemaal zelf.

© Johan 2011

Uit alle correcte inzendingen trekt een onschuldige hand 2 winnaars. Zij ontvangen een mooie
prijs.
De oplossing ontvangen we graag tegen 31 juli
op het volgende adres: Nieuwe Beggaardenstraat 14 (het invulstrookje vind je achteraan in
deze nieuwsbrief) of begijnhofquiz@telenet.be.
In de volgende nieuwsbrief publiceren we de
namen van de winnaars.
Oplossing vorige
nieuwsbrief:

Hoviusstraat 10.
De gelukkigen: Maria Verschueren uit de Guido
Gezellelaan en Marjon Nederend uit de Nonnenstraat. Proficiat!
(Joke en Els)

Geïnteresseerden mogen contact opnemen
met: johandk@telenet.be.
(Els)

Oproep ‘Déjà Vu!’:
een sociaal-artistiek project
op het Groot Begijnhof
Voor een sociaal-artistiek project, dat in
het najaar van 2011 op het Groot Begijnhof wordt georganiseerd, is Pier De Kock
op zoek naar allerhande foto’s, films, dia’s,
prentkaarten, tekeningen,…, van het groot
begijnhof zoals het er vroeger uitzag.
Als je over dergelijk materiaal beschikt,
mag je steeds contact opnemen met Pier:
Schrijnstraat 26, 2800 Mechelen
015/34.03.60 of 0474/65.63.79
pierdekock@telenet.be
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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.

‘Hotel Amigo’
Stad in bloei,
stad in volle vaart,
om te zoenen,
zo schoon is deze stad,
stad die ons lief heeft.
En als het verleden knaagt,
als de nacht in het portiek ijzig koud is,
de etalages mistroostig stemmen,
een kop koffie onbetaalbaar is,
het glas champagne lachwekkend ver?

‘Hotel Amigo’ is een project over armoede
in Mechelen. Een organisatie van Zwemmen
in Brak Water vzw / Pier De Kock en Dirk
Tuypens.
Van 27 mei tot en met 5 juni kan u in het
centrum van Mechelen kijken/luisteren naar
videobeelden, klankbanden, getuigenissen.
Toegang tot de containers is gratis!

Schone stad.
Mijn stad?
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Van harte welkom.
“Wat angstvallig verdoken zit, komt confronterend dichterbij!”

Inschrijving Rommelmarkt 10 september 2011
Naam + voornaam:

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

Adres: .....................................................................................................................................................................................................
Ik schrijf me in voor:
de volledige gevel van mijn woning : ongeveer . ................................. meter
een deel van mijn gevel: .................................. meter vanaf links / rechts

Ik stort 4 euro op rekeningnummer BE97.7310.1574.0849 met vermelding van “Rommelmarkt
2011 + naam van de inschrijver”
(te posten in Vrouw Van Mechelenstraat 41)

Oplossing ‘Opsporing verzocht’,
nieuwsbrief 2011-3
Naam:

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

Adres:

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

Leeftijd: ..................................................................................
Oplossing:
de afbeelding is terug te vinden op het adres.
........................................................................................................
(straat en nummer)
(te posten in Nieuwe Beggaardenstraat 14)
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Agenda 2011
Noteer zeker de volgende
activiteitenin je agenda:

Zondag 7 augustus
14.00 u.
Grote Markt
Wandelzoektocht Argus

Zaterdag 10 september
Groot en Klein Begijnhof
Rommelmarkt der Begijnhoven

Zondag 11 september
Dodenhuisje Moreelsstraat
Open Monumentendag 2011

Zaterdag 24 september
Quiz op het Groot Begijnhof
(meer nieuws volgt)

Zaterdag 17 en zondag 18 december
Levende kerststal

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