
  

BUURTWERKING GROOT BEGIJNHOF MECHELEN

    _________________  NIEUWSBRIEF  2011 - 04

De zomervakantie loopt op haar laatste 
benen, het ritme van het schooljaar kondigt 
zich weer aan. Het verenigingsleven ontwaakt 
uit haar zomerrust, en zo ook de buurtwerking. 
In september staan er meteen heel wat 
activiteiten op het programma!

Natuurlijk zijn er de jaarlijkse ‘Rommelmarkt 
der begijnhoven’ en de ‘Quiz op het begijnhof ’. 
Daarnaast helpen we mee bij twee anderen 
initiatieven: ‘Open Monumentendag’ en 
‘UiT zonder uitlaat’. Alle informatie - en 
nog zoveel meer - hierover vind je in de 
nieuwsbrief.

Veel leesplezier!
De buurtwerking
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Alle opmerkingen over deze nieuws-
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Werkten mee aan dit nummer:

Redactie: Johan De Keersmaeker, Els 
Tanghe, Inez Vanoverschelde, Dirk 
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Rommelmarkt
der begijnhoven
op 10 september 2011

De datum staat met stip aangeduid in de 
agenda, de dagen kunnen we ondertussen 
op onze twee handen aftellen: op 10 sep-
tember organiseren we in samenwerking 
met het Klein Begijnhof een nieuwe editie 
van Rommelmarkt der begijnhoven! Die dag 
vliegt alle rommel weer de straten van de 
Mechelse begijnhoven op! 

Meer dan 200 standhouders - waaronder 
heel veel bewoners - prijzen op het Groot 
Begijnhof hun rommel aan. Wie weet wat 
het rondneuzen je kan opleveren?!
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De buurtwerking verkoopt ’s morgens 
koffiekoeken en koffie. Gedurende de dag 
bieden we broodjes, pensen en (nieuw!) 
frietjes aan. Ook voor de dorstigen is er 
een ruim aanbod van – al dan niet geest-
rijke – dranken. 

Ogen en oren willen ook wat. Aan het 
buurtlokaal presenteert dansgroep Marly-
nes haar kunnen. Daarnaast verwelkomen 
we Radio VO. Deze groep brengt Vlaamse 
kleinkunst op het podium. En de ROM-

skippers van Mechelen verwennen ons 
met een demo en initiatie… Waar ligt dat 
springtouw nu toch weer?    

Opgelet: op 10 september is het Groot 
Begijnhof tussen de Katelijnestraat en de 
Vrouw van Mechelenstraat volledig ver-
keersvrij vanaf 06.00 ‘s morgens! Houd 
er rekening mee dat het verlaten van ga-
rages dan ook niet mogelijk is. Bedankt 
om u wagen tijdig te verplaatsen!

(Els)
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Quiz
op het Begijnhof

Ook dit jaar organiseert de buurtwerking 
een spetterende quiz! 

Iedereen is welkom om de diversiteit aan 
vragen en breinbrekers van een gepast ant-
woord te voorzien!

Wanneer:
Zaterdag 24 September 2011 om 20.00u 
stipt (deuren: 19.30u)

Hoe:
Verzamel een team van 4 tot 6 personen

Waar:
In basisschool “De Luchtballon” in de 
Nieuwe Beggaardenstraat 50

Bijdrage:
15 € per ploeg

Inschrijven:
stuur een mailtje met de vermelding van 
de ploegnaam naar begijnhofquiz@telenet.
be of vul het formulier op de laatste pagina 
in. Wij bevestigen de ontvangst van uw in-
schrijving en laten u weten of er nog plaat-
sen vrij zijn. De inschrijving is pas definitief 
na ontvangst van uw betaling.

Betalen kan door overschrijving van 
15 euro op het rekeningnummer van 
Buurtwerking Groot Begijnhof vzw: 
BE97.7310.1574.0849
of door overhandiging van 15 euro aan 
Johan De Keersmaeker (niet d.m.v. een en-
veloppe in de brievenbus).

Informatie gewenst rond beschikbaarheid 
of de quiz in het algemeen? Contacteer 
Johan!

Mail begijnhofquiz@telenet.be of bel 
015/34.31.28

(Johan)
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Open Monumentendag,
11 september

De dag na de Rommelmarkt staan we weer 
paraat! We werken mee tijdens deze 23ste 
editie van de Open Monumentendag, die in 
het teken van het jaarthema ‘Conflict’ staat. 

Tal van Mechelse monumenten zetten die 
dag hun deuren open… 
Wenst u bijvoorbeeld te zien hoe de ge-
vangenis in de belforttoren van het stad-
huis er uitzag of hoe de Mechelse kruis-
boogschutters uiting gaven aan hun status, 
dan biedt deze Open Monumentendag u 
de uitgelezen gelegenheid. 

Ook binnen de muren van het Groot Be-
gijnhof bleken conflicten onvermijdelijk. Pas 
na inmenging van de aartshertogen en na 
lange discussies verlieten de cellebroeders 
hun oude klooster en kwam er ruimte vrij 
voor de barokke begijnhofkerk, waar u ook 
tekst en uitleg krijgt over de lopende en 
geplande restauratiefasen. In het doden-
huisje en het naastgelegen lokaal van de 
buurtwerking verneemt u meer over het 
historisch onderzoek dat werd gevoerd 
naar het unieke Mechelse Groot Begijnhof. 

De openstelling van Hoviusstraat 3 biedt 
u dan weer de kans om een klassiek op-
gebouwde begijnhofwoning met mooie 
18de-eeuwse interieurelementen te be-
zoeken vooraleer de restauratie van start 
gaat. 

Wie graag de drie opengestelde gebou-
wen op het Groot Begijnhof combineert, 
kan aansluiten bij één van de wandelingen 
die tussen 11u en 16u de drie openge-
stelde gebouwen in het begijnhof aandoet.

Het volledige programma vindt u op de 
website www.openmonumenten.be. Wie 
het liever bij het gedrukte woord houdt 
kan op allerlei plaatsen in de binnenstad 
en de deelgemeenten de gratis verspreide 
monumentenkrant en de flyers met het 
gedetailleerde Mechelse programma te-
rugvinden.
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U iT zonder uitlaat,
         18 september

Mechelen pakt zondag 18 september uit 
met alles wat naar cultuur en mobiliteit ruikt. 
Maak kennis met het rijke cultuur- en vrije-
tijdsaanbod, kies je hobby voor het komende 
jaar en profiteer van de nuttige verkeersvei-
lige en duurzame transporttips. 

UiT zonder uitlaat is een groot feest voor 
iedereen, met een circustent op de Gro-
te Markt. Reden genoeg om je onder te 
dompelen in een circuswereld vol gekke 
fietsen, hobbelige ponyritjes en plotse dui-
vels-uit-een-doosje… en dat allemaal ter-
wijl de Slakkenman de tijd even stil doet 

staan. Versgebakken Stadsartiest, altsaxo-
fonist en artistiek leider van het Brussels 
Jazz Orchestra Frank Vaganée sluit de dag 
af met jazzy klanken.

Ook Buurtwerking Groot Begijnhof stelt 
haar werking dan voor. Welkom aan onze 
stand!

UiT zonder uitlaat, 18.09, 10-18u, Mechelse 
binnenstad, gratis, T 070 222 800 E uit@
mechelen.be W www.uitinmechelen.be

Het buurtlokaal - slot

In onze eerdere nieuwsbrieven hadden we 
het over onze grootse plannen met het buurt-
lokaal, dat we vanaf oktober te huur zouden 
stellen aan lokale verenigingen, buurtbewo-
ners en andere organisaties. De onderhande-
lingen zaten in een laatste fase, zo dachten 
we. Nog de puntjes op de i zetten…

De kerkfabriek heeft echter – tot onze 
grote spijt – beslist om de uitbating van 
het pand niet aan ons toe te vertrouwen. 
Ons contract loopt dus ten einde op 30 
september 2011. 

Onze buurtwerking blijft uiteraard actief, 
aan onze jaarkalender verandert er voor-
lopig niets en we houden jullie via onze 
nieuwsbrieven verder op de hoogte!

(Inez)
campagnebeeld uit zonder uitlaat
foto: © Layla Aerts
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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 histo-
rische elementen, en daarmee een stuk ge-
schiedenis, blijven gevrijwaard. 

© Johan, 2011

In deze rubriek willen we enkele decennia 
in de tijd teruggaan en vergelijken hoe een 
bepaalde straat, een huis, … er vroeger uit-
zag en wat de huidige situatie is. 

Deze keer tonen we de beelden van de 
Arme Clarenstraat. Op de foto zie je de 
Mossebrug, die vòòr 1910 verdween, na 
het dempen van de vliet. In de oude Im-
postenboeken van de stad stond deze 
straat bekend als het Mossestraatje, dat 
liep van aan de Melaan tot deze brug. 
Het gedeelte tussen de Mossebrug en de 
Nieuwe Beggaardenstraat was toen privaat 
bezit. In 1909 kocht de stad dit perceel aan 
en werd de straat doorgetrokken. 

© fotograaf en datum onbekend

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

(Johan en Els)
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Verslag
vrijwilligersetentje

Op 2 juli werden de talloze vrijwilligers van 
de Buurtwerking in de bloemetjes gezet. Ze 
konden genieten van een heerlijk feestmaal 
dat op deskundige wijze werd klaargemaakt, 
gepresenteerd en opgediend door Koen, Pier 
et alea . Een fotoverslag vind je hieronder. 

Ook interesse om mee te werken tijdens 
één van de activiteiten van de buurtwer-
king? Neem dan zeker contact op met één 
van de kernleden of stuur een mail naar 
info@groot-begijnhof-mechelen.be. 
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Gezocht!

Opsporing
verzocht

Wie kan ons vertellen waar (straat + huis-
nummer) de volgende foto op het Groot Be-
gijnhof is getrokken? 

De oplossing ontvangen we graag tegen 
15 oktober op het volgende adres: Nieu-
we 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. 

De gelukkigen: Hans Daelemans uit de 
Vrouw van Mechelenstraat en Hilde Van 
Britsom uit de Krommestraat. Proficiat! Zij 
ontvangen eerstdaags hun prijs. 

(Joke en Els)

Uit alle correcte inzendingen trekt een on-
schuldige hand 2 winnaars. Zij ontvangen 
een mooie prijs.

Oplossing vorige
nieuwsbrief:

Acht-Zalighedenstraat 3

© Johan 2011

Tombolaprijzen 

Elk jaar organiseert de buurtwerking tij-
dens de Rommelmarkt een tombola. 
Hiervoor zijn we nog op zoek naar prij-
zen. Iedereen die nog over geschikte, on-
beschadigde tombolaprijzen beschikt mag 
deze afgeven bij Frans Ophalvens, Vrouw 
van Mechelenstraat 41. 

Acteurs Levende Kerststal

Dit jaar wordt de levendige Kerststal le-
vendiger dan ooit te voren. Maar daarvoor 
hebben we jullie hulp nodig. 
Het verhaal is (bijna) af, de eerste voorzich-
tige plannen zijn gesmeed, maar het lukt 
pas echt als jij er bij bent. Is jouw nieuws-
gierigheid gewekt? laat me het weten.
Geïnteresseerden mogen contact opne-
men met Dirk van Ranst: 

dirkvanranst@skynet.be. 
(Dirk)

Burennieuws
Wil je graag aan de buren laten weten dat je 
bent getrouwd, dat er een kleine bewoner op 
het begijnhof is bijgekomen, …, dan mag je 
dit laten weten aan de redactie.
In de volgende nieuwsbrief vermelden we dit 
dan.
info@groot-begijnhof-mechelen.be 
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Bewoner s laten
van z ich 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 bezor-
gen via info@groot-begijnhof-mechelen.be.

Rust Roest Leest presenteert Boeren-
psalm van Felix Timmermans, in een regie 
van Guido Hellemans op vrijdag 4 en za-
terdag 5 november 2011, telkens om 20 u. 
in zaal Ter Coose, Kouter 1A, 2811 Leest
 

Info en Reservatie: 015/41.07.54 of
mwssvh@skynet.be
 

De Koninklijke Lucasgilde Mechelen viert 
dit jaar haar 125ste verjaardag en is daar-
mee de oudste kunstenaarsvereniging in 
Mechelen. Om dit passend te vieren werd 
een samenwerkingsverband opgezet met 
de Mechelse Musea. Het is de bedoeling 
om de jaarlijkse tentoonstelling van de 
werkende leden te combineren met een 
selectie van kunstwerken van oud-leden 
van de vereniging uit de reserves van de 
Mechelse Musea. Willem Geets, als stichter 
van de Lucasgilde, wordt op het voorplan 
geplaatsts, naast kunstenaars als Ernest Wij-
nants, Theo Blickx, Emile Claus, Rik Verhey-
den en vele anderen. Dit wordt een ideale 
gelegenheid om kennis te maken met de 
geschiedenis van de gilde en een aantal 
kunstenaars te ontdekken die minder vaak 
aan het publiek worden getoond.
De tentoonstelling gaat door in de bovenza-
len van het Cultuurcentrum Mechelen, Min-
derbroedersgang 5,  van 28 augustus tot 11 
september 2011. Ze is alle dagen geopend 
van 14 tot 17uur en gesloten op maandag. 
De toegang is gratis. Iedereen is welkom.

Boerenpsalm is een sociaal Vlaams univer-
seel boerenepos. Het is een loflied op het 
boerenleven, gekenmerkt door zwoegen 
en meeleven met het vee en de gewassen 
op het veld; gebukt onder de tegenslag en 
danig gelukkig zijn bij meeval, afhankelijk zijn 
van de weersomstandigheden en voor de 
rest zijn hoop stellen op hogere machten.  

© illustratie Felix Timmermans



Oplossing ‘Opsporing verzocht’,
nieuwsbrief  2011-4

Naam: ..................................................................................

Adres:  ..................................................................................

Leeftijd:  ..................................................................................

Oplossing:
de afbeelding is terug te vinden op het adres.

........................................................................................................
(straat en nummer)
(te posten in Nieuwe Beggaardenstraat 14) 11

Ploegnaam:   .....................................................................................................................................................................

Contactpersoon:   ........................................................................................................................................................

Telefoonnummer of E-mailadres   .......................................................................................................................
(voor de bevestiging)

We betalen (bij voorkeur):           door overschrijving op BE97.7310.1574.0849

                                  of:            door cash af te geven aan Johan persoonlijk 

Je kan dit formulier afgeven aan of in de brievenbus deponeren bij:
Johan De Keersmaeker
Nieuwe Beggaardenstraat 14
2800 Mechelen

Inschrijving voor de Quiz op het
Groot Begijnhof



Agenda 2011
Noteer zeker de volgende
activiteiten in je agenda:
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Zaterdag 10 september
Groot en Klein Begijnhof
Rommelmarkt der Begijnhoven

Zondag 11 september
Dodenhuisje Moreelsstraat
Open Monumentendag 2011

Zaterdag 24 september
De Luchtballon Nieuwe Begaardenstraat 50
Quiz op het Groot Begijnhof

Zaterdag 17 en zondag 18 december
Levende kerststal

Bewoner s laten
van z ich horen

Zondag 18 september
Mechelen centrum
UiT zonder uitlaat

Huiskamerwandelingen
Kunst op de Sofa
2° editie
4, 11, 18 en 25 september

Inschrijven kan via
huiskamerwandelingen.be
of 0472 / 44.65.51


