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    _________________  NIEUWSBRIEF  2012 - 02

Nadat de eerste datum voor het begijnhof- en 
brouwerijbezoek in geen tijd volzet was, moch-
ten we met veel plezier een tweede sessie or-
ganiseren. Ook die tweede dag was meteen 
volgeboekt, en beide wandelingen waren een 
succes! Op de paasreceptie zagen we heel 
wat buurtbewoners, die samenkwamen om te 
praten, te toasten, … 

We vinden het zeer fijn dat we kunnen te-
rugblikken op geslaagde activiteiten, die veel 
belangstelling genoten! In de fotoverslagen 
delen we deze herinneringen graag.
Ook in deze nieuwsbrief kunnen we je weer 
een agenda presenteren, gevuld met enkele 
vaste waarden zoals de rommelmarkt en de 
quiz, maar even goed nieuwe initiatieven zo-
als de opening van het G. Gezellespeeltuin-
tje en het mosselsouper.

Meer informatie vind je verderop in dit nummer.  

We wensen je alvast veel leesplezier en kij-
ken uit naar een volgende ontmoeting!

De buurtwerking

Dag Buur!

© Johan 2012
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Begijnhofwandeling en
brouwerijbezoek

Een vijfentwintigtal nieuwe en minder nieuwe 
bewoners van het Groot Begijnhof verzamel-
den op zondagnamiddag 22 maart aan de 
Centjesmuur. Het leek of de eerste woorden 
van de berucht luide stem van bouwhistori-
cus Patrick Degreef de samengepakte don-
kere wolken deed openbarsten, want het 
volgende moment was iedereen die zonder 
paraplu opgedaagd was doorweekt. 

Een kleine vierhonderd jaar geleden zul-
len enkele begijnen op die plaats misschien 
ook enigszins bezorgd naar de zwarte 
lucht gekeken hebben en snel de lakens 
van de bleekweide bijeengeraapt hebben. 
Patrick vertelde dat de begijnen in het be-
gin van de 17de eeuw, nadat het begijnhof 
buiten de muren in 1578 platgebrand was, 
een groot stuk grond rond de bestaande 
Nonnenstraat inpalmden, hun invloed aan-
wendden om de Cellebroeders te verdrij-
ven, naarstig verkavelden en straten aan 
lieten leggen en zo geleidelijk aan een tot 
dan toe weinig bebouwd stadsdeel vol-
bouwden.
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Al wandelend door de straten van het 
Groot Begijnhof kregen we zo het verhaal 
te horen van vier eeuwen geschiedenis en 
leven in het Groot Begijnhof, over rijke en 
arme begijnen, over verdwenen vlieten en 
poorten, over hoe de begijnen binnen en 
mannen buiten de muren gehouden wer-
den, over het gemanoeuvreer van de be-
gijnen om hun eigendommen in de Franse 
periode te beschermen, over verval en 

heropbloei in de 20ste eeuw, over kloos-
terkozijnen en dagkanten, over zachte en 
harde restauratie en nog veel meer.

Daarna konden we weer wat op tempera-
tuur komen in brouwerij Het Anker, waar 
Els Van Itterbeeck ons rondleidde door de 
verschillende verdiepingen van het brou-
werijgebouw en ons in geuren en smaken 
het fabricatieproces van het Mechelse 
bier en de Mechelse whisky uit de doeken 
deed. Natuurlijk moest de kwaliteit van de 
bruine en de blonde Carolus ook even 

proefondervindelijk getest worden. Bij het 
vertrek kregen we van deze sympathieke 
buurtbrouwerij ook nog een aandenken 
om thuis verder te blijven oefenen.

De tweede begijnhofdag van 22 april had 
evenveel succes, en ook dit keer bleven 
we gezellig plakken in de brouwerij.  We 
kregen ook een uitnodiging voor de bier-
fietstocht die de brouwerij deze zomer 
organiseert… Wordt dat onze volgende 
zomeractiviteit…?!

(Wim)
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Exit het buurthuis…

Er is al heel wat over gezegd en geschre-
ven, verschillende verhalen doen de ronde, 
doorspekt met deze of gene mening. Dat het 
(voormalige) buurtlokaal heel wat reacties 
losweekt, is het minste dat we kunnen stel-
len. Logisch ook, als je ziet wat er de voorbije 
jaren allemaal werd georganiseerd.

Omdat het gebouw in de Moreelsstraat al 
heel wat jaren dienst doet en bekend staat 
als ‘het buurtlokaal’, willen we graag schet-
sen waarom er aan het huren van deze 
stek een einde is gekomen. Daar gaat een 
hele geschiedenis aan vooraf…

30 Jaar geleden… Toen was er ook een 
buurtwerking actief op het begijnhof. Zij 
beschikten niet over een buurtlokaal. Ze 
organiseerden activiteiten zoals en waar 
het hen uitkwam: op straat, op een pleintje, 
in een atelier, … Later mocht de buurtwer-
king gebruik maken van het pand in de Mo-
reelsstraat 3: dit pand is het eigendom van 
de kerkfabriek en werd indertijd gebruikt 
als opslagruimte voor alle verbouwingen 
en herstellingswerken die in opdracht van 
de kerkfabriek werden uitgevoerd.

10 Jaar geleden… De buurtwerking kon 
gratis en voor niets in het buurtlokaal 
terecht. Ze organiseerde er steeds meer 
activiteiten. De levende kerststal werd er 
bijvoorbeeld jaar in jaar uit opgebouwd en 
weer afgebroken, telkens in een grotere 
en meer imposante versie. Doordat de 
kerkfabriek het pand steeds minder als op-
slagruimte gebruikte, werd er meer ruimte 
gecreëerd voor tal van activiteiten, zoals de 
paasactie, de rommelmarkt, Kunst op het 
Begijnhof en de bebloemingsactie. 

5 Jaar geleden… De buurtwerking sloot 
met de kerkfabriek een gebruiksovereen-
komst af, voor een periode van 4 jaar, 
waarna een erfpacht zou volgen. Vanaf 
dan betaalden we een huurprijs voor het 
gebruik van het pand. Daarnaast zou de 
buurtwerking het pand mee helpen op-
ruimen. De buurtwerking spaarde hard en 
werkte nog harder omdat ze ook financi-
eel verantwoordelijk zou zijn voor de in-
richting van het pand. Hierover hebben we 
reeds in vorige nieuwsbrieven meer toe-
lichting gegeven.

Eind 2010… Jaap Boelens diende zijn ont-
slag in als voorzitter van de buurtwerking. 
Een verschillende mening over hoe de 
buurtwerking zou evolueren en zij het 
pand zou inrichten en uitbaten, lag aan 
de basis. Hierdoor vertroebelde ook de 
relatie met de kerkfabriek. Reden: kan de 
buurtwerking een dergelijk project wel 
(financieel) aan? Toegegeven, we hebben 
serieus nagedacht, gerekend en gepuzzeld 
om er zeker van te zijn of de buurtwerking 
dit zou kunnen dragen. De huurprijs zou 
meer dan verdubbelen en 500 Euro per 
maand verzamelen is niet niks. Met enkel 
en alleen de inkomsten van de vaste acti-
viteiten, die we tot dan toe organiseerden, 
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zou dit niet lukken! Extra inkomsten gene-
reren zou noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld 
uit andere grote activiteiten of door het 
onderverhuren van het pand aan andere 
organisaties of verenigingen. 

Een volledig ingericht lokaal, waar de 
buurtwerking met alle activiteiten terecht 
zou kunnen, waar buurtbewoners ook een 
feest of dergelijke zouden kunnen organi-
seren, er voldoende opslagruimte is om al 
het materiaal gecentraliseerd te bewaren, 
… We zagen heel wat voordelen bij het 
uitbaten van het lokaal en zeiden ‘Ja’ aan de 
kerkfabriek… 

Toen bleek dat de kerkfabriek reeds een 
andere bestemming voor ogen had, waar-
bij de buurtwerking nog welkom was om 
er activiteiten te organiseren, maar alle an-
dere voordelen vervielen. Een ‘interessan-
ter financieel voorstel’ deed hen beslissen 
om met de door Jaap Boelens opgerichte 
vzw 4xm in zee te gaan, die het lokaal voor 
de Kerkfabriek zal uitbaten. 

Anno 2012… De buurtwerking heeft al 
heel wat titels gedragen: van mogelijke 
erfpachthouder en hoofdhuurder tot pre-
ferentiële partner tot onderhuurder. De 
onderhandelingen slepen ondertussen al 
meer dan een jaar aan. Elke vergadering 
met de kerkfabriek bracht nieuwe voor-
waarden aan het licht, leidde tot extra 
teleurstellingen, … Het wederzijdse ver-
trouwen en de goede verstandhouding 
tussen de buurtwerking en de kerkfabriek 
verminderde hierdoor steeds meer…

Het klopt, de buurtwerking heeft uitein-
delijk een ‘te nemen of te laten’ contract-
voorstel ontvangen om op basis van dag-
verhuur en op vooraf vastgestelde dagen 

in te tekenen voor een periode van 2 jaar, 
maar:

- zonder opslagruimte op korte termijn;

- we wilden graag één vrijdagavond per 
maand te reserveren voor een buurtactivi-
teit, maar niet alle data waren vrij en alter-
natieve datums werden niet gegeven;

- de Levende Kerststal zou op één dag 
opgebouwd en ook weer afgebroken 
moeten worden om het pand beschikbaar 
te maken voor andere activiteiten;

- strenge eenzijdige voorwaarden op het 
vlak van brandbeveiliging, verzekeringen en 
mogelijke schadeclaims. Als we het pand 
voor één dag huren, moeten we voor die 
ene dag een brandverzekering afsluiten.

- de waarborg werd niet zoals een huur-
waarborg op een geblokkeerde rekening 
verwacht maar moest op jaarbasis vooraf 
betaald worden. 

Het was een harde beslissing, maar om-
dat de inhoud primeert op de omkade-
ring, omdat vriendschap belangrijker is dan 
centen en omdat goede buren belangrij-
ker zijn dan verre vrienden, hebben we dit 
contract uiteindelijk niet ondertekend.

Nu zijn we een buurtwerking met veel 
ideeën en plannen, maar zonder vaste stek. 
Toch kan dit de organisatie van nieuwe en 
andere activiteiten niet belemmeren, en 
we zullen creatiever uit de hoek komen 
wat betreft de locatie en de activiteiten. 
Het kan de leefbaarheid van de buurt al-
leen maar ten goede komen!

 (de buurtwerking)
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De koude Paasmorgen was geen belet voor 
de meer dan 35 jonge kinderen (en hun ver-
kleumde ouders) om onze Paashaas ’s mor-
gens vroeg te volgen! Een van de kindjes wou 
zelfs in pyjama mee… gelukkig was onze 
Paashaas geduldig genoeg en mocht hij snel 
een warmere broek en jas aanschieten  ;-)

Fotoverslag Paasreceptie

foto:’s © Guido, Johan, Joke, Hans 2012

Dank aan iedereen voor jullie komst, som-
migen vertrokken zelfs later op vakantie 
om de paaseitjes niet te missen! 
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Begijnhofbewoners
genomineerd voor Prijs
Vrijwilliger van het Jaar

Verschillende begijnhofbewoners dragen vrij-
willig hun steentje bij aan de uitbouw van 
een of meerdere verenigingen/organisaties, 
zo bleek tijdens de jaarlijkse prijsuitreiking 
van ‘vrijwilliger van het jaar’, die op 5 maart 
in het stadhuis plaatsvond. Naast Frans, die 
door de buurtwerking werd voorgedragen, 
kan je ook Annick en Hilde op de onder-
staande foto’s herkennen en over hun pres-
taties lezen in de onderstaande artikels. Pro-
ficiat aan allen!!!

In het stadhuis van Mechelen werd 
dinsdagavond de ‘Prijs voor vrijwil-
liger 2012’ uitgereikt.

Uit de elf genomineerden koos de 
jury unaniem voor Els Goodman. Zij 
zet zich al jaren in voor de wijkraad 
Mechelen-Noord en voor het buurtco-
mité Pennepoel. Daarnaast is ze onder 
andere actief in de seniorenwerking, 
palliatieve zorgen, en in de parochie-
werking.
De bekroonde organisatie is de Oxfam 
Wereldwinkel, die kan rekenen op de 
inzet van zo’n 50 medewerkers en 
onlangs nog een nieuwe winkel heeft 
geopend in de Hoogstraat.

Uit de pers

Schepen van Welzijn Ali Salmi (onaf-
hankelijk) benadrukt dat er eigenlijk 
geen winnaars of verliezers zijn. “Deze 
twee laureaten staan symbool voor één 
op de vijf Mechelaars die zich dage-
lijks vrijwillig engageren op tal van 
terreinen”, zegt hij.
De geprezen vrijwilligers krijgen een 
oorkonde aangeboden, en in het najaar 
mogen ze een gedenkboom aanplan-
ten in het Thiebroekbos in Heffen als 
waardering voor hun inzet.

Jan Smets
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Eén op de vijf Vlamingen doet aan vrijwilligerswerk.  Omgerekend bete-kent dit voor onze stad zo’n 10 à 15 000 vrijwilligers.  

Ze zijn onmisbaar voor de vele voor-zieningen en instellingen zoals zie-kenhuizen en zorgcentra, voor wel-zijnsorganisaties en scholen.  Ook de samenhang in buurten en wijken draait op vrijwilligers.  Maar ook in het verenigingsleven (sport, jeugd, cultuur en erfgoed) zijn ze aan de slag.  En dan mag je niet vergeten dat nog tal van Maneblussers zich inzet in eigen familie, of in de buurt.  Vrij-willigers vormen het kloppende hart van de stad!



Frans is sedert de start van de buurtwer-
king actief lid. Ook daarvoor engageerde hij 
zich reeds in de voorloper van de buurt-
werking. Waar hij kan, steekt hij de handen 
uit de mouwen, staat hij anderen met raad 
en daad bij, leent hij materiaal uit, … En dat 
nu al meer dan 20 jaar!

Frans en de buurt, dat gaat samen. Vaak is 
hij als eerste op de hoogte van gebeur-
tenissen, situaties, de ziekte van deze of 
gene,

 … Hij verwelkomt nieuwe bewoners in 
de straat en houdt ook een oogje in het 
zeil wanneer buren op reis zijn, … Niet 
voor niets noemen we hem hier ‘de bur-
gemeester van ’t straat’ ! 

En zo kennen ze hem nu ook op het stad-
huis…

(Els) 9

Het is al sinds 2005 dat onze stad de 

prijzen uitreikt: één voor een individu-

ele Mechelaar, en één voor een orga-

nisatie.

“Eén op de vijf stadsgenoten zet zich 

in als vrijwilliger.  Het persoonlijk 

engagement van deze Mechelaars 

getuigt van maatschappelijke betrok-

kenheid en bevordert de samenhang 

in onze samenleving.  Dit jaar had-

den we elf nominaties.  Naast iedere 

stedelijke adviesraad en instellingen 

van stad en OCMW konden ook Me-

chelse organisaties en voorzieningen 

uit het brede cultuur-en welzijnsveld 

een kandidaat voordragen. Maar ook 

een groep van 20 Mechelaars kan een 

persoon naar voor schuiven. Ieder staat 

symbool voor al diegenen die zich da-

gelijks onbaatzuchtig inzetten in onze 

stad.  Toch waren we het unaniem eens 

over de uitslag.  We kozen voor Els 

Goodman die zich méér dan dienstbaar 

maakt in het buurtcomité Pennepoel en 

wijkraad Noord.  Als organisatie gaat 

de prijs naar Oxfam Wereldwinkel.  In 

het najaar planten we als waardering 

voor hun inzet een boom in het ‘vrij-

willigersbos’ aan de Thiebroekvaart in 

Heffen...”
(Ali Salmi)

De stedelijke prijs is geen spel van winnaars en verliezers. Het feit dat hier vanavond 11genomineerden aanwezig zijn, wil zeggen dat deze personen en organisaties door anderen opgemerkt en gewaardeerd worden
De volgende vrijwilligers krijgen een eervolle vermelding:
Frans Ophalvens - voorgedragen door Buurtwerking Groot Begijnhof vzw 



De aanvragen om in te schrijven voor onze 
jaarlijkse rommelmarkt komen alweer bin-
nen, van heinde en ver willen standhouders 
een plaatsje bemachtigen. Maar om zeker 
te zijn dat ook jullie voor eigen gevel kun-
nen staan, vragen we om zo snel mogelijk in 
te schrijven! Dit jaar gaat de rommelmarkt 
door op 8 september 2012.

De standgelden veranderen niet:

- Buurtbewoners die zelf voor eigen gevel
  staan: 4 euro;

- Externe standhouders: 6 euro per 4
  meter, met een maximum van 8 meter
  per stand.

Inschrijven kan nu al! Liefst via het inschrij-
vingsformulier op onze site: www.groot-
begijnhofmechelen.be.

Of je kan het inschrijvingsformulier op de 
achterkant van deze nieuwsbrief ingevuld 
afgeven bij Frans Ophalvens, Vrouw Van 
Mechelenstraat 41.

Opgelet: de standplaats (ook die van be-
woners) is pas gereserveerd na betaling 
van het correcte bedrag op het (nieuwe!) 
rekeningnummer BE97.7310.1574.0849 
met vermelding van Rommelmarkt 2012 
+ naam van de inschrijver + straat en huis-
nummer. 

(Els)

Dagelijks ontvangt de buurtwerking verschil-
lende mails. De meeste ervan zijn activiteit 
gerelateerd. Zo ontvingen we in de loop van 
maart en april reeds heel wat mails van 
mensen die zich zeer graag willen inschrijven 
voor de rommelmarkt. En een aspirant-stads-
gids wou ook mee op onze begijnhofwande-
ling . Maar de volgende mail willen we jullie 
niet onthouden:

Rommelmarkt
der begijnhoven
reserveer je
eigen gevel!!

Internationale interesse voor 
het begijnhof

Good evening.

I’m a student of Art History at the 
Faculty of Human and Social Sciences 
of the New University of Lisbon (Fac-
uldade de Ciências Sociais e Humanas 
da Universidade Nova de Lisboa) 
Portugal, and at the present moment 
I’m conducting a research about the 
depictions of Saint Alexis and I want-
ed to now if it is possible to send me 
some images of the painting of the 
Wedding of Saint Alexis, belonging to 
the Beguinage of Mechelen, as well as 
any other aditional information that 
you can send me.

Thank you very much.

Kind regards,
André Silva

Guido snelde de volgende dag naar de Be-
gijnhofkerk, maakte een paar foto’s en we 
hebben deze via mail terugbezorgd. André 
Silva was blij met deze documenten en zou 
ze zeker verwerken in zijn eindwerk. 
Het Groot Begijnhof en haar 
(kunst)patrimonium is tot heinde en ver 
bekend, zo blijkt!

(Els) 10



Van een goede timing gesproken: net voor 
de aanvang van de paasvakantie verrees er 
op het graspleintje aan de Guido Gezelle-
laan (vlakbij Troc) een speeltuin. Een klim-
huis en schommel staan er uitnodigend te 
blinken.

Dat het succes heeft, kan je gerust stellen: 
het snel tellen van de aanwezige spelende 
kinderen, bij het passeren van het pleintje, 
leverde al verschillende keren aantallen 

Spelen op het begijnhof
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tussen 15 en 23 kinderen op! En de ouders 
hebben we dan nog niet eens meegeteld.

Dat de speeltuin zeker goed gebruikt zal 
worden, staat buiten kijf. Daarnaast vormt 
het zowel voor de kinderen als ouders de 
gelegenheid om elkaar beter te leren ken-
nen, nieuwe contacten te leggen. 

Binnenkort (waarschijnlijk op zaterdag 9 
juni) organiseren we daarom samen met 

de buurtwerking Rond-
om ’t Veer en de basis-
school De Luchtballon 
een “openingsfeest”. 
Houd je brievenbus in 
de gaten, we bezorgen 
nog een uitnodiging! 

Op die manier is er in 
deze straat twee keer 
‘leven in de brouwerij’ 
te bespeuren!

(Els)
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Buurtwerking Groot Begijnhof is al decennia 
lang jaren actief: ze organiseert tal van ac-
tiviteiten, toegankelijk voor zowel bewoners 
als niet-bewoners, de ene al groter dan de 
andere.  Het doel is de cohesie tussen de 
buurtbewoners te verhogen en de buurt be-
kendheid te geven. 

Zo’n dertig jaar geleden is de huidige 
buurtwerking ontsproten uit ‘Vrienden 
van het Begijnhof ’. Een aantal van de ac-

Vrienden van het Begijnhof:
vroeger en nu

tiviteiten die zij 
organiseerden, 
zetten wij nog 
steeds verder, 
en de bebloe-
mingsactie werd 
zelfs door de 
stad overgeno-
men. Hun soci-
aal engagement 
voor de oudere 
en ziekere was 
de belangrijkste 
drijfveer, evenals 
hun bekommer-
nis om het be-
gijnhof op te ka-
lefateren (door 
huizen te witten 
bijvoorbeeld).

Poldine Peeters uit de Nonnenstraat heeft 

kinderen hangen paasbloemen op, op het Begi jnhof
foto: © Vrienden van het Begijnhof

ons haar archief uitgeleend, waardoor 
we heel wat ‘schatten’ hebben mogen 
ontdekken. Deze werden met veel 
zorg door Guido ingescand zodat we 
dit ‘erfgoed’ nu ook digitaal kunnen 
bewaren voor de toekomst. Hartelijk 
bedankt Poldine, en Guido voor het 
scanwerk! 

Die pareltjes uit de geschiedenis wil-
len we jullie zeker niet onthouden! In 
deze rubriek publiceren we elke keer 
enkele documenten of foto’s, die ge-
linkt zijn aan de huidige activiteiten of 
periode waarin deze nieuwsbrief ver-
schijnt. Deze keer staan een rondlei-
ding op het begijnhof en de paasactie 
centraal.

(Els) 
krantenar t ikel over Begi jnhofwandel ing
archief © Vrienden van het Begijnhof
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In één van de vorige nieuwsbrieven lieten we 
Jean-Paul nog aan het woord. Zoals steeds 
vertelde hij gedreven over zijn werk en over 
zijn nabije plannen. Jean-Paul was een be-
genadigd kunstenaar maar vooral ook een 
lieve en stijlvolle man.

Samen met Nadine woonde hij sinds 1956 
in de Schrijnstraat. In zijn atelier ontstonden 
honderden ideeën. Vele ontwerpen wer-
den waargemaakt en gingen de openbare 
ruimte bevolken. Denken we maar aan de 
beelden aan het Europees Parlement in de 
Belliardstraat, het Maeterlinckmonument 
in Luik, de fotowand in de Brusselse metro 
Aumale, het ontwerp van de  IJzerenleen, 
het beeld van Lodewijck Van Beethoven 
op de  Haverwerf,  het ontwerp van het 
laatste 5 frankstuk….
Na de afscheidsceremonie in het funerari-
um van Mechelen, schreef ik onderstaande 
tekst.

Jean-Paul Laenen
overleden op 
4 april 2012

Een kille witte ruimte
In de verte een viool, een cello
Ik schuif aan en plots 
Een open hand op de urne
Het staat haaks op iets wat afgesloten 
wordt
Ik ga zitten en zie 
Een fietser fietst voorbij
Een trein glijdt door het beeld
Schaduwen in het glas verdwijnen vroeger
De fietser komt terug
Een broer, een zus, een voorzitter 
en vriend nemen afscheid met woorden
Gietende regen verstilt een laatste groet
Ik vertrek en fiets naar huis 
Met een hand in het hoofd.

Pier 
20.04.2012 

krantenar t ikel over Begi jnhofwandel ing
archief © Vrienden van het Begijnhof
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Op zaterdag 5 mei ben je vanaf 10.00 tot 
12.00 welkom op het Begijnenkerkhof 
(pleintje rechts van Cellebroederskloos-
ter). Breng je lege bloembakken mee, en 
we vullen deze met potgrond en bloemen, 
geleverd door stad Mechelen.  Laat de zon 
maar komen!

Op zaterdag 4 augustus willen we ons eerste 
mosselsouper organiseren op het Begijnhof!  
Ben je fan van dit lekkere zeegerecht en wil 
je onze koks in actie zien, laat het ons weten 
zodat we voldoende mosselpotten kunnen 
inslaan!

Stuur ons een mailtje op info@groot-be-
gijnhof-mechelen.be, of bus een briefje bij 
Frans in de Vrouw Van Mechelenstraat 41.

Opsporing
verzocht

Wie kan ons vertellen waar (straat + huisnum-
mer) de volgende foto op het Groot Begijnhof is 
getrokken? 

Uit alle correcte inzendingen trekt een on-
schuldige hand 2 winnaars. Zij ontvangen 
een mooie prijs. Waag dus zeker je kans!

© Johan 2012

Oplossing
vorige
nieuwsbrief:

huis hoek
Nonnenstraat
Jezuspoort

Uit de correcte inzendingen heeft een 
onschuldige hand de namen van winnaars 
getrokken:  Ina Devos uit de Hoviusstraat 
en Olivier & Evelyne uit de Acht-Zalighe-
denstraat. Zij mogen eerstdaags hun prijs 
in ontvangst nemen!

De oplossing ontvangen we graag tegen 
30 juni op het volgende adres: Nieuwe 
Beggaardenstraat 13. Het invulstrookje 
vind je achteraan deze nieuwsbrief) of 
begijnhofquiz@telenet.be. In de volgende 
nieuwsbrief publiceren we de namen van 
de winnaars. 

Joke en Els

Bloemen op het Begijnhof
(i.s.m. stad Mechelen)

Mosselen op het Begijnhof
4 augustus 2012
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Oplossing ‘Opsporing verzocht’,
nieuwsbrief  2012 - 1

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

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

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

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

........................................................................................................
(straat en nummer)
(te posten in Nieuwe Beggaardenstraat 13)

© Johan 2012

Inschrijving Rommelmarkt der Begijnhoven
8 september 2012

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 
2012 + naam van de inschrijver”

(te posten in Vrouw Van Mechelenstraat 41)



Agenda 2012
Noteer zeker de volgende
activiteiten in je agenda:
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Bebloemingsactie
nu zaterdag 5 mei

van 10.00 tot 12.00 uur
Begijnenkerkhof

Spelen op
het Begijnhof

zaterdag 9 juni
G. Gezellepleintje

Vrijwilligersetentje
vrijdag 13 juli

Mosselsouper
zaterdag 4 augustus

Rommelmarkt
der Begijnhoven

zaterdag 8 september

Quiz op het Begijnhof
zaterdag 29 september

Levende Kerststal
zaterdag 15 december

zondag 16 december 

De Langste Tafel 
zondag 16 september

vzw Zwemmen
in Brak Water


