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Dag Buur!
De grote vakantie loopt weer op haar laatste benen. Deze hebben we goed in gang
gezet tijdens de inhuldiging van het speeltuintje aan de Guido Gezellelaan. Ook het
vrijwilligersetentje en het mosselsouper
trokken veel volk, getuige de verslagen in
deze nieuwsbrief.
Naar jaarlijkse traditie is het op zaterdag 8
september rommelmarkt. En drie weken
later organiseren we voor de 5e maal de
Quiz op het Begijnhof. Een nieuwe activiteit - ook al in september! - waar we mee
onze schouders onder zetten, is Aan Tafel
Katelijnestraat. Lees hierover meer in deze
nieuwsbrief.
De Kerkfabriek krijgt ook recht van antwoord, naar aanleiding van het artikel ‘Exit
buurthuis’ in de vorige nieuwsbrief.
We wensen je alvast veel leesplezier en kijken uit naar een volgende ontmoeting!
De buurtwerking

Cellebroedersklooster. Laat je leiden door
de levendige muziek en de optredens van
dansschool De Marlynes… Verder voorzien we ook nog een minibar in de Nonnenstraat.

Rommelmarkt
der Begijnhoven

En heb je ’s avonds nog wat energie over
en wat extra zakgeld om op te maken, kom
dan zeker mee feestvieren op het Klein Begijnhof aan de rooster. Dan is het uitblazen
bij een glas of toch nog een dansje wagen
met Frituur Paula. Sfeer verzekerd!
(Inez)

De eerste zaterdag van september - het is
een begrip geworden op het Begijnhof - is
er een grote bedrijvigheid van in de (veel te)
vroege uurtjes... Je raadt het goed: dit jaar
gaat de rommelmarkt door op zaterdag 8
september.

ontwerp © Paul 2012

Net zoals vorig jaar doet de Hoviusstraat
ook weer mee, en we zijn vooral blij dat
zoveel bewoners voor eigen gevel staan, al
dan niet omringd door familie en vrienden.
Dat maakt onze rommelmarkt toch echt
anders en gezellig, …
De bar en het podium staan dit jaar opgesteld op het Begijnenkerkhof, links van het

VERKEERSVRIJ BEGIJNHOF: op 8 september is het Groot Begijnhof tussen de
Katelijnestraat en de Vrouw van Mechelenstraat vanaf 06.00 ‘s morgens volledig
verkeersvrij! Houd er rekening mee dat
het verlaten van garages dan ook niet
mogelijk is. Bedankt om je wagen vrijdagavond al te verplaatsen!
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Aan tafel
Katelijnestraat

Op de autoloze zondag van 16 september
wordt er in de Katelijnestraat een 500 m
lange tafel geplaatst. Voor het eerst in de
geschiedenis kunnen de bewoners van deze
druk bereden straat met elkaar aan tafel.
Meer zelfs, ze kunnen samen met
vrienden, kennissen en buren van de
de Begijnhoven aan tafel. Zij kregen
ook voorrang bij het reserveren van

hun
beidan
hun

zitplaatsen. Tien jaar geleden deed ik dezelfde stunt in Gent. Op 16 september
neemt in de Katelijnestraat de gezellige
sfeer van ‘samen tafelen’ het over van de
immense verkeersdrukte van elke dag. De
tafel wordt geplaatst van op de hoek met
de Schrijnstraat tot aan de hoek met het
Romboutskerkhof en is ongeveer 500 m
lang. Zo een tafel telt maar liefst 1300 zitplaatsen.Wie wil deelnemen aan dit uitzonderlijk feest, kan gerust reserveren. Je kan
aanschuiven bij een maaltijd van de buren
die je kent of je kunt bij ons pizza of barbecue bestellen (8 € ) of je brengt zelf de
picknickmand mee. Op voorhand inschrijven en bestellen is nodig en we vragen om
jullie bord en bestek mee te brengen. Wij
voorzien een tafel en stoelen. Drank zal te
verkrijgen zijn aan democratische prijzen
en muzikale animatie is voorzien. Breng de
zon en jullie goed humeur mee, en niet te
vergeten …bord en bestek!
Men kan aanschuiven vanaf 11u stipt, want
dan wordt de tafel in het midden van de
straat geplaatst voor de nodige foto’s.
Daarna schuiven we ze wat aan de kant
op vraag van de brandweer. De tafel wordt
weer afgebroken vanaf 16u. Laat ons hopen dat het opnieuw één groot straatfeest
wordt.
Reservatie : 0483/579463 van maandag tot
zaterdag tussen 10 u en 20 u.
(Pier De Kock)
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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 antwoord te voorzien!
Wanneer:
Zaterdag 29 September 2011
om 20.00 u 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 u vul het formulier in achteraan in
dit boekje en bezorg het bij Johan De
Keersmaeker: Nieuwe Beggaardenstraat
13. te Mechelen.

Wij bevestigen de ontvangst van je inschrijving en laten je weten of er nog plaatsen
vrij zijn. De inschrijving is pas definitief na
ontvangst van de 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
enveloppe in de brievenbus!).
Vragen over de beschikbaarheid van plaatsen of de quiz in het algemeen? Contacteer Johan: begijnhofquiz@telenet.be of
0473/40.92.85.
(Johan) 5

Guido Gezell(ig)e pleintje
op 30 juni
ijsjes voor jongens
en meisjes
We citeren graag Jan Smets die op 30 juni
een prachtig artikel publiceerde op Mechelen blogt.
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“Gust, Bertha en hun buren, ze maken een
wereld van verschil!
Het is mooi om zien, en ik krijg er een warm
gevoel van. Natuurlijk weet ik ook wel dat
diversiteit vaak strubbelingen kan geven.
Ik ben daar niet blind voor. Maar hier zie
ik mensen een wereld van verschil maken
- eenvoudig door open te staan voor mekaar, en voor mekaars eigenheid. Hier hoeven geen politieke of sociologische studies
of discours het proberen uit te leggen. Hier
doet men het gewoon. Bertha en Gust en
Razet en Sahak, en zovele anderen. Hier
toont een stad haar warme hart. En met
een goed gevoel fiets ik even later weg... ,
met de wetenschap dat het soms écht niet
moeilijk is, als men maar wil...”
ontwerp © Paul 2012

Smaakt het fotoverslag naar meer? Neem gerust een kijkje op de facebookpagina van de buurtwerking:
http://www.facebook.com/media/set?set=a.382297921825996.97873.114663095256148&type=1.

Veel kijkplezier en nagenieten!
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foto:’s © Johan 2012

De vrijwilligers

Een veertigtal vrijwilligers draagt tijdens 1 of
meerdere activiteiten van de buurtwerking
haar steentje bij. Reden te meer om hen 1
keer per jaar culinair in de watten te laten
leggen. Zelfs dat gebeurt door onze vrijwilligers… Van engagement gesproken ;-)
Op de foto’s zie je een deel van de vrijwilligers, hun partners en kinderen.

Wil jij ook graag meewerken? Spreek dan
gerust een vrijwilliger aan tijdens een activiteit of stuur een mailtje naar:
info@groot-begijnhof-mechelen.be .
(Els)
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Oude en nieuwe bewoners
op het begijnhof:.
De verankering van
Brouwerij Het Anker
In de rubriek ‘Oude en nieuwe bewoners’
trokken we deze keer naar Brouwerij Het
Anker, misschien wel de oudste bewoonster
van de buurt. We hadden een gesprek met
Charles Leclef, jongste telg van de familie Van
Breedam die in 1872 de Begijnhofbrouwerij
overnam en tevens de huidige eigenaar.

“Tja, iedereen kent ondertussen wel de
verhuis van het begijnhof van extra muros
naar intra muros en dan de overname van
hun brouwerij door onze familie. Louis Van
Breedam had een jeneverstokerij in Willebroek en hij kocht de brouwerij over. Maar
daarover kunnen de lezers alles terugvinden op onze website: www.hetanker.be.
Je vindt er alles over biersoorten , onze
activiteiten, onze nieuwe plannen…”
“In 1990 heb ik de brouwerij overgenomen, niet omdat ik zo zakelijk georiënteerd
was, maar ik kon het niet aanvaarden dat
honderden jaren historiek zomaar zouden
verdwijnen. Maar het waren toen niet de
beste tijden en innovatie was nodig. We
kozen toen ook voor andere activiteiten
naast de brouwerij. Zo is het hotel ontstaan.
Een deel van de brouwerij diende ver-
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bouwd te worden en voor we het wisten
had de Nonnenstraat een ander uitzicht.
De volledige gevel van de brouwerij was
vernieuwd en dat was toen zeer opvallend.
De buurt was toen eerder verloederd, had
een negatief etiket en was niet bepaald ‘the
place to be’. Met het hotel konden we de
brouwerij openstellen voor het publiek.
Het was het begin van een publieke ‘verankering’. We wisten toen niet of het wel
een goede keuze was, maar het heeft wel
de toon gezet. En daarop volgde dan later
de brasserie. Dus ook het stadsgezicht aan
de Guido Gezellelaan veranderde.”
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“Ondertussen was er in de brouwerij ook
veel veranderd. Steeds meer verschillende
bieren werden gebrouwd. Het accent werd
verlegd naar kwaliteitsvolle streekgebonden bieren. De Gouden Carolus was dat
vroeger al, maar ook wij moesten diversifiëren, we zijn uiteindelijk een bedrijf. Ondanks de enorme groei, bleven wij toch de
nadruk leggen op het authentieke karakter
van de brouwerij. Ondertussen kon het publiek ook de brouwerij gaan bezoeken en
hebben we een heuse fietsroute ontwikkeld. Op dit moment zijn we op een ‘point
of no return’ gekomen. We blijven brouwen in de brouwerij,
maar de bottelarij
verhuist naar Mechelen-Noord. We
plaatsen de meest
belastende activiteit
voor de buurt buiten het centrum. De
expansie was niet
meer te houden, de
druk op de locatie
werd te groot. We
geven de brouwerij een nog grotere
publieke erfgoedfunctie en ontkoppelen ze deels van
de louter economische activiteit. Vandaar dat we in de
toekomst de ingang
in de Krankenstraat
willen openstellen
voor het publiek
en het authentieke
karakter publiekelijk
delen. We willen een
soort ambassadeur
van Mechelen wor-

viteiten ondersteunen. Het is dus geen
toeval dat de buurtwerking de komende
kerststal in de brouwerij organiseert.”
“De oorspronkelijke stokerij in Blaasveld
werd ook opgekocht om opnieuw dit
stukje geschiedenis te bewaren. Meer nog:
we hebben ze gerestaureerd en er wordt
nu whisky gedistilleerd uit het moutbeslag
van de Gouden Carolus Tripel. Eind december 2013 kunnen jullie proeven van
de Gouden Carolus single malt whisky.
We willen ons niet profileren als de ‘beste’
whiskystokerij maar wel een kwaliteitsvol
en authentiek product op de markt bren-

den. De brouwerij is een deel van de Mechelse geschiedenis, ze is visueel erfgoed
en een bekend stadsgezicht. We willen dat
vastleggen en bewaren voor de toekomst.
En dat is het verschil met ons product dat
aan verandering onderhevig is of zelfs kan
gekopieerd worden. Maar de brouwerij
kun je niet kopiëren! We willen ons dus
nog meer verankeren in de buurt, ons nog
meer inbedden en nog meer buurtacti-

gen. De geschiedenis wordt in ere hersteld.
Het begon van stokerij tot brouwerij en nu
ontwikkelen we uit de brouwerij weer een
stokerij. De cirkel is rond.”
Er zit duidelijk leven in de brouwerij!
foto:’s © Johan, en Pier 2012

(Pier) 11

Recht van antwoord:
reactie van de kerkfabriek op het artikel
“Exit het buurthuis…”
in de nieuwsbrief van de buurtwerking 2012-2

Beste buurtbewoner,
Zonder hiermee een polemiek te willen opstarten, willen we toch reageren op bovenvermeld
artikel, omdat het onvoldoende recht doet aan
de inspanningen die de kerkfabriek zich heeft
getroost om finaal een plaats te geven aan de
buurtwerking in Moreelsstraat 3.
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Vooreerst willen we opmerken dat het
contractvoorstel dat aan de buurtwerking werd overgemaakt het resultaat is
van lange en soms moeizame onderhandelingen die erop gericht waren aan beide
partijen die zich voor het gebruik van het
pand hebben aangediend, de vzw 4xm van
Jaap Boelens enerzijds en de buurtwerking
anderzijds, een plaats te geven. Omdat de
beide partijen niet rechtstreeks met elkaar
wilden communiceren, heeft de kerkfabriek
hier voluit de rol van “go between” op zich
genomen. Niet zonder resultaat overigens.
Op basis van de onderhandelingen was
er een consensus over een lijst met data
voor gebruik van het lokaal afgestemd op
alle hoofdactiviteiten die de buurtwerking
de voorbije jaren heeft georganiseerd.
Uitgangspunt daarbij was overigens de
kalender zoals die door de buurtwerking
zelf werd uitgestippeld, ook de dagen die
ze nodig had voor de opbouw van de
kerststal. Slechts een beperkt aantal data
bleken niet helemaal verenigbaar en dien-

den te worden geschrapt. De kerkfabriek
slaagde er ook in om na overleg met de
de vzw 4xm, een voor de buurtwerking
aantrekkelijk (en door de buurtwerking
zelf voorgesteld) gebruikstarief van gemiddeld 80 euro per activiteit te voorzien, inclusief kosten voor energie (elektriciteit en
verwarming) en waterverbruik iof globaal
ongeveer 800 euro op jaarbasis. Voorwaar
een zeer beperkte kostprijs in vergelijking
met de dure permanente gebruiksregeling
(500 euro per maand) die eerder in het
vooruitzicht werd gesteld. En ook een zeer
concurrentieel tarief binnen de context
van de elders in de binnenstad gevraagde
tarieven.
Het is dan ook spijtig dat de buurtwerking
finaal beslist heeft niet in te gaan op het
voorstel. De beweegredenen situeren zich
in een aantal randvoorwaarden (brandverzekering, mogelijke schadeclaims), die
nochtans regel zijn in elke gebruiksovereenkomst (duidelijk te onderscheiden van
de huurmodaliteiten). Een opslagruimte is
er inderdaad niet; het pand zelf is wat het
is. Maar de buurtwerking weet ook wel
dat we al enige tijd inspanningen aan het
doen waren om bijkomende opslagruimte
te creëren, met respect voor het historisch
karakter van het pand.

We betreuren de genomen beslissing
maar de beweegredenen behoren uiteraard tot de discretie van de buurtwerking.
Dat het aanvankelijk de bedoeling was
– en nu gaan we een paar jaar terug in de
tijd (2007) - om voor de renovatie met
de buurtwerking en alleen met de buurtwerking een partnerschap aan te gaan is
correct. De verwachting was immers dat
de kerkfabriek samen met de buurt de
kost van de werken zo laag mogelijk zou
kunnen houden door de renovatie budgetvriendelijk aan te pakken (medewerking van “low cost”- organisaties) en door
de kost van de werken te spreiden over
beide partners: het buitenwerk voor de
kerkfabriek en de binnenafwerking voor de
buurt. Beide denksporen bleken al snel onrealistisch rekening houdend onder meer
met de zeer ingrijpende werken die met
het oog op de stabiliteit van het gebouw
noodzakelijk waren en de onmogelijkheid
om budgetvriendelijke organisaties in te
schakelen voor de renovatie. Uiteindelijk
besliste de kerkfabriek om als eigenaar
resoluut door te gaan met de werken en
ook de binnenrestauratie op zich te nemen. Maar dat heeft uiteraard een prijskaartje, reden waarom de kerkfabriek het
van dan af – als openbaar bestuur – tot
haar maatschappelijke plicht rekende om

voor het gebruik en de uitbating van het
pand uit te kijken naar de best mogelijke
return zowel financieel als maatschappelijk.
Om de gedane investeringen optimaal te
valoriseren zag de kerkfabriek een belangrijke opportuniteit en meerwaarde in de
samenwerking met de intussen opgerichte
vzw 4xm van Jaap Boelens. Tegelijk bleef
de kerkfabriek op haar standpunt dat er,
hoe dan ook, ook plaats moest zijn voor
de activiteiten van de buurtwerking. Daartoe werd een lang en moeizaam proces
van onderhandelen opgezet, zoals boven
beschreven. In de overeenkomst met de
vzw 4xm van Jaap Boelens staan de overeengekomen data voor de activiteiten overigens uitdrukkelijk gereserveerd voor de
buurtwerking, nu nog altijd. De deur staat
dus nog steeds open. De buurtwerking is
uiteindelijk niet op het voorstel ingegaan.
De geringere flexibiliteit en autonomie in
het gebruik van het pand die het samenleven met een andere partner meebrengt, is
daar allicht niet vreemd aan. Hoe dan ook
wensen we de buurtwerking alle succes
toe bij haar verdere werking.

Jan Mortier, namens de kerkfabriek 13

Mosselsouper
op 4 augustus
We mochten meer dan 70 buurtbewoners
ontvangen op de eerste editie van het mosselsouper. Hopelijk smaakt dat naar een volgende keer?!
Wie alle foto’s wil bekijken:
http://www.facebook.com/media/set/?set=
a.388883917834063.99757.11466309525
6148&type=1
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Tot ons grote verdriet zijn er ook enkele
buurtbewoners van ons heengegaan…
In memoriam Guy Verhagen
(07 augustus 1959 – 01 juni 2012)
Samen met Annelies organiseerde Guy
jaarlijks de burendag in de Nieuwe Begaardenstraat. Guy was vroeger ook een vaste
waarde tijdens ‘De Levende Kerststal’. Samen met zijn vrouw Annelies speelde hij
Jozef en Maria. Indien nodig vertolkte hij
één van de drie koningen. Tot enkele jaren
geleden ‘De Levende Kerststal’ een week
vroeger werd georganiseerd, dan werd het
voor hem onmogelijk. Guy werkte bij Dupont in een vierploegenstelsel en dan zijn
vrije weekends beperkt, maar sinds januari
stapte hij over in een drieploegenstelsel. Er
kwam dus meer tijd vrij en Guy verscheen
terug op onze kernvergaderingen. Hij kon
terug meer gaan fietsen en bestelde een
nieuwe fiets. Nieuwe plannen werden gemaakt en hij ontdekte samen met Annelies
een nieuwe hobby….zeilen. Maar op 1
juni kwam de wind uit de verkeerde hoek.
Na een fietstocht in de Pyreneeën voelde
hij zich niet zo goed. Hij plaatste zijn fiets
zorgvuldig aan de kant en vertrok voor zijn
allerlaatste reis. Veel te vroeg bleven Annelies en de kinderen verweesd achter. Een
fiets met een leeg zadel is geen troost.
We wensen hen veel sterkte.
16

(Pier)

In memoriam Lieve Hermans
(26 februari 1942 – 28 juni 2012)
Frans en Lieve wonen al meer dan 40 jaar
op het Groot Begijnhof. Lieve was een frivool en levenslustig meisje in haar jeugd.
Frans liet zijn oog op haar vallen. Maar ze
stuurde hem weg. Hij bleef haar nafietsen,

de vlinders in zijn buik waren te sterk.Voor
zoveel gefladder, bezwijkt elke bloem …en
ze trouwden in 1960. Ze danste met haar
Frans de ene wals na de andere en ze
vormden een ‘pas de deux’ als geen andere.
Een tango of een rock & roll, het maakte
niet uit. Daar werd niet over ‘getwist’ en ze
naaide het ene trouwkleed na het andere.
Haar werk als naaister was bekend tot ver
buiten de buurt. Tot in ’72 haar val door
het raam zoveel veranderde. Teveel breuken verduisterden haar zonnige toekomst.
Zij die nooit haar vader had gekend, had
zo graag kinderen gewild maar het mocht
niet zijn. Haar val had te zware gevolgen.
De kinderloze gedachte walste in B-mineur door haar hoofd. Haar zonnige schijn
trachtte de duistere wolken te verdrijven.
Toen dat na een paar jaren lukte, kwamen
reuma en artrose hun tol opeisen. Het

dansen werd moeilijker en pijnlijker. Toen
Frans na zijn brugpensioen zich voluit engageerde voor de buurtwerking, steunde
ze hem volledig. Zij luisterde ondertussen in de zetel naar muziek, met de hond
naast haar. De laatste jaren stelde men
bloedarmoede vast en het ging langzaam
achteruit. De laatste weken verbleef ze in
het ziekenhuis en gleed helemaal weg. Op
het allerlaatste moment opende ze voor
Frans nog eenmaal haar ogen als een ‘pas
de deux’ zonder woorden. Lieve stierf op
28 juni 2012. Als Frans nu thuiskomt en de
deur achter zich dicht trekt, blijft de hond
naar de deur kijken…alsof er nog iemand
zou komen.
We wensen Frans veel sterkte in het luisteren naar muziek.
(Pier)
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Burennieuws
Gezinsuitbreiding
op het begijnhof
Lily werd geboren op 26 april en is het dochtertje van Koen Vlasselaerts & Annelies van
Roey uit de Twaalf Apostelenstraat.

Opsporing
verzocht

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

yyy
Floor werd geboren op 28 april en is het
dochtertje van Hans Daelemans & Els Tanghe uit de Vrouw van Mechelenstraat.

© Johan 2012

yyy

Uit alle correcte inzendingen trekt een onschuldige hand 2 winnaars. Zij ontvangen
een mooie prijs. Waag dus zeker je kans!
Oplossing
vorige
nieuwsbrief:
Oplossing
vorige nieuwsbrief:
Krankenstraat 7

August werd geboren op 27 augustus en is
het zoontje van Ruben Govaert & Nathalie
Devriendt.

Uit de correcte inzendingen heeft een
onschuldige hand de namen van winnaars
getrokken: Maria Smets en Nadine Appels, beiden uit de Schrijnstraat. Zij mogen
eerstdaags hun prijs in ontvangst nemen!
Wil je ook graag aan de buren laten weten
dat je bent getrouwd, 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.
18

info@groot-begijnhof-mechelen.be

De oplossing ontvangen we graag tegen
15 oktober 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.
foto:’s © Johan, 2012

Joke en Els

Inschrijving voor
������������������������������������
de Quiz op het Groot Begijnhof
29 september 2012

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 bij:
Johan De Keersmaeker
Nieuwe Beggaardenstraat 13
2800 Mechelen

Oplossing ‘Opsporing verzocht’,
nieuwsbrief 2012 - 2
Naam:

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

Adres:

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

Leeftijd: ..................................................................................
Oplossing:
de afbeelding is terug te vinden op het adres.
© Johan 2012

........................................................................................................
(straat en nummer)
(te posten in Nieuwe Beggaardenstraat 13)
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Agenda 2012
Noteer zeker de volgende
activiteiten in je agenda:

Rommelmarkt
der Begijnhoven
zaterdag 8 september
Aan tafel Katelijnestraat
zondag 16 september
Pier De Kock
vzw Zwemmen in Bra Water

Quiz op het Begijnhof
zaterdag 29 september
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Levende Kerststal
zaterdag 15 december
zondag 16 december

