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Dag Buur!
De lucht ruikt steeds meer naar herfst, de
bladeren ruilen hun zomerse tenue in voor
een prachtige roodbruine variant. Formaties
vogels passeren al kwetterend en gakkend
over het begijnhof, op weg naar hun favoriete overwinteringsplaats. De dag ontwaakt
steeds later en de nachtelijke duisternis zet
zich steeds vroeger in.
Na een bruisende septembermaand met
tal van activiteiten, volgt nu een periode
vol voorbereidingen voor onze jaarlijkse
Levende Kerststal. Enkele maanden met
veel bedrijvigheid, vooral dan achter de
schermen, om jullie tijdens het weekend
van 15 en 16 december op de terreinen
van Brouwerij Het Anker in kerstsfeer te
kunnen ontvangen! Meer hierover lees je
in deze nieuwsbrief.
De vorige activiteiten trokken zeer veel
volk: laat de (foto)verslagen je smaken!
En natuurlijk zijn er onze vaste rubrieken,
zoals het interview met een bewoner, de
fotozoektocht, …
We wensen je alvast veel leesplezier en kijken uit naar een volgende ontmoeting!
De buurtwerking

Sportievelingen kunnen deelnemen aan
de 5- of 10-km-wandeling, georganiseerd
door Opsinjoorke. Beide trajecten passeren langs de Levende Kerststal.

Levende Kerststal ...
in Brouwerij Het Anker

Vorig jaar organiseerden we een Levende
Kerststal …Anders.
Uit de vele reacties bleek dat we dit jaar
toch weer beter opteren voor een klassieke
Levende Kerststal. En dat gaan we dit jaar
dan ook weer doen: een Levende Kerststal,
met levendige mensen, groot en klein, in en
rond de stal!

Levende Kerststal op:
zaterdag 15 december van 18.00 tot 21.00u
zondag 16 december van 16.00 tot 19.00u
Muzikale omlijsting door
Elewijts Bachkoor
Gravel Unit
United Brass Band
Meer info op:
www.groot-begijnhof-mechelen.be
www.opsinjoorke.be
www.elewijtsbachkoor.be
(Inez)

Toch is er ook dit jaar weer heel wat nieuws
en anders te beleven: de ster leidt ons dit
jaar naar… brouwerij Het Anker. De hemelse stemmen van het Elewijts Bachkoor
brengen je in vervoering. Maar we hebben
nog een aantal andere muzikale verrassingen in petto, dus we hopen je van heinde
en ver te mogen verwelkomen!
De stal kan je bezoeken via het Groot
Begijnhof Mechelen, via de Nonnenstraat,
Conventstraat (of Krankenstraatje) en zo
naar de Hoviusstraat. De poorten van
brouwerij Het Anker worden speciaal voor
dit evenement geopend. Je wordt verwacht
op het binnenplein van de brouwerij.
De winterkou wordt verjaagd met het
Kerstbier van Het Anker, een lekkere glühwein, een hartverwarmende jenever, een
warme chocomelk of vers gemaakte soep!
Honger kan gestild worden met smoutebollen of een lekkere BBQ-worst.

3
ontwerp © Paul 2012

Fotoverslag
Rommelmarkt
der Begijnhoven
Straten vol rommel allerhande, ook dit jaar
werden de begijnhoven ermee overspoeld!
Duizenden zoekende en snuisterende
bezoekers. Op pad langs de standen met

aangeboden waar. Voor de ene ‘grote brol’
is voor de andere een kostbaar goed. Van
opgehaalde schouders en een verder
dwalende blik tot een absolute ‘must have’.
Gewoon betalen of onderhandelen en afdingen.
En tussendoor zich een welkome energieboost gunnen door middel van een hapje
en een drankje.
Kortom, een fel gesmaakte editie, dankzij
alle standhouders, medewerkers en begijnhofbewoners!
Merci!
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Fotoverslag
Aan tafel
Katelijnestraat

Een 500 m lange tafel, meer dan 700 tafelschuimers, een fanfare die kon blazen, één
van de zonnigste zondagen in september,
de geur van worst en pannenkoeken, veel
werkende vrijwilligers, de klank van gitaar
en accordeon,
twee zotte actrices en een
Katelijnestraat
zonder auto’s!
Meer moest
dat niet zijn
voor een memorabele 16de
september in
2012.
Dank aan ieder!

Pier
foto’s © Jef Schrijvers / Guido Verbaet 2012
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Verslag
Quiz op het
begijnhof
Wie weet de antwoorden nog op onze kwisvragen van de laatste editie Quiz op het
Groot Begijnhof?
Op 29 september stroomde het turnzaaltje
van de Luchtballon vol voor een avondje
hersengymnastiek: de jaarlijkse buurtquiz
van en voor het Groot Begijnhof, waarbij
plezier belangrijker is dan competitiedrang.
Semiprofessionele quizploegen worden
zoveel mogelijk geweerd bij deze buurtquiz,
faalangst is niet nodig en wilskracht volstaat,
afgaan mag!

Wat is het beroep van Veerle Ringzakmakers?
Wat is de hoofdstad van Bulgarije?
Welke Mechelse schepen moest aftreden
wegens gesjoemel met verkiezingsdrukwerk?
De juiste antwoorden vind je onderaan.

De swingende presentatoren Johan en
Joke hadden weer zeer gevarieerde
vragenreeksen samengesteld, niet te
moeilijk en niet te gemakkelijk (toegegeven,
dit is voor interpretatie vatbaar). Naarmate
de avond vorderde en de koelkast leger
werd, werd de sfeer er almaar beter op.
Kon je deze keer niet ontsnappen aan het
jubileum van je schoonmoeder dat net op
dezelfde avond viel of was je simpelweg
vergeten je in te schrijven, geen probleem:
volgend jaar een nieuwe kans!
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(Wim)

Verzekeringsmakelaar
Sofia
Stevens

Met bijzondere dank aan de organisatoren
Johan en Joke, aan de Luchtballon en aan
de vele vrijwilligers die de handen uit de
mouwen gestoken hebben.

Oude
en nieuwe
bewoners
op het begijnhof

De achtzaligheden van
Kim en Desin

Kim woont met haar zoontje in de Acht Zalighedenstraat. Als ik haar kom interviewen
heeft ze reeds haar huiswerk gemaakt. Ze
leest meteen haar lijstje voor met de 8 zaligheden waarom ze hier zo graag op het Groot
Begijnhof woont.

1/ Het Warme Welkom. Toen ik hier
kwam wonen half september vorig jaar,
werden wij bijzonder warm verwelkomd.
De lieve overbuurvrouw bracht druiven,
anderen vroegen of ze konden helpen en
velen kwamen meteen een praatje slaan. Ik
voelde direct dat het hier anders was, niet
zoals ‘elders’.

2/ De rust van een autovrije straat is onbeschrijfelijk. Ik kan daar zo van genieten en
buiten staan mijmeren in de stilte van de
straat. Als het volle maan is dan wordt ons
straatje sprookjesachtig verlicht. Dan is het
dubbel genieten.
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3/ Er wonen veel kinderen in de buurt. Ik
heb al heel mijn leven een speciale band
met kinderen. Hun leefwereld klikt met de
mijne. En zeker nu met mijn zoontje van 3
jaar. Soms hoor ik hier kinderen trompet
spelen of breng ik zelf mijn muziekkoffer
naar buiten. Voor ons huisje hebben we in
de zomer een zandbak gemaakt en als het
warm genoeg was, werd een klein zwembad buiten gezet.Voor de kinderen was dat
een echt ‘Plage Begijnhof ’.

4/ Bloemen hebben mij altijd al bekoord.
Bloemen kleuren onze gevel, ons straatje
en ons welzijn. Ze fleuren onze buurt op
en geven een positief gevoel. Vandaar ook
ons tuintje voor ons huisje. We wilden
graag aansluiten bij wat op het begijnhof
reeds vroeger begon. Het is leuk dat andere buren nu ook volgen.

5/ Ik speel muziek van mijn twintigste. Mijn
vader was accordeonist, maar ik heb toch
alles zelf geleerd. Soms hoor je hier een
piano, een doedelzak, een gitaar, fluit of
saxofoon. Misschien moeten we wel met
een kinderfanfare beginnen? Die hemelse
klanken bij ‘Déjà Vu!?’, zouden regelmatig
moeten terugkeren. Ik vond dat zalig!

7/ Van zodra het droog is en niet te koud,
genieten wij van ons straatterrasje. We
eten regelmatig buiten of zitten gewoon
wat te babbelen bij een goed glas. We
proberen wel geen overlast te veroorzaken. Verschillende buren komen regelmatig
aansluiten. Dat creëert een warme verbondenheid. Zelfs met de herfstdagen zitten we nog regelmatig buiten.

8/ Ons huisje zelf vind ik ook zalig. Het is
een spiegelhuisje van de buurvrouw hiernaast. Het is altijd verrassend als je bij haar
op bezoek gaat. Het is er net het omgekeerde van bij ons. Het is ook een klein
huisje zonder tuintje. We zijn wel op straat
aangewezen, willen we buiten zitten.

Het is echt een geluk om hier in de Acht
Zalighedenstraat te mogen wonen. Ik
geniet daar elk moment van.
Als ik wil opstappen, zie ik in de kamer op
de muur een slogan geschilderd staan:
‘Zalig de armen van geest want hen behoort het rijk der hemelen.’. Ik klap mijn
notaboek dicht , stap de straat op en verbreek in de straat de hemelse rust.
Mea culpa!
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6/ Er zit beweging in het Groot Begijnhof.
Er gebeurt hier van alles. De buurtwerking
organiseert het ganse jaar door activiteiten. Dat brengt leven in de ‘brouwerij’. En
de toeristen die hier op bezoek komen,
ontwikkelen ook een aparte dynamiek. Als
je daar mee praat, krijg je ook altijd verhalen te horen.

(Pier)

Gezocht…
en gevonden!
Wie versiert mee
het begijnhof?
Een sfeervolle kerst op heel het begijnhof?
Simpel: versier je raam met een kerststal,
plaats een kaars, hang lintjes, ...
De groenstukjes brengen wij rond op zaterdag 8 december.

Wie heeft
er nieuwtjes?
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.
info@groot-begijnhof-mechelen.be

Gezocht…
en gevonden!
Ben je op zoek naar medebewoners om
aan een culturele activiteit deel te nemen,
zoek je een babysit of ouders die net op
zoek zijn naar een oppasser voor hun
kids, …? Via deze rubriek vind je misschien
geïnteresseerde buren!
Bezorg je zoekertje aan info@groot-begijnhof-mechelen.be of steek het in de bus van
Inez (Vrouw van Mechelenstraat 21).

Helpende
handen
Zin om tijdens de Levende Kerststal mee
achter de toog te staan, worsten of smoutenbollen te bakken, je grootste engelenlach te tonen of als herder de stal te bevolken?
Of wil je graag meehelpen aan het bouwen van de kerststal? We ontvangen je
met open armen! Stuur een mailje naar
info@groot-begijnhof-mechelen.be of
breng Wim Devos (Hoviusstraat 5) of Marijke Debruycker (apotheek Debruycker)
op de hoogte.

Quiz?
Quiz je graag voor het plezier, is meedoen
belangrijker dan winnen, en ben je nog
op zoek naar medebewoners die af en
toe gaan quizzen? Dan ben je bij Bea Terio (Spaans voor Begijnhof) welkom! Stuur
een mailtje naar begijnhofquiz@telenet.be.
Johan zal je dan uitnodigen voor de quizdoodle, zodat je zelf kan bepalen wanneer
je mee wil doen.

Medewerkers
gezocht
De redactieploeg van de nieuwsbrief is op
zoek naar vlotte pennen, kritische nalezers, fotografen, tekenaars, creatievelingen.
Spreekt dit je aan? Laat dit zeker weten aan
Inez (Vrouw van Mechelenstraat 21).
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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 beelden
van het Begijnenkerkhof
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Opsporing
verzocht

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

Oplossing
vorige
nieuwsbrief:
Fonteinstraatje

Als je een van de 2 gelukkige winnaars
bent, ontvang je een mooie prijs. Waag dus
zeker je kans!
De oplossing ontvangen we graag tegen
10 januari op het volgende adres: Nieuwe
Beggaardenstraat 13 (het invulstrookje vind
je hier onder) of begijnhofquiz@telenet.be.
In de volgende nieuwsbrief publiceren we
de namen van de winnaars.

Deze keer kon de onschuldige hand geen
winnaars selecteren.Tussen het nemen van
de foto’s en de publicatie in de nieuwsbrief
is het kleurrijke ornament uit het fonteinstraatje verdwenen. We ontvingen hiervoor dan ook geen antwoorden. Misschien
hebben jullie meer geluk met de volgende
opgave, die zeker in het begijnhof is terug
te vinden.

Joke en Els

Oplossing ‘Opsporing verzocht’,
nieuwsbrief 2012 - 4
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 - 2013
Noteer zeker de volgende
activiteiten in je agenda:

Muziek
op het
Groot Begijnhof
Zet alvast een kruisje op zaterdag 25
mei in je nieuwe agenda van 2013, want
dan stijgt vanaf de vooravond een muzikale wolk op boven het Groot Begijnhof.
Groepjes van diverse pluimage zullen op
verschillende plaatsen in het Groot Begijnhof live muziek brengen.

Paasactie
zondag 31 maart
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Levende Kerststal
zaterdag 15 december
zondag 16 december
Brouwerij Het Anker

Muziekevenement
zaterdag 25 mei

Nieuwjaarsreceptie
zaterdag 26 januari
Brouwerij Het Anker

Rommelmarkt
zaterdag 14 september

Algemene vergadering
Buurtwerking
Groot begijnhof
februari

Quiz
zaterdag 28 september

