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De natuur ontwaakt. Vogels fluiten. Bloemen 
ontluiken. De eerste lammetjes huppelen in 
de wei. De dagen worden langer en warmer.

Kortom	de	lente	is	er	eindelijk,	samen	met	
onze	eerste	nieuwsbrief	van	2013.

Daarin	 blikken	 we	 onder	 meer	 terug	 op	
onze	 jaarlijkse	 Levende	 Kerststal	 en	 blik-
ken	we	vooruit	op	Pasen	op	het	begijnhof.	
Maar	we	kunnen	ook	al	een	tipje	van	de	
sluier	 lichten	over	 een	 nieuw	 evenement	
dat	we	in	de	maand	mei	in	petto	hebben:	
Pataboem!

We	hebben	in	deze	nieuwsbrief	ook	veel	
aandacht	 voor	 de	 Schrijnstraat:	 we	 snuf-
felden	 in	 de	 oude	 doos	 en	 vonden	 een	
foto	terug	van	de	herberg	‘In	den	plezan-
ten	hoek’	en	spraken	met	Francois	Ardies.	
Ruim	 67	 jaar	 geleden	 is	 Francois	 in	 de	
Schrijnstraat	geboren	en	hij	woont	er	nog	
altijd!

We	wensen	je	alvast	veel	leesplezier!

De	buurtwerking

Dag	Buur!
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Pasen	op	het	begijnhof

Als ik dit schrijf, is het nog berekoud. Hopelijk 
kondigt de lente zich aan als je dit leest… 

We	nodigen	 jullie	 graag	 uit	 op	onze	 vol-
gende	Paasreceptie	 op	 zondag	 31	maart.	
We	hebben	nog	niet	 beslist	waar	we	dit	
zullen	organiseren,	maar	 jullie	mogen	wel	
rekenen	op	een	enthousiaste	Paashaas	die	
alle	jonge	kinderen	’s	morgens	uit	hun	bed	
zet	–	dus	 luister	goed,	en	volg	het	geluid	
van	de	paasklok.	Ga	mee	met	de	Paashaas	
zoeken	 naar	 lekkere	 chocolade-eieren	
voor	jong	en	oud!

Op	 Paaszaterdag	 komen	 we	 rond	 met	
een	paasbloem	–	wie	mee	wil	helpen	om	
deze	samen	te	binden	en	rond	te	bezor-
gen,	stuur	een	mailtje	naar	info@groot-be-
gijnhof-mechelen.be	of	laat	iets	weten	aan	
Frans	Ophalvens	op	015/21.90.15.

(Inez)

Bebloemingsactie

Op zaterdag 4 mei organiseert de stad Me-
chelen, met medewerking van verschillende 
buurtverenigingen, de bebloemingsactie. 

Tussen	10	en	12u	ben	 je	welkom	op	het	
Begijnenkerkhof	 (pleintje	 rechts	 van	 Cel-
lebroedersklooster).	Breng	 je	 lege	bloem-
bakken	mee,	en	wij	vullen	deze	met	pot-
grond	en	1-jarige	plantjes.	



	
Op zaterdag 25 mei zal het Groot Begijnhof 
grotendeels autovrij zijn want die dag nodi-
gen we iedereen uit voor een spetterend mu-
ziekevenement Pataboem!

Op	verschillende	podia	 in	de	straten	van	
het	Begijnhof,	aan	brouwerij	Het	Anker	en	
aan	de	begijnhofkerk	kan	 je	genieten	van	
verschillende	muziekgroepen.

Gevestigde	waarden	als	Patrick	Riguelle	en	
Tom	 Kestens	 brengen	 eigen	 nieuw	 werk.	
Maar	 we	 willen	 u	 daarnaast	 ook	 verras-
sen	 met	 kleinkunst,	 een	 gypsy-band,	 een	
vintage	coverband	met	werk	uit	de	 jaren	
60	en	70,	Astor	brengt	Piazzolla	en	andere	
tango-muziek,	en	verwacht	ook	maar	een	
portie	jazz	en	onze	Mechelse	majorettes.

Laat	 je	 meevoeren	 op	 de	 tonen	 van	 de	
verschillende	 muziekstijlen,	 kuier	 door	 de	
gezellige	straten	van	het	ene	pleintje	naar	
het	andere	hoekje,	en	proef	van	deze	mix	
van	stijlen	en	genres.

We	 beginnen	 om	 16.00u	 en	 brengen	
doorlopend	muziek	tot	21.00u.	Daarna	
kan	 je	aan	ons	hoofdpodium	een	ware	
muzikale	 pataboem!	 verwachten	 van	
Pardon	Service!

Dit	evenement	is	gratis!																		(Inez)

	

Pataboem!

©	Paul	2013
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foto:’s	©	Johan	2013

Je zal misschien al gemerkt hebben dat er bij 
TSM grote werken gestart zijn in de Nieuwe 
Beggaardenstraat. Vermits de brandweer niet 
op de speelplaats van TSM geraakt langs het 
AB-straatje, moeten ze nu in een brandweer-
doorgang voorzien in de Nieuwe Beggaar-
denstraat. 

Hiervoor	 wordt	 een	 groot	 stuk	 uit	 de	
muur	uitgebroken	op	het	gelijkvloers	 ter-
wijl	de	ruimtes	boven	de	doorgang	zullen	
blijven	bestaan	waardoor	de	nodige	 stut-
werken	uitgevoerd	moeten	worden.	Ook	
het	 voetpad	 wordt	 aangepakt	 en	 zal	 ter	
hoogte	 van	 de	 nieuwe	 poort	 licht	 afhel-
lend	naar	de	TSM	gemaakt	worden.	

Omdat	de	brandweer	genoeg	ruimte	no-
dig	heeft	om	het	gebouw	binnen	te	kunnen	
draaien,	 zullen	 er	 helaas	 enkele	 parkeer-
plaatsen	 langs	 de	 overkant	 van	 de	 straat	
sneuvelen.	 De	 nieuwe	 doorgang	 zal	 niet	
enkel	 door	 de	 brandweer	 gebruikt	 wor-
den,	maar	zal	ook	dienst	doen	als	nieuwe	
toegangsplaats	voor	de	leveranciers.	

Daarnaast	heeft	TSM	ook	verbouwplannen	
in	het	AB-straatje.	Daar	wordt	het	gebouw	
aan	 de	 hoofdingang	 vervangen	 door	 een	
nieuwbouw,	 die	 in	 gebruik	 zou	 worden	
genomen	 vanaf	 september	 2016.	 Gedu-
rende	 de	 periode	 van	 de	 werken,	 zullen	
de	leerlingen	ook	gebruiken	maken	van	de	
nieuwe	 ingang	 langs	 de	Nieuwe	Beggaar-
denstraat.

(Joke)

Brandweerdoorgang	TSM



Levende	Kerststal	2012

Onze eerste editie van de ‘Levende Kerst-
stal’ op het binnenplein van Het Anker was, 
zeg maar “geslaagd” – heel wat bewoners 
en ook de pers hadden alleen maar lovende 
woorden – en er was een massale opkomst. 
Zoals elk jaar speelt het weer hierbij een 
hoofdrol. Maar dit jaar was het perfect koud 
en net lang droog genoeg! 

We	hopen	dat	ook	jullie	zo	genoten	heb-
ben	van	een	“echte”	 levende	kerststal,	en	
dat	we	de	sfeer	van	een	gezellige	 stal	 zo	
goed	mogelijk	gerealiseerd	hebben.

Elke	dag	waren	we	met	35	vrijwilligers	om	
van	dit	 evenement	 een	 succes	 te	maken.	
En	dat	was	nodig…	We	mogen	trots	zijn	
op	zo’n	equipe:	dit	 is	niet	 zomaar	vrijwil-
ligerswerk,	maar	een	team	dat	dankzij	alle	
ervaringen	van	de	voorbije	 jaren,	 inbreng	
van	 nieuwe	mensen	 én	 heel	wat	 nieuwe	
ideeën	 bewijst	 dat	 buurtwerking	 veel	
meer	 is	 dan	 een	 praatbarak	 (hoewel	 dat	
ook	gezellig	is…)

We	kijken	alvast	uit	naar	de	volgende	edi-
tie	op	deze	nieuwe	locatie!

(Inez)6
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Nieuwjaarsreceptie	

Op 26 januari organiseerde de Buurtwerking 
een nieuwjaarsreceptie in de Officierszaal 
van Het Anker. Met een hapje en een drank-
je werd er getoast op 2013. Het werd een 
gezellige avond met verschillende buren.

Enkele sfeerbeelden…

8
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Oude	en	nieuwe	bewoners
op	het	begijnhof

Van gaskraan naar elektriciteit

Francois	 Ardies	 is	 samen	 met	 zijn	 buur-
vrouw	Maria	één	van	de	 langst	wonende	
bewoners	in	de	Schrijnstraat.	Hij	is	er	zelfs	
geboren,	op	14	juli	1945.	“Ik	ben	dus	eigen-
lijk	een	rechtsreeks	product	van	een	schot	
in	de	roos	tijdens	de	bevrijding.	Van	die	al-
lereerste	 beelden	 van	 in	 mijn	 kleutertijd	
kan	ik	me	niet	veel	meer	herinneren.	Maar	
toch	zie	ik	nog	altijd	dat	hakenkruis	op	het	

huis	van	Mina	staan.	Dat	was	op	de	hoek	
van	de	Schrijnstraat.	 Ik	woon	nu	 in	nr	14	
maar	toen	woonden	wij		naast	jullie	in	het	
nr	24.	Mijn	vader	was	bakker	en	moeder	
had	 daar	 een	 klein	 kruidenierswinkeltje.	
Weet	je	dat	er	bij	jullie	een	houtsculpteur	
woonde	en	zijn	atelier	was	waar	wij	nu	aan	
tafel	zitten?	Ik	weet	nog	goed	dat	mijn	zus,	
die	10	jaar	ouder	is	dan	ik,	een	platendraai-

10
foto:	©	Pier	2013
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er	kocht.	De	buren	dachten	dat	wij	een	tv	
hadden	gekocht	en	ze	kochten	ook	een	tv.	
Maar	 wij	 hadden	 geen	 tv,	 dus	 gingen	 we	
later	 bij	 hen	 tv	 kijken.	Trouwens,	 de	 tele-
visie	heeft	eigenlijk	veel	veranderd.	 In	het	
begin	werd	 er	 nog	 samen	 gekeken,	maar	
later	 had	 iedereen	 zijn	 eigen	 toestel.	 En	
het	contact	op	straat	verdween.	Dat	was	
toen	ook	een	stille	straat.	Er	waren	maar	2	
auto’s	in	de	straat.	Jan	Chocolat,	de	vader	
van	Maria,	had	er	ene.	Het	is	trouwens	Jan	
die	ons	rondreed	met	mijn	plechtige	com-
munie.”

“Ik	zat	op	de	technische	school	op	de	Mel-
aan	 en	 later	 wilde	 ik	 ingenieur	 worden.	
Maar	na	een	week	 in	de	 ingenieursoplei-
ding	 koos	 ik	 voor	 klinisch	 laborant.	 Dat	
was	toen	een	nieuwe	richting.	 Ik	heb	dan	
later	een	examen	gedaan	 in	het	Provinci-
aal	 Instituut	 voor	 Hygiëne	 te	Antwerpen	
en	ben	daar	begonnen.	Ik	heb	44	jaar	aan	
de	 Provincie	 gewerkt	 als	 laborant	 in	 de	
bacteriologie.	Het	Instituut	werd	langzaam	
afgebouwd,	 niet	 omdat	 we	 geen	 goed	
werk	leverden	maar	omdat	wij	geen	steek-
penningen, enfin cadeautjes, gaven aan de 
opdrachtgevers	 en	 anderen	 wel.	 En	 ook	
omdat	 de	 Provincie	 geld	 nodig	 had	 voor	
het	UZA.	De	benoemden	werden	dan	her	
en	der	verspreid,	maar	 ik	ben	in	het	 labo	
gebleven.	Jarenlang	hebben	wij	opdrachten	
uitgevoerd	voor	de	Vlaamse	Milieu	Maat-
schappij.	Zo	deed	 ik	 jarenlang	onderzoek	
naar	de	kwaliteit	van	het	strandwater.	Elke	
dag	vulde	er	iemand	’s	morgens	een	pot-
teke	 met	 strandwater	 en	 dat	 werd	 naar	

Antwerpen	gebracht.	En	als	wij	de	kwali-
teit	onvoldoende	vonden,	dan	werden	ze	
ginder	op	de	hoogte	gebracht	om	de	rode	
vlag	uit	te	hangen.”

“Weet	 je	wie	 d’er	 hier	 rechtover	op	het	
eerste	 verdiep	 gewoond	 heeft?	 Gaston	
Rombouts. Dat was een amateurfilmer en 
die figureerde soms. Dat is één van die be-
ruchte	Benidorm	Bastards.	En	weet	je	dat	
er	hier	vroeger	ook	al	nen	Pier	woonde?	
Hier	in	nr	28,	Pier	Frut.	We	noemden	die	
Pier	Frut	omdat	zijn	vrouw	een	frietkraam	
had	op	de	markt.	Pier	was	een	duivenmel-
ker	en	dus	ook	een	kattenhater	en	wij	had-
den	katten,	dus...	Ik	heb	zelfs	nog	geweten	
dat	ze	de	gaslantaarns	kwamen	aansteken.	
’s	Avonds	kwamen	ze	die	aansteken	en	 ’s	
morgens	kwamen	ze	die	weer	uitdoen.”

“Ik	ben	vrijgezel	en	dan	ben	je	dikwijls	al-
leen.	Zelfs	 als	 je	 in	 een	 groep	 staat	of	 in	
een	 compagnie…	 dan	 sta	 je	 nog	 alleen.	
Een	beetje	als	het	vijfde	wiel	aan	de	wa-
gen.	Niet	dat	de	mensen	dat	zo	bedoelen,	
maar	 dat	 is	 een	 persoonlijke	 perceptie.	
Het	 is	 misschien	 daarom	 dat	 ik	 hier	 en	
daar	meewerk,	maar	mij	 toch	niet	 teveel	
wil	binden.”

“Vroeger	als	we	klein	waren,	mochten	wij	
niet	 spelen	 met	 wie	 wij	 wilden.	Ah	 nee,	
met	 de	 buurjongen	 mocht	 ik	 zeker	 niet,	
want	dat	was	één	van	de	rooien	en	ik	was	
katholiek.	En	met	de	meisjes	mochten	we	
al	helemaal	niet	spelen.	Wij	waren	toen	te	
weinig	 mondig.	 Nu	 zijn	 de	 jongeren	 veel	
assertiever	en	dat	is	maar	best!”		

Pier	Frut	Klak
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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 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).

Vrijwilligers	voor	Cavalcade

Na	25	jaar	is	het	eindelijk	weer	zover:	op	
25	augustus	en	1	september	2013	trekken	
de	Cavalcade	en	de	Ommegang	door	Me-
chelen.	Het	moet	een	feest	worden	waar	
iedere	Mechelaar	trots	op	is.	Zorg	dus	dat	
je	 van	 de	 partij	 bent!	 De	 Erfgoedcel	 van	
de	Stad	Mechelen	zoekt	vrijwilligers	die	zin	
hebben	om	mee	te	werken	aan	de	Om-
megang	door	mee	te	stappen	in	de	stoet,	
kostuums	 te	maken,	 reuzen	 te	 dragen	of	
te	zingen	 in	het	kinderkoor.	Laat	 iets	we-
ten	aan	Eva	Van	Hoye	van	de	Erfgoedcel:	
015/29.49.19	 of	 eva.vanhoye@mechelen.
be.

Speelstraten

Tijdens	de	Paasvakantie	en	tijdens	de	zo-
mermaanden	worden	weer	heel	wat	stra-
ten	 in	 Mechelen	 uitgeroepen	 tot	 ‘speel-
straat’.	Wil	 je	 samen	 met	 de	 buren	 een	
speelstraat	 inrichten?	 Neem	 contact	 op	
met	de	 Jeugddienst	en	geef	alle	kinderen	
van	de	straat	een	zomer	vol	spelplezier.	De	
speelteams	van	Mechelen	komen	dan	ze-
ker	langs	en	zorgen	voor	een	namiddag	vol	
Knalpot-plezier!	Meer	info	krijg	je	bij	de	me-
dewerkers	 van	 Jeugddienst:	 015/29.78.95	
of	speelstraten@mechelen.be.

Kaartjes

Spaar	 je	 geboortekaartjes,	 communie-
kaartjes,	huwelijksaankondigingen?	Dan	bel	
je	maar	eens	met	015/33.78.04.	Door	het	
overlijden	van	een	ouder	die	jarenlang	zelf	
spaarde,	zijn	er	pareltjes	uit	vervlogen	tij-
den	in	overvloed…

Gezocht…
en	gevonden!
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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-meche-
len.be.

De	Vrek

Binnenkort	 spelen	 Guido	 Verbaet	 en	
Chris	Van	Asch,	bewoners	van	het	Groot	
Begijnhof,	mee	in	‘De	Vrek’.	Dit	toneelstuk	
werd	 door	 Molière	 geschreven	 in	 1668	
en	werd	een	klassieker.	Bijna	350	jaar	la-
ter	zorgt	regisseur	Pier	De	Kock	voor	een	
moderne	versie.	Maar	de	context	van	het	
stuk	lijkt	alvast	niet	verouderd	in	deze	tij-
den	 van	 winstmaximalisatie,	 ongekende	
bedrijfswinsten	 en	 de	 ongrijpbaarheid	
van	 de	 beurs.	Voor	 speeldata	 en	 tickets:	
www.peoene.be.

Bewoner s	 laten
van	z ich	horen



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 geschiede-
nis, blijven gevrijwaard. 

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	 beelden	 van	 de	
Schrijnstraat.	Volgens	 deze	 foto	 uit	 1940	
bevond	 zich	 hier	 de	 herberg	‘In	 den	ple-
zanten	 hoek’	 (het	 vroegere	 Convent	
Sint-Ludovicus).	 Het	 uithangbord	 Bieren	
Boonaerts	 en	Van	Breedam	verwijst	 naar	
de	vroegere	naam	van	de	huidige	brouwe-
rij	Het	Anker.	Op	het	 raam	 van	 het	 huis	
links	van	de	herberg	staat	‘J.F.	Ardies	Hand:
Reg:9315’	 geschilderd,	 wellicht	 het	 han-
delsregisternummer	 van	 de	 kruideniers-
zaak	 van	de	moeder	 van	 François	Ardies	

Greep	uit	de	oude	doos

(zie	het	 interview	met	François	 in	de	ru-
briek	‘oude	 en	 nieuwe	 bewoners	 op	 het	
begijnhof ’).	Ook	de	reclame	op	datzelfde	
raam	voor	“Henco,	voor	het	inweeken	der	
wasch”,	een	wasmiddel	op	basis	van	soda	
van	de	Nederlandsche	Persil	Maatschappij,	
verwijst	naar	deze	kruidenierszaak.
	

(Wim)14

1940Schrijnstraat nr. 20,
Bron: Fotoarchief G. De Coninck/MVSA ©



Wist je dat...

ZZ	Top	bekend	staat	om	de	uit	de	kluiten	
gewassen	 baarden	 van	 de	 zanger/gitarist	
en	de	bassist?

Dat	de	drummer	Beard	(baard	in	het	En-
gels)	heet?

De	enige	van	de	drie	die	geen	baard	heeft,	
de	drummer	is?

De	Canadees	Sarwan	Singh	nog	niet	gesol-
liciteerd	heeft	bij	ZZ	Top?
Maar	liefst	189,5	cm	kinhaar	siert	zijn	ge-
zicht,	wat	 hem	de	bezitter	maakt	 van	de	
langste	baard	ter	wereld!

(Johan)

Quiz	op	het
Groot-Begijnhof

15

2013

uitvergrotingen
J.F.	Ardies	Hand.Reg	9315	
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Agenda 2013
Noteer	zeker	de	volgende
activiteiten	in	je	agenda:

Levende Kerststal
december 

Burendag
vrijdag 31 mei

Muziekevenement
Pataboem!

zaterdag 25 mei

Rommelmarkt
der Begijnhoven

zaterdag 14 september

Quiz
zaterdag 28 september

Bebloemingsactie
zaterdag 4 mei

Paasreceptie
zondag 31 maart

Vrijwilligersetentje
zaterdag 6 juli

Mosselsouper
zaterdag 10 augustus

Als	 je	graag	wil	meewerken	en/of	wil	
deelnemen	aan	de	kernvergaderingen,	
mag	je	dat	zeker	laten	weten.	We	ver-
gaderen	 één	 keer	 per	 maand.	Wil	 je	
graag	helpen	op	één	van	de	activitei-
ten,	mag	je	dat	ook	melden!	Vele	han-
den	maken	lichter	werk,	en	hoe	meer	
zielen,	hoe	meer	vreugd!

Alle	info	over	de	buurtwerking	vind	je	ook	op	internet:
Website:		 www.groot-begijnhof-mechelen.be
Facebook:	 ‘Buren	 op	 het	 Groot	 Begijnhof ’


