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Dag Buur!
De grote vakantie is afgelopen… Dus niet
alleen de hoogste tijd om boekentassen en
brooddozen terug boven te halen, maar ook
om de zolder op te ruimen en een laagje stof
af te blazen van de spullen die je op de Rommelmarkt op 14 september kan verkopen.
Een week eerder vindt de 25e editie van
Open Monumentendag plaats. Drie locaties op het begijnhof worden die dag open
gesteld voor het publiek. En tegen eind
september heeft Johan weer een nieuwe
reeks quizvragen klaar. Alle info over de
Rommelmarkt, Open Monumentendag en
de Quiz vind je in deze nieuwsbrief.
We blikken terug op een meer dan geslaagde Pataboem met heel wat foto’s!
Pier trok naar José Weygant en haar kleindochter Laura. Beide generaties wonen op
het begijnhof en vertellen over hun leven
op het begijnhof.
Tenslotte dook Wim nog in het archief en
vertelt hij meer over een aantal winkels
die zich in het begin van de Nonnenstraat
bevonden.
We wensen je alvast veel leesplezier met
de derde nieuwsbrief van 2013!
De buurtwerking

Rommelmarkt
der begijnhoven
14 september 2013 van 10.00 tot 16.00
Aansluitend avondfeest op het Klein Begijnhof aan De Rooster met Frituur Paula
Wat vliegt de tijd! Het lijkt alsof de vorige
rommelmarkt nog maar net voorbij is, en
we zijn alweer druk in de weer met het
organiseren van deze zoveelste editie:
plaatsen toekennen, muziek en dans op
het podium organiseren, de boodschappen voor onze bar- en eetstanden inslaan
en de nodige vrijwilligers zoeken die ons
kunnen helpen vanaf ’s morgens (heel erg)
vroeg…
We vragen ons trouwens af of we niet
eens een rommelmarkt ‘als vanouds’ zouden organiseren, met alleen maar bewoners van het Begijnhof zelf. Wat denken
jullie daarvan?

In elk geval: deze editie gaat door op zaterdag 14 september, en dat gaat gepaard
met de nodige parkeer- en verkeersaanpassingen.
- Alle straten van het begijnhof zijn PARKEER- EN VERKEERSVRIJ vanaf vrijdagavond 20.00u (tenzij je zaterdagmorgen
vóór 06.00 wil opstaan om de wagen
te verplaatsen …) tot zaterdagavond
18.00u
- De pleintjes aan de Begijnhofkerk zijn
vanaf vrijdagnamiddag 17.00 niet meer
bereikbaar, aangezien we ons podium
en de bar er opnieuw opbouwen.
- Alle mensen met een garage op het
Begijnhof: houd er rekening mee dat je
je wagen niet meer binnen of buiten
kunt plaatsen op zaterdag 14 september!
Als je dit leest, zijn de inschrijvingen wellicht al afgesloten. Hopelijk is je plaatsje al
gereserveerd. Aan alle anderen, geniet van
deze drukke maar gezellige dag, en veel
plezier met het zoeken naar dat ultieme
‘rommeltje’ afkomstig van een of andere
zolder…
(Inez) 3

Op drie podia (Jezuspoort, Hoviusstraat en
Begijnenkerkhof) werd van 16u tot 21u30
muziek in diverse smaken gebracht, met
tussendoor een heen en weer marcheren
van Va et Vient, onze Mechelse majorettes
met ‘een hoekje af ’, en een schitterende
special act voor de kleinsten. De gekke
kinderfanfare ‘De Letter Geletterden’ hebben gedaan wat ze beloofd hadden en
zorgden voor veel hilariteit: kinderen, en
hier en daar een papa of mama, werden
van de straat geplukt en in bonte fanfareuniformen met min of meer bijpassend
hoofddeksel gestoken, kregen daarbij een
trommel, trompet of majorettestok in de
handen en werden samen met hun ouders
door de Letter Geletterde muzikanten op
sleeptouw genomen doorheen de straten
van het Groot Begijnhof.

In december 2012 zijn we met een kleine
werkgroep gestart met de voorbereidingen
om eens ‘iets met muziek te doen’. Het concept: breng verschillende artiesten en stijlen
samen in de straten en op pleintjes van het
authentieke en gezellige Groot Begijnhof en
laat de toeschouwer al kuierend zijn muzikale horizonten verkennen.
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Op zaterdag 25 mei nodigde de Buurtwerking Groot Begijnhof bewoners van binnen
en buiten het Groot Begijnhof, groot en
klein, uit op een nieuw spetterend en gratis
muziekevenement: PATABOEM

Vanaf 21u30 werd dit kleinschalige muziekevenement op het groot podium voor een
afgeladen vol Begijnenkerkhof afgesloten
met een stevige pataboem van onze eigen
Mechelse ska-groep ‘Pardon Service’.

© Paul 2013

Ondanks 12 graden en een snijdende
noordenwind was het opgekomen publiek
enthousiast. De muzikanten warmden het
publiek op met muziek, en ook een soepje,
een croque monsieur, een pak friet en zelfs
glühwein (en dat in mei!) konden voor
wat innerlijke warmte zorgen. Niettemin
stroomde ook het bier van Het Anker heel
behoorlijk. De ijsjes met aardbeien deden
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het begrijpelijkerwijze wat minder goed.

We konden voor de organisatie, het artwork, de logistiek, de opbouw en afbraak,
de techniek, de bar en de catering rekenen
op niet minder dan 54 vrijwilligers uit de
buurt, waarvan een 20-tal nog niet eerder
bij andere activiteiten meegewerkt hadden.
De bewoners van negen huizen hebben
stroom en/of water ter beschikking gesteld.
Andere bewoners openden hun garage.
Dankzij dit evenement hebben bewoners
alweer andere bewoners leren kennen,
wat er alleen maar kan toe leiden dat de
buurt Groot Begijnhof (nog) aangenamer
en sfeervoller wordt. Een supergemeend
dankjewel aan alle vrijwilligers!
Laat ons gerust weten wat jullie vonden
van de organisatie. Wat kan beter? Wat
vonden jullie van dit concept? Wat was er
teveel of te weinig? Hoe kunnen we bijsturen om het een volgende keer beter te
doen?
Niet dat die volgende keer al gepland is
hoor…
(Wim)

‘Mechelen blogt’ schreef:
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Een festivalletje met groeikansen - tof, drempellaag, gezinsvriendelijk. ... Bravo voor deze
buurt die een droge maar kouwelijke dag
hartverwarmend maakte!
(Jan Smets)

foto’s: © Guido Verbaet 2013

Vrijwilligersdrink
en mosselsouper
Op het begijnhof houden we van eten en
drinken. De innerlijke mens moet immers
ook op tijd en stond versterkt worden. En
als dat samen met de buren kan, des te
beter!

In juli werden alle vrijwilligers in brouwerij
Het Anker uitgenodigd voor een glaasje.
Een maand later was iedereen welkom op
de mosselsouper. Vorig jaar werd die mosselsouper voor de eerste keer georganiseerd en ook dit jaar hebben ze gesmaakt!
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geboorte was ik er wel. Haha. Ah ja, als je
de kans hebt, mag je dat niet missen hé!”

Oude en nieuwebewoners
op het begijnhof
José Weygant woont al sinds 1985 in de
Schrijnstraat. Laura en Arnout wonen sinds
15 februari dit jaar op de hoek van de
Nieuwe Beggaardenstraat en de Vrouw van
Mechelenstraat. Laura is de kleindochter
van José en ze is 63 jaar jonger dan haar
grootmoeder. Het had nogal wat voeten in
de aarde om dit gesprek mogelijk te maken,
maar deze buitenkans liet ik niet onbenut.
Het Groot Begijnhof door de ogen van jong
en oud, met maar liefst 63 jaar verschil, is
uiteraard een unicum.
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Ik had amper een vraag gesteld of José
schoot van wal. Hoe ze haren Jan had leren
kennen op een bedevaartsreis naar Lourdes, hoe hij haar meevroeg naar Rome, hoe
de nieuwe klokken in Schelle werden ingehuldigd en hoe Jan hartstochtelijk applaudisseerde toen José een lied van Esterella,
‘de klokkentoren...” ten berde bracht. Et
voila! Het gesprek was amper begonnen of
Laura en Arnout hoorden voor het eerst
de kleine geschiedenis van hun grootmoeder. Ze hingen werkelijk aan haar lippen en
de twinkeling in oma’s ogen verdubbelden
de vertelvreugde. “Laura, uzelf heb ik niet
weten geboren worden want ik was net
iets te laat. Niet veel zunne, want bij de na-

José: “Ik heb natuurlijk het Begijnhof in al
die jaren zien veranderen. Vroeger was dat
hier meer een hechte buurt, een gesloten
familie. We kenden elkaar bij naam en toenaam. Nu is dat met die jongere generatie
niet meer het geval. Diegenen die hier komen wonen zijn natuurlijk een rijkere generatie en het is precies of die doen geen
moeite om contacten te leggen. Maar ja,
dat zijn natuurlijk ook tweeverdieners en
die zijn overdag gaan werken, dus ja…”
Laura en Arnout: “Tiens, het eerste wat
ons hier opviel was juist die buurtverbondenheid. De eerste post in onze bus was
een uitnodiging van de algemene vergadering van de buurtwerking en we hebben
onlangs meegeholpen aan ‘Pataboem’. Die
stoet met kinderen, dat was toch prachtig! Een paar weken terug hadden we zelfs
een straatbarbecue. We zijn hier trouwens
komen wonen omdat we ook wisten dat
hier zo een goeie buurtwerking was. In
Hofstade (Arnout) kenden wij dat niet. Wij
in Boortmeerbeek wel (Laura).”
Ondertussen heeft José een fles witte wijn
opengemaakt en verdwijnt Arnouts linkerhand geregeld in ‘Oma’s snoeppot’! Voor
mij is een glaasje voldoende. Noteren is de
boodschap.
Laura en Arnout: “Wat in het begin opviel
is het oude en gezellige karakter van de
buurt. De straatstenen zijn natuurlijk bepalend, maar het is toch opvallend hoe-

veel bloemen en verzorgde gevels er zijn.
Waarschijnlijk komt dat ook door de recente bebloemingsactie. Het verkeer valt
hier ook goed mee en parkeren is niet
echt een probleem. Echt ver moet je niet
zoeken.”
José: “Nochtans heb ik dat verkeer enorm
zien evolueren. Dat heeft natuurlijk te maken met het verkeersbeleid en niet alleen
met het Begijnhof. Maar toch vraag ik mij
af wat dat sommigen hier komen zoeken.
Hier kun je toch alleen maar rondjes draaien? Wat ik jammer vind is dat die jongere
generatie de geschiedenis van het Groot
Begijnhof niet kent.”
Laura en Arnout: “Misschien komt dat nog
wel. Wij zijn alvast van plan met de buurtwerking mee te werken. Tja, we zijn allebei
bij de scouts geweest en vandaar waar-

schijnlijk ons sociaal engagement.Trouwens
binnenkort Oma, mag je je aan een uitnodiging verwachten. We hebben nog alleen
grootmoeders en we gaan die alle vier
uitnodigen om eens te komen kijken naar
onze woonst bij een tasje koffie. (Tiens
gene wijn? Geen snoeppot?) We zullen
wel nog een datum moeten vinden want
Arnout voetbalt bij Eppegem en ik ben bij
de scouts nog adjunct-district-commissaris.
We hebben dus nogal een gevulde agenda
naast onze gewone job.”
Begint José nu ook niet te vertellen over
haar hobby’s. Dat ze graag kousen breit en
dat ze soms voor mij een paar… en dat ik
dan soms voor haar een appelflap meebak
en… Maar dat geheim ga ik niet aan jullie
neus hangen en bewaar ik angstvallig… in
mijn schoenen.
(Pier)
foto © Pier 2013
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Open Monumentendag
Op zondag 8 september vindt de 25e editie
van de Open Monumentendag plaats.Tijdens
deze feesteditie kan je drie locaties in het
Groot Begijnhof bezoeken: het woonhuis van
brouwerij Het Anker, het Dansynsconvent en
het Convent van de Tien Geboden.
Guido Gezellelaan 47
(Woonhuis van brouwerij Het Anker)
Eind 19de eeuw besliste de familie Van
Breedam aan te sluiten bij de brouwtraditie van de begijnen, en de bestaande
brouwactiviteiten in de infirmerie van het
voormalige Groot Begijnhof uit te bouwen
tot de brouwerij nu gekend als Het Anker.
De eigenaar woonde in enkele historische
hospitaalzalen die werden omgebouwd tot
een woonhuis met mooie salons (stucplafonds, sierschouwen...) én een bewaard
gebleven kapelletje.
10

° Doorlopende gidsbeurten

Hoviusstraat 1
(Dansynsconvent)
Dit grote convent in het nieuwe 16deeeuwse begijnhof in de binnenstad kwam
in 1644 tot stand door toedoen van de
zeer begoede Isabella Danesin. Het vertoont nog talrijke authentieke elementen,
met als blikvanger een levensgrote muurschildering van een begijntje.

° Elk uur vertrekt hier een gids die Hoviusstraat 1 en 23 bezoekt

liet aartsbisschop Matthias Hovius fondsen
na voor de bouw van een woning voor
tien arme begijnen. Die werd in 1626 opgetrokken achter de infirmerie, als eerste
huis in de pas aangelegde straat.

Meer informatie en een overzicht van alle
andere opengestelde locaties in Mechelen
vind je op de website www.openmonumenten.be en bij UIT in Mechelen (Hallestraat 2-6).

Hoviusstraat 23
(Convent van de Tien Geboden)
De verwoesting van het begijnhof buiten
de muren tijdens de 16de-eeuwse godsdienstoorlogen leidde vanaf 1595 tot de
uitbouw van een nieuw Groot Begijnhof in
de binnenstad. Om de begijnen te steunen
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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.
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(Foto bezorgd door Hilde Van Asch)

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.
Zicht op Nonnenstraat 12, 10 en 8 in 1921

Deze keer tonen we
beelden van de Nonnenstraat, met zicht op
de huisnummers 12, 10
en 8. In nummer 12 was
in 1921 schoen- en lederwinkel Wijnants - Van
Munster gevestigd. Mattheus Wijnants verkocht
schoenen, riemen en vellenleder en produceerde het bovenleder voor
schoenen. Hiervoor had
Zicht op Nonnenstraat 12, 10 en 8 in 2013

hij 5 meisjes in dienst, die werkten in de ruime voorplaats
met de twee hoge vensters, links van de winkel.
In de Gazet van Mechelen lezen we in mei 1904: “Alvoorens
Uw naaimachien te koopen, bevraagt U in de lederhandel
J.Wijnants-Van Munster, Nonnenstraat 12 - Naaimachienen
Nothman, White, Kohler, Helvetia - naalden en verwisselstukken”.
Met de dood van Mattheus Wijnants in 1928 werd de zaak
stopgezet en het huis verkocht. Tussen 1936 en de tweede
wereldoorlog werd grondig verbouwd: het huis kreeg er een
extra verdieping bij en de gevel kreeg een andere indeling en
bezetting. Tijdens de tweede wereldoorlog was hier kruidenierswinkel Van Cothem gevestigd.
Vooraan: de gezusters Antonia (Jeanne) en Maria Van den
Berghen en Victorine Van Horenbeeck, die in het huis nr. 14
woonden. In de deuropening van de winkel Jeanette Wijnants
en de kleine Madeleine (Mady) Van den Berghen en wat verder haar broer Jozef. Het huis nr. 10 zou een snoepwinkeltje
geweest zijn. In het groepje voor nr. 10 bevindt zich Josephine
Verreth (met witte schort) en haar broer Rik, die de vader
werd van de tweeling René en Manu Verreth.
(Wim)
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Ook dit jaar organiseert de buurtwerking
een spetterende quiz!

Quiz op het
Groot-Begijnhof
Wist je dat...

De naam Pascal verwijst naar het Latijnse Pascha wat Pasen betekent.
Blaise Pascal in 1643 de eerste rekenmachine uitvond die alle vier de basisbewerkingen kon uitvoeren.
Naar dit Franse genie een veelgebruikte computerprogrammeertaal werd
genoemd: Pascal.
Op de eerste mechanische computer
was het iets langer wachten. Het ontwerp was wel af in 1849, maar de uitvoering liet op zich wachten.
In 1991 werd de computer dan toch
gebouwd als eerbetoon en het werkte
perfect. Nu enkel nog een afzetmarkt
vinden voor dit 2.6 ton zware rekenwonder.

Iedereen is welkom om de diversiteit aan
vragen en breinbrekers van een gepast
antwoord te voorzien!
Wanneer:
Zaterdag 28 September 2013 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 vul het inschrijvingsformulier in.
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 over de quiz in het algemeen? Contacteer Johan: begijnhofquiz@telenet.be of
0473/40.92.85.
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Afbeelding: Blaise Pascal

(Johan)

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 oppasser voor hun kids,…? Via deze
rubriek vind je misschien geïnteresseerde
buren! Bezorg je zoekertje aan info@grootbegijnhof-mechelen.be of steek het in de bus
van Inez (Vrouw van Mechelenstraat 21).

Inschrijvingsformulier Quiz op het begijnhof (28 september 2013)

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
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Agenda 2013
Noteer zeker de volgende
activiteiten in je agenda:

Open
Monulmentendag
zondag 8 september

Rommelmarkt
der Begijnhoven
zaterdag 14 september

Quiz
zaterdag 28 september

Levende Kerststal
21 en 22 december
Als je graag wil meewerken en/of wil deelnemen aan de kernvergaderingen, mag je
dat zeker laten weten. We vergaderen
één keer per maand. Wil je graag helpen
op één van de activiteiten, mag je dat ook
melden (bij Wim, Hoviusstraat 5 of op
info@groot-begijnhof-mechelen.be)!
Vele handen maken lichter werk, en hoe
meer zielen, hoe meer vreugd!
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Alle info over de buurtwerking vind je ook op internet:
Website:
www.groot-begijnhof-mechelen.be
Facebook:
‘Buren op het Groot Begijnhof ’

