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Dag Buur!
De bomen hebben bijna al hun bladeren verloren en de dagen worden alsmaar kouder
en korter. Nog even en het is officieel winter.
Maar niet getreurd. We zorgen bij het begin
van de winter, op 21 en 22 december, voor
een grote portie warmte met de Levende
Kerststal. Je kan trouwens zelf mee zorgen
voor de kerstsfeer in het Groot Begijnhof.
Hoe? Dat lees je in deze nieuwsbrief.
Je hoeft echter niet te wachten tot december voor sfeer en gezelligheid! Op 30 november organiseren we immers voor de
eerste keer een spelletjesavond. Je bent
van harte welkom, met of zonder gezelschapsspel!
In deze nieuwsbrief blikken we ook terug
op een goed gevulde septembermaand
met enerzijds de natte rommelmarkt en
anderzijds de spannende quiz.
Vanaf begin december start in de Hoviusstraat het Calefact. Initiatiefnemers Beatriz
en Louis-Philippe vertellen aan Pier wat
het Calefact is en hoe zij in het Groot Begijnhof zijn terecht gekomen.
Ten slotte dook Wim in het archief en
vond er enkele foto’s van het Fonteinstraatje terug.
We wensen je veel leesplezier met deze
laatste nieuwsbrief van 2013!
De buurtwerking

Levende
Kerststal
Bezoek op 21 en 22 december onze Levende Kerststal op het binnenplein van Brouwerij Het Anker!
Maria & Jozef vinden plek in de brouwerij, en verwelkomen graag bezoekers van
heinde en verre! De drie koningen bieden
hun waardevolle geschenken aan. Schapen,
herders en engeltjes brengen warmte bij
Maria, Jozef en het kindje Jezus...
Mechelse sfeerbeelden van onze eigen Alfred Ost dompelen de stal onder in een
nostalgisch kerstgebeuren, de rijdende beiaard zorgt voor unieke kerstklanken.
Hartverwarmende en -versterkende
drankjes en hapjes voor jong en oud!
Doorlopend live muziek rond de stal!
De kerststal staat onder de lichtgevende
ster op het binnenplein van brouwerij Het
Anker (www.hetanker.be)

Zaterdag 21 december
Tussen 16u00 en 18u00: Mechelse klanken
van onze stadsbeiaardier
18u00:Trompetgeschal kondigt Jozef, Maria
en gevolg aan; Levende kerststal met live
muziek door de United Brassband
18u45: Muzikale pauze met beiaardmuziek
19u15: Jezus komt terug aan in de stal (live
muziek United Brassband)
20u00: Nog meer klokkenspel van onze
stadsbeiaardier
20u25: Nog even in de stal voor het jonge
paar terugkeert (live muziek United Brassband)
21u00 tot ... : Een eindrecital op de beiaard
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en de laatste Carolussen ...

Zondag 22 december
16u00: Trompetgeschal voor Jezus en zijn
ouders; Levende kerststal met live muziek
door de United Brassband
16u45: Kinderkoor Kolor brengt hemelse
klanken
17u15: De schaapjes krijgen terug gezelschap (live muziek United Brassband)
18u00: Jeugdkoor Koraal brengt zijn eigen

versie van kerstliederen
18u25: Een laatste afscheid van koningen,
herdertjes en engelen (live muziek United
Brassband)
19u tot ... : Onze stadsbeiaardier zorgt voor
het afsluitmoment, terwijl de laatste hapjes genuttigd worden (al dan niet begeleid
door een verwarmende jenever)
Geen kerstmarkt maar
authentieke sfeer voor
een gemoedelijk samenzijn!
(Robin)
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beeld © Alfred Ost

hun ramen versierd met een typisch Mechels beeld… Het is een ommetje met de
fiets waard!

Levende…
creatieve…
kerststal
Graag willen we jullie vragen om de lange
donkere dagen wat op te fleuren in de winter!
De mensen die hier al langer wonen, herinneren zich ongetwijfeld de feeërieke sfeer
in december, wanneer heel wat bewoners
hun huis versieren met een kerststalletje
voor het raam! Er werd een kleine nis gebouwd met dekens en doeken, een klassiek kerststalletje, een kinderkunstwerkje
met geknutselde figuurtjes of een hypermodern tafereel. Sommigen versieren ramen met lichtjes, anderen met gedichten
en tekeningen, nog anderen houden het bij
een stemmige kaars.
We doen dan ook een warme oproep om
ook dit jaar het begijnhof om te toveren
tot een stemmig kerst- en winterlandschap!
Sander en Lise uit de XII-Apostelenstraat
hebben alvast een creatieve stap gezet en

Wie ook zo’n stemmige tekening wil, mag
rechtstreeks contact opnemen met Sander en Lise (sander.peli@gmail.com of
0495/31.07.79) en Sander komt persoonlijk langs om ook jullie ramen te versieren!
Kruip je zelf liever in je pen, dan kan je de
stiften verkrijgen bij Mispelters in de St.Katelijnestraat.
De buurtwerking heeft alvast een aantal
stiften aangekocht dus je mag er ook gewoon eentje komen halen (bij Frans Ophalvens, Vrouw Van Mechelenstraat 41 of
Pier De Kock, Schrijnstraat 26)!
(Inez) 5

Rommelmarkt
der begijnhoven
Uitgeregend, maar niet verslagen…
Aan alle moedigen die op vrijdagavond
geholpen hebben met het plaatsen van
podium, bar, toiletwagen, elektriciteit- en
wateraansluitingen, tenten, afdakjes en nog
meer tenten...
Aan alle verzopen katten die op zaterdag
vanaf 6u in de kou hebben gewacht op de
standhouders...
Aan alle verkleumden die de hele dag
moedig met koffiekoeken, hotdogs, worstenbroodjes, warme koffie en koude bieren hebben geleurd...
Aan alle rommelstandhouders die met de
moed der wanhoop de regen getrotseerd
hebben...
Aan alle opruimers die met taaie volharding hebben helpen afbreken en verhuizen...
...een dikke proficiat!
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Voor het eerst in 10 jaar waren de weergoden ons niet goed gezind.
Laat ons hopen dat we de volgende 10
jaar wel weer op hun sympathie, beter
weer en een warme septemberzon mogen rekenen...
(Inez)
foto’s: © Joke De Valck 2013
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een innerlijke rust en het vuur bleef smeulen. Zo trok ik regelmatig naar Taizé met
de duidelijke intentie er later broeder te
worden, maar ik leerde er Beatriz kennen.
Zij was daar op uitnodiging en we werden
meteen verliefd. Zo kwam ik in Mexico terecht en vanaf de eerste dag leek het alsof
ik er thuis kwam. De samenleving daar is
van een andere cohesie. Het geloof is er
nog veel indringender aanwezig en de netwerken zijn daardoor nog meer in elkaar
vervlochten. Dat schept een andere verbondenheid, een andere gelaagdheid. En
het is daarin dat ik mij beter thuis voelde.

Oude en nieuwebewoners
op het begijnhof
Beatriz, Louis-Philippe en het Calefact
Beatriz en Louis-Philippe wonen sinds begin
oktober in de Hoviusstraat. Van nieuwelingen
gesproken! Hun engagement vanuit hun geloof deed hen in Mechelen belanden. Beatriz
is Mexicaanse en Louis is sinds 2 jaar gewijd
als diaken. Terwijl Beatriz zich in de keuken
terugtrekt staat Louis mij te woord. Hun
hartverwarmend verhaal probeer ik het papier toe te vertrouwen.
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Louis-Philippe: “Eigenlijk is alles begonnen
toen ik op mijn 18de een jaar de wereld
rondtrok om mezelf te zoeken. Via de weg
naar Compostella belandde ik in Taizé, de
geloofsgemeenschap in Frankrijk. Daar ontdekte ik de vrijheid en de diepgang van het
gebed. De manier van leven bezorgde mij

In het begin was het niet makkelijk. We
verbleven halfjaarlijks in Mexico en België.
En als ik hier was studeerde ik via de examencommissie godsdienstwetenschappen.
In Mexico werkte ik mee in Casa Nazareth
in Guadelajara. Ik werkte er met drugsverslaafde jongeren en daar leerde ik de ‘God
van de armen’ kennen. In 2002 zijn we terug gekomen en werkte ik als jeugdpastor
in Zandhoven. Eind 2002 zijn we getrouwd
en voor 1 jaar teruggekeerd naar Mexico.
De familie van Beatriz heeft er een bedrijfje van bloemstukken accessoires. Die
zijn daar zeer gegeerd omdat de Mexicanen nogal wat familiefeesten kennen. Ik gaf
bevrijdingstheologie aan de universiteit van
de Karmelietessen. Maar door het werk
konden we te weinig samen doen in de diaconie. We zijn nogal complementair met
elkaar en het elkaar aanvullen, misten we
te veel. Dus zijn we een jaar later teruggekeerd.

In 2004 kreeg ik een vraag van Poverello
om daar verantwoordelijke te worden van
de dag en nachtopvang. We draaiden dubbele schiften en het tempo was moordend.
Ondertussen heb ik ook nog 3 jaar theologische studies gedaan en deed ik mijn
stage bij Jan Claes. Daar leerde ik pas hoe
verschillende etnische gemeenschappen
elkaar kunnen aanvullen. Het werd een
stage die ik nooit zal vergeten. Uiteindelijk
en na lang wachten werd ik in 2011 tot
diaken gewijd. Dat was voor mij toch wel
een bijzonder intens moment.

Louis en Beatric

Het laatste jaar woonden we in Antwerpen
en het pendelen naar Brussel werd iets te
veel en zo zijn we in Mechelen beland. Ik
werd diaken van de kathedraal en ik werk
in het Koraalhuis. Het is vandaar dat ik te
weten kwam dat er in het armoedeoverleg

reeds lang pogingen waren om een nachtopvang voor daklozen te voorzien tijdens
de winter. Maar om allerlei redenen kwam
er geen schot in de zaak. In overleg met
de vereniging van pastorale werken, de bisschop en de Kerkfabriek hebben wij uiteindelijk onze verantwoordelijkheid genomen.
Vanaf december starten wij hier in de Hoviusstraat met het Calefact, een nachtelijke
winteropvang voor daklozen. Een Calefact
is eigenlijk de warmtekamer, zeg maar de
recreatieruimte van een monnikenklooster.
Vandaar de toepasselijke naam. Momen-

foto © Pier 2013

teel zijn er essentiële verbouwingswerken
bezig en zijn we ons volop aan het voorbereiden en ons professioneel aan het
omkaderen. Het was lang wachten op de
toelating, maar uiteindelijk kregen we van
de stad toch een bouwvergunning. De ker-
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kelijke instanties (vzw VPW Mechelen en
Kerkfabriek van Sint Katelijne) steunden
het project financieel. Ondertussen kregen
we ook een toelage van Stad Mechelen.
Er kan hier gratis opvang voorzien worden
voor 12 personen.
Wij zelf beschikken over 1 leefruimte en
1 slaapkamer, al de rest is gemeenschappelijk. Het wordt absoluut geen opvang ‘en
passant’. De daklozen worden vanuit verschillende instanties naar ons toe geleid en
pas na een kort gesprek gaan we al of niet
over tot opvang. De opvang gebeurt van
18 uur tot 9 u ’s morgens. ’s Avonds voorzien wij een broodmaaltijd of een koude
pasta en ’s morgens uiteraard een ontbijt.
Warme maaltijden bedelen we niet want
dat vraagt een te grote logistieke belasting.
Overdag kunnen ze bij andere instanties
terecht. De opvang is ook beperkt in termijn. We voorzien opvang voor maximum
15 dagen. Daarna moeten ze ergens anders onderdak zien te vinden. Hebben ze
na 15 dagen nog altijd geen oplossing, dan
kunnen ze hier opnieuw voor dezelfde termijn terecht.
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We zijn eigenlijk zeer blij dat we onze ervaring van 8 jaar Poverello kunnen gebruiken
bij het opstarten van een nieuwe shelter
in Mechelen. En juist op het moment dat
wij hier komen wonen, was men zoekende
om eventueel met een opvang te beginnen. Zou toeval dan toch niet bestaan?
Het is alvast eigen aan ons bestaan, onze
manier van leven. Voor ons is geloof een
grote vanzelfsprekendheid. Wij leven in het

onverwachte en op het moment dat we
nodig zijn. Het leven in vertrouwen levert
een heel oprechte en congruente manier
van zijn op.
Voor de rest houden we ons graag ook
artistiek bezig. Beatriz schildert en ik speel
doedelzak, gitaar, saxofoon. Ik zing ook
graag en dan liefst Keltische folk. Daarnaast
hou ik mij ook nog bezig met poëzie. Hier
alvast een gedichtje dat zowat weergeeft
wat mij drijft:
Even meegegaan.
Ik ben maar even meegegaan
en dat is me bijgebleven.
Kleine aandacht voor grote mensen,
dat is luisteren naar hun wensen,
en de bezigheden in hun ogen lezen.
Ik ben die blindgeleide hond mogen zijn,
die op hun tellen past.
Naast elkaar lopen zonder weg te lopen,
wijst een richting, draagt de last.
We zijn vooral ook blij dat we zoveel logistieke en morele steun krijgen. Hopelijk
kunnen we in het Groot Begijnhof wat
menselijke warmte uitstralen.”
Ik stap over de kasseien terug naar huis en
het voelt alsof mijn kachel de winter wil
trotseren. En plots schiet het mij te binnen.
Vroeger was er in de Schrijnstraat ook een
opvanghuis van Ooikonde. Zou toeval dan
toch niet bestaan? Of moeten we eerder
beschaamd zijn, dat dit probleem gedurende al die jaren niet is opgelost?
(Pier)

Restauratie Begijnhofkerk
Spelletjesavond
Wat is er gezelliger dan op een koude winteravond een gezelschapspel spelen onder
vrienden? Niet veel, toch? Dan hebben we
voor jullie goed nieuws: Op zaterdag 30 november kunnen jullie in Het Anker terecht
voor een eerste Begijnhof-spelletjesavond.
Leg je graag een kaartje of speel je liever
de Kolonisten van Catan? Of toch liever
een melancholisch spelletje Monopoly?
Het kan allemaal!

Vanaf 19u30 zijn alle grote en kleine deelnemers welkom in de officierszaal van
brouwerij ‘Het Anker’. Breng je favoriete
spelletje(s) mee en deel ze met andere
spelfanaten. Zo wordt het ongetwijfeld
een gezellige bedoening!
Hopelijk tot dan!

(Johan)

De Begijnhofkerk staat al meer dan 25 jaar
in de stellingen. Daarom werden die stellingen onlangs gerestaureerd. Maar over
enkele maanden zullen ook de buitengevels van de kerk gerestaureerd worden. 10
jaar geleden was men daarmee al gestart,
maar door een discussie over de manier
van restaureren, zijn de werkzaamheden
toen stopgezet.

De restauratie van het interieur is voorzien voor eind 2016. Daarvoor heeft de
stad in maart dit jaar architectenbureau
Beeck aangesteld. De uitvoering van een
bouwhistorisch onderzoek werd in juni
toegewezen. Volgende stap is een materiaal-technisch onderzoek om na te gaan
hoe de restauratie best kan gebeuren.
De totale kostprijs wordt geraamd op 5,5
miljoen euro en past binnen de meerjarige
subsidieovereenkomst die de stad Mechelen met minister Bourgeois heeft afgesloten voor haar historische kerken.
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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.
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Fonteinstraatje jaren 20

Begijnhof was er op deze plaats rond
het midden van de vorige eeuw een
bakkerij gevestigd, waarvan de winkel
zich in de Hoviusstraat bevond. Deze
hoge achterbouw werd in de jaren
negentig terug afgebroken.
Bemerk ook de evolutie in de modellen van de straatlantaarn aan de rechterkant: van een gaslantaarn naar een
moderne straatlantaarn in 1970 en
terug naar een retromodel.
(Wim)

Fonteinstraatje 1970

Deze keer tonen we beelden
van het Fonteinstraatje in de
jaren ‘20 en in 1970, genomen
naar de Conventstraat toe. Op
de oudste foto zien we nog de
twee hoge schouwen van de
keukengebouwtjes aan de achterkant van de huizen in de Hoviusstraat nrs. 3 en 5. In 1970 is
maar één schouw meer te zien.
In de achtertuin van het huis in
de Hoviusstraat nr. 5 staat er dan
in de plaats een achtergebouw
met een verdieping. Volgens oudere bewoners van het Groot
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Fonteinstraatje 2013

Quiz op het
begijnhof
Dertien ploegen streden dit jaar voor de
eer in de zesde Begijnhofquiz. Een gezellige
bende quizzers dus, die vragen kregen over
uiteenlopende onderwerpen. Een greep uit
het assortiment:
We zijn op zoek naar de verzamelnaam
voor een aantal soorten hardhout die uit
Zuid-Oost Azië worden geïmporteerd.
Het hout is veelal roodachtig van kleur en
wordt zowel geschaafd gebruikt, bijvoorbeeld voor raamkozijnen of en masse voor
het aanmaken van multiplex-platen. Hoe
noemt men deze houtsoorten?

?
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Om de herkenbaarheid van de reeks te vergroten, kozen de makers van The Simpsons
één van de meest voorkomende plaatsnamen in de VS als naam voor hun fictieve
stadje met onder meer een kernreactor en
een Duff-bier brouwerij. De naam van het
stadje is tevens een niet-fictief modemerk.
Welke plaats zoeken we?

14000 inwoners telt deze stad in de Belgische Provincie Luxemburg. Tijdens het
Ardennenoffensief in 1944 werd de stad
3 weken lang omsingeld en belegerd. De
Amerikanen hielden stand en bij een vraag
om overgave antwoordde generaal McAuliffe kortaf “Nuts” aan de Duitse onderhandelaars. De Shermantank op de Place
McAuliffe is een herkenbaar punt in de
wielerklassiekers. Wat is de Franse naam
van deze plaats?

?

Toch was het een ploeg van buiten het
Begijnhof die met de oppergaai aan de
haal ging. De titel kan echter pas in maart
2015 naar het Begijnhof terugkeren, want
volgend jaar slaan we een jaartje over. De
organisatie van de quiz net na de rommelmarkt is voor onze vrijwilligers niet zo
handig.
(Johan)

(Meranti, Springfield, Bastogne)

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).

Nelson
Sinds kort zijn wij in het gelukkige bezit van
een Engelse Springer Spaniel pup, geboren
eind juni. Zijn naam is Nelson en hij is heel
lief. Graag komen we in contact met andere hondenliefhebbers, die heel af en toe
kunnen oppassen op Nelson of hem uitlaten. Een concrete vraag of dag hebben we
(nog) niet. Just in case. Heb je interesse en
wil je kennismaken, neem gerust contact
op. Bedankt!

Bregieta Stoop
Nonnenstraat 25
0495/50.35.41
bstoop@me.com
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Agenda 2013
Noteer zeker de volgende
activiteiten in je agenda:

Spelletjesavond
zaterdag 30 november
officierszaal brouwerij Het Anker

Levende Kerststal
21 en 22 december
binnenplaats brouwerij Het Anker

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 ’

