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Dag Buur!

In deze nieuwsbrief kijken we vooruit naar 
heel wat activiteiten die we de komende 
maanden organiseren. In juni kan je tijdens 
het muzikale buurtfeest genieten van een 
optreden van Selene’s Garden. Vooraf kan je 
van spaghetti komen smullen. Ook in augus-
tus voorzien we lekker eten tijdens de mos-
selsouper. We maken je ook warm voor de 
rommelmarkt in september. En we lanceren 
zelfs al een oproep voor de levende kerst-
stal… 

Verder blikken we ook terug op een ge-
slaagde quiz en de paasreceptie. Pier trok 
naar de Guido Gezellelaan voor een gezel-
lige babbel met Wim en Marina. En Wim 
vond in het archief foto’s van de Kranken-
straat.

Dat en nog veel meer vind je in deze goed-
gevulde tweede nieuwsbrief van 2015. We 
wensen je alvast veel leesplezier en we 
zien elkaar op het buurtfeest!

De buurtwerking
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Het werd in de vorige nieuwsbrief al met 
denkbeeldig tromgeroffel aangekondigd: 
op zaterdagavond 13 juni klinkt er weer 
muziek achter de Begijnhofkerk! Vanaf 
20 u stelt Selene’s Garden zijn vers-van-
de-pers CD voor aan het Groot Begijnhof. 
Over deze band, die frisse, akoestische 
pop brengt met begijnhofbewoner Guy 
Buys aan de bas, kon je in de vorige 
nieuwsbrief al uitgebreid lezen.

Muzikaal
buurtfeest
op het begijnhof

In het kort:
zaterdag 13 juni op het Begijnenkerk-
hof (rechterpleintje achter de kerk)
- 18u00 tot 19u30: Spaghetti (bolog-
naise of vegetarisch). Wel vooraf in-
schrijven voor de spaghetti. via e-mail 
naar info@groot-begijnhof-mechelen.
be of door het bijgevoegde inschrij-
vingsbriefje bij Wim Devos in de bus te 
gooien (Hoviusstraat 5), dit ten laatste 
op dinsdag 9 juni. Kostprijs: 4 EUR (ter 
plaatse te betalen).
Eigen bord en bestek meebrengen.
- 20u00 tot 22u00: Selene’s GardenOmdat het niet betaamt om met een 

hongerige maag naar muziek te luisteren, 
serveren we zoals vorig jaar weer vooraf 
spaghetti. Familie en vrienden zijn welkom 
om mee te eten.

Hopelijk blijft het droog en heeft Paul dit 
jaar zijn plastiekzakje niet nodig!

Wil je graag actief meehelpen? Geef dan 
een seintje aan info@groot-begijnhof-me-
chelen.be, of aan Wim (Hoviusstraat 5) of 
Inez (Vrouw van Mechelenstraat 21).
- 10 u: spaghettigroenten snijden
- vanaf 14 u: bar, tafels, stoelen en tentjes 
opzetten
- vanaf 18 u: spaghetti uitscheppen & bar

(Wim)



Mosselsouper
op het begijnhof

De voorbije jaren hebben we in de zomer 
een mosselsouper georganiseerd. Dat was 
telkens een groot succes en dus kan je op 
zaterdag 8 augustus opnieuw van dit lekkere 
zeegerecht komen smullen. Laat ons zeker 
op tijd weten als je erbij wil zijn, want dan 
voorzien we ook voor jou een mosselpot!

Iedere tweede zaterdag van september 
wordt er in de straten van de Mechelse be-
gijnhoven een rommelmarkt georganiseerd. 
En dit jaar is dat niet anders. Op 12 septem-
ber vliegt alle rommel weer de straten van de 
Mechelse begijnhoven op! Van heinde en ver 
komen bezoekers om zich te vergapen aan 
de rommel van een ander, een kleine of grote 
slag te slaan, een praatje met bekenden te 
maken, te genieten van een muzikaal optre-
den, bij een welkome hap en drank. 

Buurtbewoners kunnen die dag voor hun 
eigen gevel staan, maar dienen zich ook in 
te schrijven!

De kostprijs blijft ook dit jaar ongewijzigd:

- buurtbewoners: 4 euro, ongeacht de
  gevelbreedte;
- andere standhouders: 6 euro per 4
  meter, met een maximum van 8 me-
  ter per stand.

Na het grote succes van de voorbije jaren, 
kunnen we alleen maar aanraden om zo 
snel mogelijk in te schrijven! Dit is vanaf 
nu mogelijk tot ten allerlaatste 21 augus-
tus. Daarna wordt de inschrijvingsperiode 
afgesloten en hebben we de tijd om de 
standplaatsen toe te kennen.

Gebruik bij voorkeur het inschrijvingsfor-
mulier op onze site: www.groot-begijnhof-
mechelen.be.
Of vul het inschrijvingsformulier in op de 
voorlaatste bladzijde van deze nieuwsbrief 
en geef het af bij Frans Ophalvens, Vrouw 
Van Mechelenstraat 41.

Opgelet: de standplaats (ook die van be-
woners) is pas gereserveerd na betaling 
van het correcte bedrag op het rekening-
nummer BE97.7310.1574.0849 met ver-
melding van Rommelmarkt 2015 + naam 
van de inschrijver. (Els)

Rommelmarkt
der begijnhoven

Stuur ons een mailtje op info@groot-be-
gijnhof-mechelen.be, of bus een briefje bij 
Frans in de Vrouw Van Mechelenstraat 41.
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In maart vond de zevende editie van de quiz 
plaats . Johan zorgde voor een leuke en 
interessante mix van vragen en breinbrekers. 
Ken jij het antwoord op deze vragen?

1. In ‘De vliegende aap’ komt deze stripfi-
guur voor het eerst voor. Hij is broer van 
Lambik en kent het geheim om te kun-
nen vliegen. Kenmerkend zijn de bolhoed, 
dierenvel en zijn met ‘tjip-tjip’ doorspekte 
spraak. Wat is de voornaam van deze vlie-
gende aap?

2. Eenvoudige cocktails met bier, zo kennen 
we er wel een paar : Pils met cola wordt 
mazout, radler is dan weer bier met limo-
nade, een duikboot een glaasje jenever in 
je bier en nog een leuke: een verkrachte 
zalm maak je door Hoegaarden met Kriek 
te mengen. Hoe heet echter de mengeling 
van pils met grenadine in een verhouding 
20/80?

3. Welk woord zit verstopt
in deze droedel? 

De antwoorden vind je op de voorlaatste 
pagina.

Terugblik Quiz
op het begijnhof

Afbeelding Quiz op het begijnhof © Johan – 2015

Frans en Johan trokken er dit voorjaar op uit 
om onze 80- en 85-jarigen te verrassen. Op 
hun tocht door het begijnhof belden ze aan 
bij Philomena,  Anna,  Willem en Vera.

Foto’s © Johan – 2015

Proficiat!
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Terugblik
Pasen op het begijnhof

Foto’s © Johan en Joke 2015

Naar jaarlijkse traditie trok de paashaas 
door de straten van het begijnhof naar de 
tuin van de oud-scouts waar een grote paas-
klok was gesjord. In zijn kielzog volgden vele 
kinderen die reikhalzend uitkeken naar 
lekkere chocolade. Maar ook de volwasse-
nen konden genieten van een drankje of 
lekkere warme soep.
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Het was het voortuintje dat mij lokte. Zo veel 
verschillende bloemen voor de gevel  kom je 
in onze buurt niet tegen. Mijn nieuwsgierig-
heid was gewekt en ik trok er naar toe. 
Willy (eigenlijk kent iedereen hem als Wim) 
Embrechts en Marina Caremans wonen op 
de Guido Gezellelaan nr 87, vlakbij het speel-
pleintje. Vroeger woonden ze in ‘t Plein, een 
zijstraat van de Onze-Lieve-Vrouwestraat. 

Marina: ‘Dat was hier het huis van mijn 
moeder en we zijn hier in 2001 komen wo-
nen. Net voor het pleintje werd aangelegd. 
Vroeger liep de straat hier gewoon door. 
Sinds dat het pleintje werd aangelegd is het 
hier veel rustiger wonen. Vroeger werkte 
ik als directiesecretaresse bij Arthur Young. 
Eerst waren wij gevestigd in Oudergem en 
daarna op het Montgomeryplein. Ik ben 
daar gestopt met werken om de kinderen 
op te voeden. Wim had een vaste betrek-
king bij de spoorweg en ik koos voor de 
kinderen.’

Wim: ‘Ik heb achtendertig jaar en zes 
maanden met de trein gereden. Als trein-
bestuurder hé. Maar op het einde zag ik het 
niet zitten om nog eens psychotechnische 
proeven te moeten doen. Ik zag daar echt 
het nut niet van in en ik heb mijn pensioen 
aangevraagd. Eigenlijk had ik al op pensioen 
kunnen gaan omdat ik al genoeg dienstjaren 
had, maar ik deed mijn werk graag. Maar die 
proeven, nee dat niet. Pas op, op  het einde 
was het soms wel zwaar. Wij hadden een 

speciale uurregeling. Er zat geen regelmaat 
in: vroege, late en dagdiensten wisselden 
elkaar af, maar er zat geen echt patroon in. 
Een vroege kon net zo goed beginnen om 
0u05 als om 4u05. Een late kon beginnen 
om 16u00 tot 0u50, maar een late met 
begin om 23u55 tot 6u35 bijvoorbeeld 
was ook mogelijk. We gingen klokje rond 
maar wel heel willekeurig. We kenden ook 
geen eetpauzes. En de weekends door …. 
En er is natuurlijk de laatste jaren ook veel 
veranderd. Vroeger was de spoorweg één 
bedrijf maar van Europa mocht dat niet 
meer en is dat deels opgesplitst. Dat maakt 
het allemaal complexer en moeilijker. Als 
er vroeger een probleem was, kon je dat 
met één telefoon oplossen. Tja, nu moeten 
ze twee à drie telefoons doen. De sporen 
zijn van een andere firma dan die van de 
locomotieven. Voor de trein vertrekt moet 
uw traject, wij noemen dat een ‘rijpad’, ge-
huurd worden voor een bepaalden tijd. 
Als je dan om een of andere reden te laat 
komt, tja, dan is dat rijpad verhuurd aan ie-
mand anders. Dat maakt het allemaal niet 
eenvoudiger natuurlijk. Of dat dan allemaal 
te goede komt aan de reizigers, dat weet 
ik zo niet. Wat ik wel weet, is dat het zeker 
niet goedkoper zal worden.’
Marina: ‘Op zekeren avond belde hij naar 
huis en ik hoorde dat direct. Wim heeft 
anders altijd een grote mond. Maar deze 
keer hoorde ik dat er precies iets gebro-
ken was.’

Oude en nieuwe bewoners
op het begijnhof
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Wim: ‘Ik heb het maar één keer meege-
maakt, op het einde van mijn carrière. Het 
was ’s avonds en gelukkig was het al don-
ker en plots stond ze daar op het spoor. 
Ik heb ze maar een fractie gezien. En dan 
komt er natuurlijk een ganse machinerie in 
gang, maar zelf ben ik zeer goed opgevan-
gen geweest. Gelukkig is daar een goede 
omkadering voor, want het gebeurt meer 
dan dat we denken.’

Marina: ‘Als ik thuis bleef voor de kinderen, 
heb ik nog een paar andere kinderen op-
gevangen. En dat is zo een paar jaren door-
gegaan. Ik zat toen ook in het oudercomité 
en ik deed nog wat vrijwilligerswerk. En nu 
zitten we weer tussen de kinderen, klein-
kinderen dan wel. Ons Kim heeft er drie en 
onze Gorik heeft er twee. Maar zij woont 
in Berlaar en Gorik in Sint-Katelijne-Waver. 
Dus de ene week doen we de opvang bij 
Kim en de andere week bij Gorik.’

Wim: ‘We doen dat om te helpen natuur-
lijk. Want ze werken alle twee en die zijn 
van 7 tot 7 weg. En altijd naar de opvang, 
dat kost ook geld.  Maar we doen dat graag 
hé.’

Marina: ‘We wonen hier heel graag. Soci-
alizen is niet altijd zo gemakkelijk en dat 
lukt ook niet zo goed met iedereen. Die 
contacten zouden eigenlijk spontaan moe-
ten ontstaan. Dat is iets wat je niet kan or-
ganiseren.’

Wim: ‘Maar nu met het speeltuintje dat er 
gekomen is, is het weer anders. Tja, dat gaat 
hier nogal. Ah ja, kinderen dat verbindt en 
dat brengt leven in de brouwerij. Ja, dat is 
zo.’

Terwijl ik terug de straat op stap kijk ik nog 
even naar het speelpleintje en zie ik het 
volle leven in de brouwerij en tegelijk kon 
ik de andere brouwerij ruiken.

(Pier)

Wim en Marina - © Wim 2015
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Proficiat!

We hebben afscheid moeten nemen van:

Pieternella ‘Nell’ de Potter, °Sint-Jansteen (NL) 9 augustus 1931 †Mechelen 16 maart 2015
sociaal geëngageerde vrouw van Herman Verwaetermeulen, uit de St. Katelijnestraat.

Frieda Liesenborghs, °Mechelen 6 juli 1964 †Mechelen 27 maart 2015
Mama van Nathalie, Annelies, Olivier en Evelyn
Luc 
uit  ’t Veer 12.

Lodewijk ‘Louis’ Troch, °Mechelen 8 maart 1913 †Bonheiden 5 april 2015
voormalig garagist uit de Nieuwe Beggaardenstraat, vader van Louis en François,
overleden op 102 jaar.

Cecile Glorie, °Duffel 18 September 1935 †Mechelen 11 april 2015
vrouw van Walter Cammaer, al jarenlang bij de bebloemingsactie betrokken.

Lief en leed

Maar er is ook nieuw leven op het begijnhof:

Maxime werd op 17 maart geboren.
De trotste ouders zijn Vincent en Barbara uit de Schrijnstraat.

Elena zag op 26 maart het levenslicht.
Zij is het lieve dochtertje van Savan en Tulay uit de Guido Gezellelaan.
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Wat wordt er opgelegd? En waarop dan wel? 
En wie of wat van het Begijnhof? …

Enige verduidelijking is hier op zijn plaats: 
een oud gebruik in Mechelen, en waar-
schijnlijk ook daarbuiten, is het ‘opleggen’ 
van fruit met jenever. Het principe is zeer 
simpel: men neme vers fruit van de boom 
of struik die in je tuin staat (bij gebrek hier-
aan, kijk ook eens bij je buurman), doe dit 
in een afsluitbare bokaal en overgiet met 
jenever tot het fruit helemaal onder staat.

We laten dit dan een viertal maanden 
trekken, en dan hebben we een lekkere 
fruitjenever. 

En waar zit nu de link met het Begijnhof 
hoor ik u vragen? Wel, fruit is rijp in de zo-
mer, tel daar een viertal maanden bij en we 
zijn rond … kerstmis. 

Inderdaad, we willen graag tijdens de Le-
vende Kerststal fruit (of andere) jenever 
schenken gemaakt door mensen van het 
Begijnhof en met fruit van het Begijnhof (of 
gekocht fruit, we doen niet moeilijk). 

Variaties zijn natuurlijk mogelijk: we heb-
ben al een lekker recept horen circuleren 
voor koffiejenever. Dus laat je creativiteit 
de vrije loop en hopelijk kunnen we dan 
een prachtig gamma ‘Begijnhof jenevers’ 
presenteren.

Doe je graag mee, graag een berichtje op 
info@groot-begijnhof-mechelen.be zodat 
we weten hoeveel mensen aan het ‘opleg-
gen’ zijn.

Verdere info in volgende nieuwsbrief en 
op Facebook. Heb je zelf nog ideeën, laat 
maar komen.

Warme groeten,
Het Kerststal team

Begijnhof legt
het er weer op!
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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 geschiede-
nis, blijven gevrijwaard. 

In deze rubriek willen we enkele decennia in 
de tijd teruggaan en vergelijken hoe een be-
paalde straat, een huis, … er vroeger uitzag 
en wat de huidige situatie is. 

Deze keer tonen we een zicht op de Kran-
kenstraat.

Zicht op de infirmerie of “kranken” van het Groot Begijnhof binnen de stad, 1670

(Jan-Baptist De Noter, pentekening en aquarel 19de eeuw - © Stadsarchief Mechelen - www.beeldbankmechelen.be)
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(Foto: © Wim)

(archief Onsia, © G. De Coninck)1972

2015



14

Ben je op zoek naar medebewoners om aan 
een culturele activiteit deel te nemen, zoek je 
een babysit of ben je net op zoek naar kin-
deren waar je mag op passen…? 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).

Schilderij

Margot Puttemans en Stef Maes verhui-
zen. Zij hebben nog een schilderij van het 
Begijnhof. Mocht je interesse hebben, kan 
je contact opnemen met Margot en Stef: 
margot.puttemans@skynet.be 

Garage

Lucie en Ben zijn op zoek naar een gara-
ge te huur in de buurt van het Begijnhof 
(Krommestraat). Als je hen kan verder hel-
pen, kan je hen bereiken via de Facebook-
pagina van ‘Buren op het Groot Begijnhof ’.

Babysit

“Zoekt u een babysitter? Bel dan het num-
mer 015/55 69 87 of 0491/88 17 02.

We zijn Isabeau, Elise en Anneleen, 3 zus-
sen die sinds kort in het Begijnhof wonen 
en heel graag op jullie kinderen willen ba-
bysitten. In de weekends en de vakanties 
kunnen we altijd en als u het op tijd laat 
weten, kunnen we ook tijdens de week. 
Best niet bellen in de week tussen 07u30 
en 17u00 want dan zitten we op school. 
Hebt u zelf geen kinderen maar weet u ie-
mand die een babysit kan gebruiken, mag 
u dat altijd laten weten. Hopelijk tot heel 
snel!”

Gezocht. . .
en gevonden!
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Inschrijving Rommelmarkt der begijnhoven 12 september 2015

Naam + voornaam: 

Adres: 

      Ik schrijf me in voor:

      de volledige gevel van mijn woning: ongeveer            meter

      een deel van mijn gevel:                 meter vanaf links/rechts

Ik stort 4 euro op rekeningnummer BE97.7310.1574.0849 met vermelding van “Rom-
melmarkt 2015 + naam van de inschrijver”

(te posten in Vrouw Van Mechelenstraat 41)

1.  Arthur 
2.  Tango 
3.  Opsinjoor

Antwoorden “Quiz
op het begijnhof ”
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Agenda 2015
Noteer zeker de volgende
activiteiten in je agenda:

Levende Kerststal
zaterdag 19 en 
zondag 20 december

Als je graag wil meewerken en/of wil deel-
nemen 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! Vele handen 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 ’

Mosselsouper
zaterdag 8 augustus
De Luchtballon
Nieuwe Beggaardenstraat 50

Rommelmarkt
zaterdag 12 september

Muzikaal buurtfeest
met Selene’s Garden
zoterdag 13 juni
Begijnenkerkhof


