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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 op de
Rommelmarkt verkocht kunnen worden. Dit
jaar kan je op 12 september jouw rommel
aan de man of vrouw brengen of zelf gaan
snuisteren tussen andermans spullen.
Een dag later is het Open Monumentendag
en kan je in de stellingen klimmen van de
Begijnhofkerk. Enkel voor wie geen hoogtevrees heeft! Je zal vanop grote hoogte
meteen ook een blik kunnen werpen op
het pleintje achter de kerk. Wim snuisterde
voor zijn rubriek in de archieven en vond
enkele foto’s terug van die plek.
Ook veel eten en drinken in deze nieuwsbrief. We blikken immers terug op het
buurtfeest met spaghetti en de mosselsouper en zetten je aan het werk om samen
met ons jenever te maken voor de volgende editie van de Levende kerststal.
We wensen je alvast veel leesplezier met
de derde nieuwsbrief van 2015!
De buurtwerking

Rommelmar kt
der begijnhoven
Zaterdag 12 september
10u00 tot 16u00
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 een nieuwe editie.
Deze editie gaat door op zaterdag 12 september, en dat gaat gepaard met de nodige
parkeer- en verkeersaanpassingen.

Als je dit leest, zijn trouwens de inschrijvingen 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… Maar je bent uiteraard ook welkom om te komen genieten van de muzikale optredens van onder meer ‘Silke en
de ontsnapte moeders’.

Alle straten van het begijnhof zijn
PARKEER- EN VERKEERSVRIJ vanaf
vrijdagavond 20u00 (tenzij je zaterdagmorgen vóór 06u00 wil opstaan om de
wagen te verplaatsen …) tot zaterdagavond 18u00.
De pleintjes aan de Begijnhofkerk zijn
vanaf vrijdagnamiddag 17u00 niet meer
bereikbaar, aangezien we daar de bar
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 12 september!
Door de werken aan de Begijnhofkerk zullen er dit jaar ook standjes staan op het
binnenplein van Het Anker en in de Guido
Gezellelaan tussen de poort van Het Anker en de Nonnenstraat.
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Open
Monumentendag
Bezoek de buitenstellingen
van de Begijnhofkerk
Na enkele jaren van windstilte wordt er sinds
enkele maanden weer volop gewerkt aan de
buitenzijde van de Begijnhofkerk. Het doel is
om de volledige buitenzijde van de kerk te
restaureren tegen 2017.
Dit gebeurt op basis van dossiers die het
gespecialiseerde architectenbureau Studio
Roma uit Kessel-Lo onder begeleiding van
de stedelijke dienst monumentenzorg samenstelde. De voltooiing van de buitenrestauratie kadert in de meerjarige overeenkomst die de stad Mechelen sloot met

de Vlaamse Gemeenschap voor de restauratie van de acht historische kerken in
de binnenstad. Door deze overeenkomst
heeft de Vlaamse Gemeenschap zich geëngageerd om zo’n 88% van de werken aan
de buitenzijde van de Begijnhofkerk - die
net geen vijf miljoen euro zullen kosten - te
subsidiëren.
Tijdens de Open Monumentendag op zondag 13 september kunnen de buitenstellingen
in kleine groepjes van maximaal 12 personen
bezocht worden. Een gids geeft deskundige
uitleg bij de restauratie van de natuursteen
en van het glas-in-lood. Maar ook het zicht
vanop de toren over het begijnhof en de
stad loont absoluut de moeite!
De witstenen parementen en het glas-inlood vormen de grootste uitdagingen van
deze restauratie.
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De gevelrestauratie gaat uit van een zachte
behandeling, met een maximaal behoud
van de oorspronkelijke bouwmaterialen.
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Na het afkappen van de verweerde gipskorsten wordt het parement zacht gereinigd met een rotatie-wervelsysteem waarbij een mengsel van olivine (een Noors
mineraal dat minder schadelijk is voor de
omgeving dan zand), water en lucht onder
lage druk roterend op de gevels wordt geprojecteerd. Hierdoor wordt de vervuiling
zacht weggeschuurd, zonder de steen en
zijn patine te beschadigen. Labiele geveldelen worden gestabiliseerd met metalen
ankers en groutinjecties.
Als de verwering enkel het uitzicht verstoort, blijft de natuursteen behouden en
zo nodig bijgewerkt met reparatiemortel.
Stenen die echter niet meer in staat zijn
om hun dragende en/of waterafvoerende
functie te vervullen, worden vervangen
door nieuwe steen. Waar mogelijk zal er
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opnieuw gebruik gemaakt worden van de
oorspronkelijke Lediaanse kalksteen, die
nog steeds ontgonnen wordt in de streek
van Balegem. Ook het voegwerk wordt
grondig nagekeken en waar nodig herdaan
in een gepaste kalkmortel.
Door gebrek aan onderhoud en vandalisme
verkeerde het glas-in-lood in een erbarmelijke toestand. Gezien de waarde van de
glasramen - laat 19de-eeuws gebrandschilderd glas in de zijbeuken en 18de-eeuws
(en misschien zelfs 17de-eeuws) glas in de
middenbeuk - vereisten ze een bijzondere
aanpak. Alle panelen worden gedemonteerd en in het atelier van de glazenier
gerestaureerd. Deze herstelling bestaat uit
een voorzichtige reiniging, het verlijmen
van gebroken glaskalibers, het vervangen
van verdwenen of onherroepelijk bescha-

digde kalibers en het (plaatselijk) herloden
van de panelen. Bij het terugplaatsen van
de panelen zal er aan de buitenzijde een
transparante veiligheidsbeglazing aangebracht worden. Op die manier zijn de ramen beschermd tegen weersinvloeden en
vandalisme.
Omwille van de gespecialiseerde aard van
de werken werd beslist de uitvoering op
te splitsen in twee delen. Het eerste deel
omvat de bouwkundige werken aan onder
meer gevels, daken, schrijnwerk en smeedwerk. Het tweede gedeelte omvat de restauratie van het glas-in-lood. Na een open
aanbesteding werd het bouwkundige deel
gegund aan de firma Monument-Vandekerckhove uit Ingelmuster. De restauratie
van het glas-in-lood werd toegekend aan
de firma Verstraete-Vanhecke uit Wilrijk.

Bezoek buitenstellingen Begijnhofkerk
Zondag 13 september van 10u-18u
Let op: enkel te bezoeken na reservatie
via UiT in Mechelen vanaf 20 augustus
Hallestraat 2-6
Tel: 070 22 28 00
E-mail: uit@mechelen.be
De rondleiding duurt ongeveer 1 uur. Elk
half uur vertrekt er een nieuwe groep
van max. 12 personen.
Deze activiteit is niet geschikt voor kinderen of personen met hoogtevrees!
Draag liefst ook stevige schoenen. Het is
mogelijk dat bij zware regenval/wind het
bezoek niet kan doorgaan.
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Terugblik
op het Buurtfeest

Met maar liefst 109 inschrijvingen voor de
spaghetti kan je wel stellen dat het Buurtfeest op 13 juni door jullie ‘gesmaakt’ werd.
En met Selene’s Garden als muzikaal dessert
bleef de goeie stemming erin.
Met dank aan Selene’s Garden voor de gastvrije muziek, aan het etend en luisterend
publiek, aan de vrijwilligers die spaghettigroenten gesneden hebben, achter de bar
of de spaghettitafel stonden, opgebouwd
of afgebroken hebben en aan Pier en Chris
die een zonnige zaterdagnamiddag boven
de dampende kookpotten doorgebracht
hebben. Het Groot Begijnhof was weer
even een dorp in de stad!
(Wim)
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Terugblik op de
Mosselsouper

De Mosselsouper is intussen een jaarlijkse
traditie geworden. Begin augustus schoven
opnieuw vele buren aan om de inhoud van
een mosselpot te verorberen. Verschillende
vrijwilligers ervoor zorgden dat deze lekkernij
uit de zee samen met geelgouden frietjes geserveerd kon worden. En zo werd het een gezellige en zonnige middag op de speelplaats
van De Luchtballon.
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Gezocht...
en gevonden!
Zoek je een babysitter? Dan kan je terecht
bij Margot Ober uit de Taborstraat 61. Je
kan haar bereiken via 0495/14.05.60.
Ben je zelf op zoek naar medebewoners
om aan een culturele activiteit deel te
nemen, zoek je iemand om jouw hond
uit te laten of oude kostuums…? Via
deze rubriek vind je misschien geïnteresseerde buren! Bezorg je zoeker tje
aan info@groot-begijnhof-mechelen.be
of steek het in de bus van Inez (Vrouw
van Mechelenstraat 21).

Proficiat!
Op 25 april werden Joost Bresseleers en
Roosje T’Seyen uit de Schrijnstraat de trotse ouders van Jules.
Heb je zelf iets te vieren? Bezorg je blijde gebeurtenis aan info@groot-begijnhof-mechelen.be
of steek het in de bus van Inez (Vrouw van
Mechelenstraat 21).
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Begijnhof legt
het er weer op!

Jawel, midden in de zomer een bericht over
de naderende kerst. Gelukkig voor ons met
betere vooruitzichten dan voor de Mechelaars in 1915, voor wie de hongerwinter dra
voor de deur zal staan. Voor de kinderen
zal er hopelijk wel een homp brood inzitten
maar zullen Jezus en Maria genoeg hebben
tijdens de barre winter?
Met de Levende Kerststal van dit jaar gaan
we proberen onze voedselberg een beetje
eerlijker te verdelen, maar daarover meer
in een volgende nieuwsbrief.
Voor de bezoekers van de kerststal zal er
zeker een hapje en drankje zijn en daarvoor hebben we de hulp van de bewoners
van het Begijnhof nodig: we willen dit jaar
opgelegde jenever schenken, jenever (of
brandewijn) opgelegd door het Begijnhof.
Uit een lange lijst hebben we 3 recepten
gekozen: boerenjongens en boerenmeisjes
op jenever en een ‘zure’ jenever. Heb je zin
om mee op te leggen? Laat het ons weten
en wij zorgen voor de ingrediënten!
Groeten
Het kerststal team,
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Voor contact: info@groot-begijnhof-mechelen.be of bij Inez, Vrouw van Mechelenstraat 21

BOERENJONGENS MET VRUCHTEN
Benodigdheden voor 1 liter:
500 gram rozijnen
200 gram suiker
1000 ml alcohol van 40 AV%
1 pijpje kaneel
1 stuks kruidnagel
Benzoëzuur 1 gram per 5 liter
Bereiding:
Doe alles in een pot een maand voor het
feest begint.
De volgende toevoegingen verrijken de
smaak:
150 gram bittere amandelen grofgemalen
en/of
1 schil van een sinaasappel of
1 schil van een citroen

BOERENMEISJES MET VRUCHTEN
(± 29,2 AV%)
Benodigdheden voor 1 liter:
350 gram gedroogde abrikozen
1 pijpje kaneel
200 gram suiker
250 ml water
1000 ml alcohol van 40 AV%
deel van de schil van een sinaasappel
0,2 gram benzoëzuur
Bereiding:
Kook de abrikozen, het kaneelstokje en de
suiker in het water en laat ze zachtjes 20
minuten pruttelen. Na het afkoelen voegt
u de alcohol en de sinaasappelschil toe.
Proef na een paar maanden eens van de
boerenmeisjes. Het benzoëzuur dient om
de vruchten mooi te houden.

SINAASAPPEL EN CITROEN CITRUS
(17,5 AV%),
Benodigdheden voor 1 liter:
5 sinaasappels
3 citroenen
300 gram suiker
700 ml alcohol van 40 AV%
Bereiding:
Was de vruchten, en schil ze zeer dun en
macereer de schillen gedurende twee uur
in wat alcohol. Zeef de schillen eruit en
voeg de andere ingrediënten toe. Pers de
vruchten uit, zeef het sap en doe het bij
de likeur.
Toevoegingen: kaneel, kruidnagel, kandijsuiker, vanillepeultje of vanillesuiker.
Een scheutje kirsch past ook goed bij deze
likeur. In plaats van sinaasappels kunt u ook
mandarijnen en grapefruits gebruiken..
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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 een zicht van achter
de Begijnhofkerk.
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Rond 1910-1920? (archief Onsia, © G. De Coninck )

1966 (archief Onsia, © G. De Coninck )
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2015 (Foto: © Wim)

Agenda 2015
Noteer zeker de volgende
activiteiten in je agenda:

Rommelmarkt
zaterdag 12 september

Levende Kerststal
zaterdag 19 en
zondag 20 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! 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 ’

