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Dag Buur!

We hebben enkele zonnige herfstweken ach-
ter de rug. Die waren ideaal om in de natuur 
te genieten van de kleurenpracht, de vallende 
bladeren, maar ook van de warmte. Want het 
ene na het andere temperatuurrecord moest 
er aan geloven. 

Of er na die warme herfst een barkoude 
winter voor de deur staat, valt nog af te 
wachten. Maar wel zeker, je kan je tijdens 
het weekend van 19 en 20 december ko-
men opwarmen bij onze Levende kerststal. 
Ook dit jaar keren we 100 jaar terug in 
de tijd. Alle praktische info vind je in deze 
nieuwsbrief. En laat zeker iets weten als je 
wil meehelpen want we zoeken nog vrij-
willigers!

In deze nieuwsbrief keren we ook terug 
naar het tweede weekend van september 
met op zaterdag de rommelmarkt en op 
zondag de beklimming van de stellingen 
van de Begijnhofkerk.

Ten slotte dook Wim in het archief en 
vond een oude foto van de Twaalf-Apos-
telenstraat terug.
 
We wensen je alvast veel leesplezier met 
de laatste nieuwsbrief van 2015!

De buurtwerking
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Levende kerststal
op 19 en 20 december 2015

“December 1915, de IJzeren Leen ligt in 
puin, de Duitsers hebben hun intrek geno-
men in de mooiste huizen en de Mechelaars 
proberen te overleven. Eten is schaars, de 
mensen hebben honger, redenen om te fees-
ten zijn er nog minder. Maar kerst wordt niet 
overgeslagen!”

Zo begint de aankondiging op flyer en in 
de pers. En wees maar zeker dat kerst niet 

wordt overgeslagen: we staan weer klaar 
voor de levende kerststal anno 2015 (of 
was het nu 1915?).

Het binnenplein van Het Anker en directe 
omgeving zullen in kerstsfeer ondergedom-
peld worden met als hoogtepunt natuurlijk 
de kerststal bevolkt met ‘Begijnhoffers’, van 
3 maanden oud tot ...  De schapen en de 
ezel zullen ook dit jaar van de partij zijn.

foto © buurtwerking kerststal 2014
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En het begint een heerlijke traditie te wor-
den: de muzikale intermezzo’s worden ook 
dit jaar verzorgd door medebewoners. 
Noa, Louis en Hans, bedankt voor jullie 
schitterende optreden vorig jaar! 

Dit jaar verwelkomen we de brassband 
United Brass, volwassenenkoor Cantus 
Amici, kinderkoor Kolor, hobotrio onder 
leiding van Piet Van Bockstal en Noa die 
met haar sopraanstem iedereen opnieuw 
zal verwarmen.

Maar er is meer: vorig jaar hebben we 
het begin van WO I herdacht, waarbij 
een groot deel van het Begijnhof aan het 
breien en naaien ging om alle figuranten in 
historische kleren te steken. 

Dit jaar blijven we in het thema, maar zijn 
we een jaartje verder tijdens de oorlog en 
de hongerwinter is aangebroken. In een 
gaarkeuken zal ‘arme mensen’-soep be-
deeld worden door de Begijntjes, onder 

foto’s © buurtwerking kerststal 2014
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het toeziend oog van ‘meneer pastoor’. En 
we willen niet alleen uitbeelden, maar ook 
helpen: iedereen is van harte uitgenodigd 
om een pak koffie of thee mee te brengen, 
onze eigen ‘meneer pastoor’ zal zorgen dat 
deze terechtkomen in het opvangtehuis in 
de Hoviusstraat.

De ‘patattensoep’ zal ook verkocht wor-
den ten voordele van dit opvangtehuis.

Maar de klassiekers blijven natuur lijk:
Anker-bieren van het vat, een druppeltje, 
eigen gemaakte soepen, lekkere BBQ-
worsten, ...

Kom dus zeker eens kijken en genieten op 
zaterdag van 17u tot 21u of zondag van 
16u tot 19u. 

De levende kerststal in het Begijnhof is een 
organisatie waar wel zeker 50 bewoners 
aan meewerken. De kans is dus groot dat 
je een bekende tegen het lijf zal lopen!

   
Praktische info
De kerststal staat onder de licht-
gevende ster op het binnenplein 
van brouwerij Het Anker.

Zaterdag 19 december

ontwerp © IPaul 2015

17.00 Opening drank- en eetstalletjes.

17.15-17.45 Kooroptreden Cantus 
Amici

17.45-18.00 Intrede Figuranten be-
geleid door United Brass

18.00-21.00 Levende Kerststal met 
muzikale begeleiding van United 
Brass.

Tijdens de pauzes muzikale opluiste-
ring door Noa Vanden Broucke, Piet 
Van Bockstal, Kristien Ceuppens en 
Anse Kuyl.

21.00-21.15 Afsluitend gezang door 
koor en United Brass

Zondag 20 december
15.30 Opening drank- en eetstalletjes
Kooroptreden Cantus Amici en
kinderkoor KOLOR

15.45-16.00 Intrede Figuranten
begeleid door United Brass

16.00-19.00 Levende Kerststal met 
muzikale begeleiding van United 
Brass.

Tijdens de pauzes muzikale opluiste-
ring door Noa Vanden Broucke, Piet 
Van Bockstal, Kristien Ceuppens en 
Anse Kuyl

21.00-21.15 Afsluitend muziek door 
United Brass
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   Helpende handen gezocht

   Om alles vlot te laten verlopen (en het
   voor iedereen aangenaam te houden)
   hebben we een 50-tal vrijwilligers nodig.
   Elke helpende hand is meer dan welkom.

   Volgende activiteiten zijn gepland:

     Zaterdag 28  november, 10.00u.:
     Opbouw kerststal
     (vanaf dan elke zaterdag in Het Anker)

     Vrijdag 11 december:
     Maken kerststukjes voor begijnhof
     (’s namiddags in de Luchtballon)

     Zaterdag 12 december, 10.00u.:
     Bedeling kerststukjes bij de buren

     Zaterdag 12 december, 10.00u.:
     Afwerken kerststal

     Vrijdag 18 december vanaf 15.00u.:
     Opbouw herberg aan de stal
     
     Zaterdag 19 en zondag 20 december:
     tappen, soepbedeling, BBQ,
     begeleiding kinderen, opvang
     figuranten, opvang muzikanten

     Zondag 20 december:
     afbraak herberg

     Maandag 21 december:
     afbraak en opruim kerststal
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Dus als je een handje (of meerdere hand-
jes) wil toesteken, stuur dan een mailtje 
naar info@groot-begijnhof-mechelen.
be of laat je contactgegevens en de acti-
viteit waarbij je wil helpen achter bij Inez 
(Vrouw Van Mechelenstraat 21) of bij Ma-
ryke (Nieuwe Beggaardenstraat 37).

Hopelijk zien we je als helper op één van 
de bovenstaande activiteiten.

foto’s © buurtwerking kerststal 2014
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Op de tweede zaterdag van september vindt 
als van oudsher de Rommelmarkt der be-
gijnhoven plaats waar duizenden bezoekers 
op zoek gaan naar unieke stukken of andere 
buitenkansjes.

Dit jaar vielen er enkele regendruppeltjes 
tijdens het opstellen van de kraampjes. 
Daarna klaarde het op, totdat rond 15u00 
de hemelsluizen werden geopend. De 
meeste standhouders kraamden daardoor 
iets sneller op. Niettemin was het alweer 
een succesvolle editie met dit jaar ook ver-
schillende standen in de Guido Gezellelaan 
en op de binnenkoer van Het Anker.

En al wie eventjes wilde verpozen, kon te-
recht op het pleintje achter de Begijnhof-
kerk bij een hapje en een drankje. ‘Silke en 
de ontsnapte moeders’ zorgden voor een 
gesmaakt muzikaal optreden.

                   Terugblik
Rommelmarkt der
begijnhoven
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Foto’s © Joke 2015
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Terugblik
Open
Monumentendag

Op zondag 13 september ging in heel Vlaan-
deren de 27e editie van Open Monumen-
tendag door. Meer dan 800 monumenten 
zetten de deuren wagenwijd open. In het 
Begijnhof kreeg je de kans om de stellingen 
te beklimmen die momenteel rond de Begijn-
hofkerk staan, tenminste als je geen hoogte-
vrees had.

Ieder half uur vertrok een groepje met de 
werflift naar het dak van de kerk. Daar had 
je een adembenemend zicht op Mechelen 
en in het bijzonder op ons Begijnhof. Het 
ideale moment om een foto van het bo-
venaanzicht van jouw huis te trekken. 

Een ambtenaar van de stedelijke dienst 
monumentenzorg zorgde voor de des-

kundige uitleg bij de restauratiewerken. Zo 
kwam hij terug op de lange geschiedenis 
van de restauratiewerken, maar vertelde 
hij ook welke materialen en technieken 
gebruikt worden voor de restauratie van 
de gevels, de daken, het schrijnwerk, het 
smeedwerk en het glas-in-lood.
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Foto’s © Inez en Johan 2015
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Ben je bijvoorbeeld op zoek naar mede-
bewoners om aan een culturele activiteit 
deel te nemen, zoek je een babysit? Via 
deze rubriek vind je misschien geïnteres-
seerde buren! Bezorg je zoekertje aan 
info@groot-begijnhof-mechelen.be of 
steek het in de bus van Inez (Vrouw van 
Mechelenstraat 21).

Dolfijn

Net na de Rommelmarkt contacteerde 
Conny Verschueren ons met de volgende 
melding:

Wij stonden vandaag op de rommelmarkt 
in de Nonnenstraat. Rond half 3, toen het 
regende, kwamen twee meisjes bij ons een 
knuffel kopen. Eén van de meisjes had een 
blauwe dolfijn om mee te zwemmen bij. 
Toen ze al weg waren, zagen we dat dat 
meisje die dolfijn had laten liggen. We zul-
len deze bijhouden. 

Ben je jouw dolfijn kwijt, of ken je het 
meisje van de dolfijn, laat het ons weten 
en we brengen je in contact met Conny 
Verschueren.

Gezocht…
en gevonden!

Oude sleutels

Evelyne en Olivier uit de Acht Zaligheden-
straat 22 zijn op zoek naar allerhande oude 
sleutels, groot en klein, dik en dun. Wie kan 
hen hierbij helpen?

evelyne.debaets@gmail.com     
0474/88.63.62
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Lindebomen

“Waar zijn onze bomen?” Meer dan 20 
jaar geleden verdwenen de lindebomen 
rond de Begijnhofkerk. Sinds die tijd staat 
de kerk in de stellingen voor renovaties en 
restauraties. Maar over afzienbare tijd zul-
len deze stellingen verdwijnen. De perfecte 
gelegenheid om te ijveren om opnieuw 
bomen rond de Begijnhofkerk te plaatsen! 

Wie heeft nog een foto liggen van de Be-
gijnhofkerk mét bomen? We willen dit klei-
nood graag digitaliseren zodat we de vraag 
kunnen stellen aan de stad!

In een volgende nieuwsbrief vertellen we 
meer… Graag bezorgen aan Inez Vanover-
schelde, Vrouw Van Mechelenstraat 21. Je 
krijgt de foto terug!

 

Centjesmuur

Iedereen kent de Centjesmuur aan de 
Guido Gezellelaan ter hoogte van de Ant-
werpse Poort. Maar een Begijnhofbewoner 
vroeg zich onlangs af hoe de Centjesmuur 
aan haar naam is gekomen. In deze rubriek 
‘Gezocht en gevonden’ zijn we op zoek ge-
gaan naar het antwoord.

Daarvoor keren we terug naar de zeven-
tiende eeuw. Want in 1660 kregen de be-
gijntjes de toestemming voor de bouw van 
de muur die als afsluiting van het Groot 
Begijnhof moest dienen.

Aanvankelijk sprak men van de ‘Oordjes-
muur’. De begijntjes moesten immers we-
kelijks een ‘oordje’ betalen om de bouw 
van de bakstenen muur te bekostigen. Met 
de omvorming van het geld, ten tijde van 
Jozef II, veranderde de benaming in ‘Cent-
jesmuur’.

De helft van de oorspronkelijke muur staat 
er vandaag nog steeds. In dat resterende 
gedeelte van de verweerde muur zijn nog 
symbolen van het passieverhaal terug te 
vinden alsook het jaartal 1660. Sinds 1976 
is de Centjesmuur beschermd als monu-
ment.
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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. 

1973 (archief Onsia, © G. De Coninck )
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2015 (Foto: © Wim)

Deze keer tonen we een zicht van de 
Twaalf-Apostelenstraat.

(Wim) 
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Agenda 2015
Noteer zeker de volgende
activiteiten in je agenda:

Pasen
zondag 27 maart

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 ’

Levende Kerststal
zaterdag 19 en 
zondag 20 december

Rommelmarkt
zaterdag 10 september

Quiz
zaterdag 30 april


