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Dag Buur!

Dit mag dan wel de eerste nieuwsbrief van 
het nieuwe jaar zijn, voor onze beste wensen 
zijn we eigenlijk al veel te laat. Want reeds 
20% van 2016 is voorbij gevlogen! Geluk-
kig hebben we die wensen al overgemaakt 
tijdens onze nieuwjaarsreceptie in de Lucht-
ballon. Wim duikt voor deze nieuwsbrief 
trouwens in het archief op zoek naar oude 
beelden van die plek.

We blikken ook even terug naar het einde 
van 2015 want de Levende Kerststal was 
opnieuw een groot succes. Pier heeft van 
de gelegenheid gebruik gemaakt om het 
verhaal van de adventskrans in de Jezus-
poort te achterhalen. En hij bracht ook een 
bezoekje aan Guy en Leslie van de Nieuwe 
Beggaardenstraat.

Verder in deze nieuwsbrief kijken we reik-
halzend uit naar de paasreceptie en een 
nieuwe editie van de quiz. En we doen een 
oproep om jouw voorgevel op te frissen 
met bloemen en planten!

Dit en nog veel meer in deze eerste 
nieuwsbrief van 2016! Veel leesplezier!

De buurtwerking
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Pasen op het begijnhof

We nodigen jullie graag uit op onze volgende 
Paasreceptie op zondagvoormiddag 27 
maart.

Reken alvast op een enthousiaste Paashaas 
die alle jonge kinderen ’s morgens uit hun 
bed zet. Dus luister goed, en volg het geluid 
van de paasklok. Ga mee met de Paashaas 
zoeken naar lekkere chocolade-eieren 
voor jong en oud!

Op Paaszaterdag komen we rond met een 
paasbloem – wie mee wil helpen om deze 
samen te binden en rond te bezorgen, stuur 
een mailtje naar info@groot-begijnhof-
mechelen.be of laat iets weten aan Frans 
Ophalvens op 015/21.90.15.
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Vermits Pasen dit jaar reeds in maart valt, 
verschuift de quiz naar eind april. Ook deze 
keer is iedereen welkom om de diversiteit 
aan vragen en breinbrekers van een gepast 
antwoord te voorzien.

Wanneer: Zaterdag 30 april 2016 om 
20.00u (deuren: 19.30u) 

Hoe: Verzamel een team van 4 tot 6 per-
sonen 

Waar: In basisschool “De Luchtballon” in 
de Nieuwe Beggaardenstraat 50 te Me-
chelen
 
Bijdrage:  15 € 

Inschrijven:
U stuurt een mailtje met de vermelding 
van de ploegnaam naar begijnhofquiz@
telenet.be. Wij bevestigen de ontvangst 
van uw inschrijving en laten u weten of 
er nog plaatsen vrij zijn. De inschrijving is 
echter pas definitief na ontvangst van uw 
betaling. Betalen kan mits overschrijving 
van 15 euro op volgend rekeningnummer 
van Buurtwerking Groot Begijnhof vzw: 
BE97.7310.1574.0849 of door overhandi-
ging van 15 euro aan Johan De Keersmae-
ker. (NIET d.m.v. een enveloppe in de brie-
venbus) 

Informatie gewenst rond beschikbaarheid 
of de quiz in het algemeen? Contacteer 
dan Johan! 
Mail begijnhofquiz@telenet.be
of bel 0473/40.92.85

Quiz op het
begijnhof

De stad Mechelen heeft na een evaluatie 
van 2 jaar beslist om de bebloemingsactie 
niet langer in haar huidige vorm te organise-
ren. Zoals jullie weten, kregen we de voorbije 
jaren tussen de 1500 en 2000 bloempotjes 
en potgrond. Deze werden in mei geleverd, 
en elke bewoner kon bloemen komen halen 
om deze op de vensterbanken te zetten.

Vanaf 2016 werkt de stad met genomineer-
de straten en een andere manier van bede-
ling. Hierbij wordt telkens één straat voorzien 
van bloembakken en planten. Als buurtwer-
king vinden we elke straat even belangrijk, 
en dus hebben we beslist om hier niet aan 
deel te nemen. 

Maar wie wil nu geen bloemen in het 
straatbeeld zien?! Het Begijnhof heeft een 
rijke traditie aan bloemen en mooi ver-
sierde en verzorgde gevels. Daarom hierbij 
een aantal tips voor dit voorjaar :

  - We organiseren zelf onze
    bebloemingsactie

(zoals het in het verleden ook was, hebben 
we ons laten vertellen!)…

Bloemen op
het begijnhof

?
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  We hebben contact opgenomen met 
de Tuinbouwschool en ze vinden het een 
mooi initiatief om bij hen bloemen en 
plantjes te komen halen!

  In april gaan we met een aantal bewo-
ners naar de Tuinbouwschool. We mogen 
er tegen een zeer democratische prijs 
een keuze maken uit de volgende planten: 
Pelargonium (Geranium), Fuchsia, en een 
aantal perk- en terrasplanten.

De buurtwerking koopt de plantjes aan en 
de bewoners die zich opgeven, kunnen ze 
gratis bij ons afhalen.

   Wil je meedoen aan dit voorstel, geef ons 
een seintje! Zo weten wij hoeveel plantjes 
we kunnen meebrengen. Vul het strookje 
in de nieuwsbrief pagina 19 in, of stuur een 
mail met alle info naar info@groot-begijn-
hof-mechelen.be 

   We verwittigen jullie zo snel mogelijk en 
je zal de bloemetjes op een zaterdag kun-
nen ophalen, normaal gezien zou dat eind 
april zijn.

Opgelet: voor potgrond moet je wel zelf 
zorgen dit jaar!

  - Je kan zelf bloemetjes kopen en
    je vensterbanken versieren. 
Velen van jullie doen dit al! Dat is fijn! Laat 
je gaan en versier je gevel extra mooi dit 
jaar!

  - Je kan als straat ook deelnemen aan
    de actie Schoonste straat

(www.mechelen.be/stadomtezoenen) 
Strijd samen met je buren voor de eer om 
in de Schoonste straat van Mechelen te 
wonen. Je kan een waardebon winnen van 
respectievelijk 1000, 500 of 250 euro om 
een straatfeest mee te organiseren.
 
Hoe neem je deel? Organiseer met je 
buren een initiatief rond een propere en 
leefbare omgeving. Hoe je dat uitwerkt, 
beslis je zelf. Alvast een tip: hoe origineler 
je ideeën, hoe enthousiaster de jury. Or-
ganiseer zeker ook een opruimmoment in 
je straat. Hiervoor kan je bij de stad het 
nodige opruimmateriaal lenen.

Deelnemen aan de wedstrijd kan tot en 
met 10 mei.

Een poetspakket bestellen kan tot 1 mei.

  - Je kan naar de infosessie over
    geveltuintjes gaan. 

Op zaterdag 30 april wordt van 10u tot 
12u30 de de infosessie “Fleurige geveltuin-
tjes: bloemen en vaste planten” georgani-
seerd door VELT in Den Deigem, Karme-
lietenstrat 13 te Mechelen. De kostprijs 
bedraagt 7 euro.

Info en inschrijven: info.mechelen@velt.be 
of 015/20 44 76
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Wat een editie! Alle records zijn verbroken, 
en dit zonder dat de belangrijkste doelstel-
ling van Buurtwerking Groot Begijnhof in het 
gedrang kwam: sfeer creëren, gezelligheid, 
sociaal contact,  elkaar ontmoeten aan de 
stal!

Met naar schatting 4000 bezoekers op za-
terdag en 2000 op zondag was het binnen-
plein van de Brouwerij Het Anker nog net 
groot genoeg! Voor het eerst dit jaar was 
een deel van de inspanningen bestemd 
voor een sociaal doel. Een belangrijke 
meerwaarde voor de buurtwerking, en 
blijkbaar ook voor heel wat bezoekers....

Sociaal doel - nachtopvang in de Hovius-
straat

De oproep voor het brengen van koffie 
en thee viel niet in dovenmansoren. Ver-
wachtingen waren niet uitgesproken, maar 
na twee dagen was een hele kist en 2 
grote rieten manden vol etenswaren ge-

                   Terugblik
Levende Kerststal

illustratie © Alfred Ost           ontwerp © Paul 2015
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100 vrijwillige medewerkers.

Maar ook dank aan de talloze vrijwillige me-
dewerkers die dit sfeervol kerstgebeuren 
deden slagen. De kerststal werd bewoond 
door twee jonge gezinnen uit het begijnhof 
die als Maria, Jozef en Kindje Jezus onder-
dak kregen samen met 2 prachtige schaap-
jes, 3 kippen en een ezel. Op zondag werd 
de jongste telg van het Begijnhof, Ender, 
amper 2 weken oud, ook even “geleend” 
aan Maria. De 3 koning-soldaten en dage-
lijks een 12 à 15 herderskinderen,... allen 
woonachtig in het Begijnhof, werden door 
Mijnheer Pastoor en Begijn Sonja door de 
mensenmassa naar de kerststal geleid.

vuld. Ook de opbrengst van de gaarkeuken 
met ajuinsoep en advokaat en gulle giften, 
goed voor €272,5 (door de buurtwerking 
aangevuld tot €500) ging integraal naar het 
opvangproject van daklozen en vluchtelin-
gen. 

Maria & Jozef met Jezus op de arm brachten 
de volgeladen kar naar de nachtopvang. Een 
pakkend moment waar de bijdrage met on-
gelooflijk veel dankbaarheid werd aanvaard. 
Dank aan alle mensen met een warm hart 
die dit mogelijk hebben gemaakt...

Tijdens het evenement kon de buurtwer-
king dagelijks rekenen op zo’n 40 vrijwil-
ligers die de catering en algemene coördi-
natie voor hun rekening namen. Een aantal 
scoutsjongeren hielden het evenement 
warm door zorg te dragen voor de vuur-
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korven en talrijke kaarsen. Reeds maan-
den op voorhand was een harde kern van 
Buurtwerking Groot Begijnhof stevig in de 
weer met de voorbereidingen.

De laatste 3 (vrije) weekends voor het 
evenement timmerde de werkgroep stevig 
aan het decor en werden 350 groenstuk-
jes voor alle huizen op het begijnhof rond 
gebracht.

Moet er nog soep zijn? 

De bewoners van het begijnhof zorgden 
voor maar liefst 115 liter verse soep! Daar-
naast kwam ook advokaat en liters smoute-
bollendeeg uit de begijnhofkeukens. Vaten 
Ankerbier met in het bijzonder Gouden 
Carolus Christmas werden afgetapt, maar 
ook de BBQ, jenever, glühwein en bokes 
choco voor de kinderen werden meer dan 
gesmaakt. 
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Bij een hapje en drankje kon genoten 
worden van live muziek van het zangkoor 
Cantus Amici, het kinderkoor Kolor en de 
United Brass. Ook Noa Vandenbroucke liet 
haar engelenstem horen en Piet Van Bock-
stal, Kristien Ceuppens en Anse Kuyl lieten 
hun hoboklanken los op het binnenplein. 

Ondanks de talrijke opkomst blijft voor de 
buurtwerking het belangrijkste doel een 
evenement uit te bouwen door en voor 
de bewoners en hen volledig te betrekken. 
De Levende Kerststal dient een gebeurte-
nis te worden die mensen van heinde en 
verre aanspreekt en samenbrengt. 

Volgende afspraak

In een mum van tijd werd heel het kerst-
decor opgeruimd zodat Brouwerij Het 
Anker op maandag haar dagelijkse werking 
kon verder zetten. De kerstster bovenop 
de brouwerij bleef nog branden tot 6 janu-
ari, driekoningendag... Er wordt nu al nage-
dacht over een even krachtig thema voor 
volgend jaar...
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40 jaar
adventskrans
in de Jezuspoort

foto © Jef 2016

Er zijn zo van die dingen die aan de mensen 
voorbij gaan. Je ziet het wel, maar je loopt er 
langs alsof het er altijd is. Vanzelfsprekend-
heid kan licht verblindend zijn. Neem nu de 
adventskrans in de Jezuspoort. Ik zie daar 
toeristen regelmatig foto’s nemen. En als ik 
dat dan zie, dan denk ik: ‘Ah ja, hij hangt er 
dit jaar terug’. En ik stap al of niet gehaast 
verder. Maar onlangs werd ik gebriefd dat de 
krans er voor de 40ste keer zou opgehangen 
worden. Ik keek er toch even anders naar 
en vragen borrelden op. Dus gingen we weer 
maar eens op stap.

“God jong, dat is niet te geloven hé. Hoe 
dat den tijd… die jaren zijn precies voorbij 
gevlogen. Maar het is waar. Veertig jaar ge-
leden hebben we de adventskrans voor de 
eerste keer opgehangen in de Jezuspoort. 
Tja, deze historische poort was de aan-
gewezen plek en bovendien hing hij daar 
altijd droog. Dat was toen nodig want de 
eerste krans was gemaakt van stro, gazet-
tenpapier en groen uit de bossen. Pas op 
die had toen ook al elektrische lampen 
hé.”

Ik zit samen met twee van de oorspron-
kelijke initiatiefnemers. Hun namen hebben 
ze liefst niet vermeld. Bescheidenheid is al 
40 jaar een belangrijke eigenschap van de 
groep. En toch. Als ik hen hoor en zie ver-
tellen, dan zie ik toch nog een heimelijke 
gedrevenheid en licht fonkelende ogen. 

Schoon om zien dat leeftijd geen vat heeft 
op jeugdige fierheid.

“We zijn begonnen met een paar hier uit 
de nabije buurt en we noemden ons ‘De 
vrienden van het Begijnhof ’. Kapelaan Ver-
muyten vond het zo jammer dat er niets 
gebeurde in het Groot Begijnhof.  Samen 
met René De Cock, Jefke Waegemans 
(beiden overleden) en Jan Van Asch kwa-
men we op de idee om een adventskrans 
te hangen in de Jezuspoort. Zo brachten 
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wij de kapelaan zijn wens in vervulling. En 
vanaf toen brandde er vanaf de vierde za-
terdag voor Kerstmis… de eerste lamp. 
Gedurende de vier weken kwam er tel-
kens 1 lamp bij. Weet ge dat die zelfs auto-
matisch met een timer aan en uit gingen? 
Telkens van 16 u tot 22 u. En toeval of niet, 
het was toen dat jaar ook ‘Het jaar van 
de begijnhoven‘ in heel Europa. Eigenlijk 
was dat ook een symbolische start van de 
toenmalige buurtwerking. Het jaar daarop 
maakten we 350 kransen om het Begijnhof 
in de kerstperiode te versieren. Een twin-
tigtal vrouwen maakten de kransen en de 
mannen gingen ze ophangen. Ja, dat was 
40 jaar geleden hé. Aan elke deur werd 
een krans gehangen en op de hoek van 
de straat hing er één grote. We werkten 
toen met straatverantwoordelijken en we 
gebruikten het sociale contact op een po-
sitieve manier. Al snel werden er meer ac-
tiviteiten gepland. De kerststal aan de Be-
gijnhofkerk werd ingericht met de beelden 

van Nicolaas Van Der Veken. Die staan nu 
in de Katelijnekerk. De driekoningenstoet 
werd ingericht. Allez ja, ge kent dat hé? We 
waren vertrokken voor een aantal jaren.”

Wonderlijk toch, hoe een opborrelende 
vraag mij terug leidde tot het begin van 
een buurtwerking. Natuurlijk wisten ze 
toen niet hoe hun idee zou ontkiemen en 
groeien. Laat dat nu net pionierswerk zijn . 

(Pier)
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Oude en nieuwe
bewoners op het begijnhof

Op bezoek bij Leslie en Guy

Guy Buys en Leslie Curtis wonen in de Nieu-
we Beggaardenstraat. Guy kocht het huis 
in 2004 en sinds 2008 wonen ze er met 
hun twee. Ze zijn de nog jonge ouders van 
Aaron en Leila. De naam Curtis viel meteen 
op. Haar grootvader heeft ons mee helpen 
bevrijden vanuit Normandië tot in Lier. Hij 
was postbode bij het leger. Een toen niet zo 
ongevaarlijke job. Haar grootmoeder was de 
dochter van een cafébazin in Lier. Tja, en zo 
zijn ze als een postzegel op een brief aan 
elkaar blijven plakken. En geraakte de post 
gepost. 

Guy werkt als systeemingenieur met 
beeldsensoren. Tja, wat moet ne mens zich 
daarbij voorstellen? Leslie: “Ik leg dat zo uit. 
De sensoren die gebruikt worden bij de 
doellijntechnologie, zijn gemaakt bij Guy 
op het werk. Dus als ze een goal maken 
op het WK dan denk ik aan Guy.” Volgens 
mij is Guy zelf een soort beeldsensor, want 
ik zie hem regelmatig rondlopen met een 
groot fototoestel aan zijn zij. Naast muziek 
spelen is fotografie zijn grote hobby.

Leslie is criminologe van opleiding en na 
enkele jaren onderzoek bij de VUB ging ze 
aan de slag als arbeidsanaliste en business 

process engineer bij Colruyt. Maar tijdens 
de managementtrainingen ontdekte ze 
haar talent als coach. Die ontdekking was 
zo indringend dat ze op dit moment een 
stevige carrièreswitch maakt. Ze laat haar 
kaderfunctie bij Colruyt achter en start nu 
als zelfstandige coach. Is dat dan voetbal-
coach, zwemcoach, tenniscoach, veldrit-
coach?

Leslie: “Als jonge moeder moest ik zelf op 
zoek naar een ander evenwicht tussen pri-
vé en het werk. Met twee kleine kinderen 
en alle twee een job, heb ik andere keu-
zes moeten maken. Vooral omdat ik voor 
de kinderen wou kiezen. En ik heb van de 
nood een deugd gemaakt. Ik ben heel veel 
thuis en ik ben nu gestart als zelfstandige 
coach en probeer mensen te helpen in 
hun work life balance. Ik werk halftijds in 
een winkel en voor de rest kunnen men-
sen op mij beroep doen om hen te helpen. 
Ik help vooral personen die met hun job 
niet meer content zijn, die het gevoel heb-
ben zichzelf achterna te hollen. Ik probeer 
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samen met hen duidelijke analyses te ma-
ken, kaders te scheppen, nieuwe eisen te 
stellen. Ik probeer hen hun valkuilen beter 
te leren inschatten of begrijpen, hun dy-
namiek van gevoeligheden beter te leren 
kennen. Eigenlijk wil ik ook wel een soort 
droomcoach zijn en mensen helpen hun 
droom waar te maken of hen de steun 
te geven om hem waar te maken. Voor-
lopig werk ik nu in het Ondernemershuis 
maar op termijn plan ik mijn eigen praktijk 
thuis. Hoe ik daartoe gekomen ben? Zes 
jaar geleden leerde ik bij de Colruyt de 
Enneagram-school kennen. Daar leerde 
ik werken met persoonlijkheidsmodellen, 
hoe je aan je zelfbeeld werkt of zelfkennis 
verruimt. Ik ga altijd op zoek naar waarom 
iemand iets doet of waarom we dat doen. 
Later zou ik heel graag met jeugdige delin-
quenten willen werken. En zo kom ik terug  
bij mijn opleiding want ik deed mijn stage 
in de gevangenis van Sint-Gillis en Hoog-
straten. Mijn keuze om coach te worden, 

komt vanuit mijn sociale ambitie. Ik werk 
graag met mensen en ik ga graag om met 
mensen. En als ik mijn kennis en ervaring 
kan ten dienste stellen om hen te helpen, 
dan doe ik dat graag. Als iemand meer info 
wil, kunnen ze altijd terecht op de website 
www.atcrossroads.be. Ik weet natuurlijk 
niet of het zal lukken hé, maar ik geloof er 
in en ik ga er voor.”

Tja dacht ik, ‘met de landing van Norman-
dië in de genen…’ moet dat wel lukken. 
Go!Go!Go! Ik wens hen veel succes, en 
eindig graag met de woorden van Jacques 
Brel: “Bien sûr on a besoin des talents. Mais 
il faut en y croire.  C’est ca qui est impor-
tant!”  

(Pier)

Hebt u ook een verhaal? Wilt u het delen 
via onze nieuwsbrief? Laat het ons weten via 
info@groot-begijnhof-mechelen.be of via ie-
mand van onze redactie!

foto © Pier 2016



We hebben afscheid moeten nemen van:
Anna Van der Vennet, °Aalter 8 januari 
1930 - †Mechelen 22 november 2015.

Maar er is ook nieuw 
leven op het begijnhof:

Lief en leed

Lias zag op 30 november het levenslicht. Hij 
wordt vertroeteld door Veerle en Carlo uit 
de Plankstraat.

Ender werd op 7 december geboren. De 
trotse ouders zijn An en Hilke uit de Acht-
Zalighedenstraat.

En Juno liet voor het eerst van zich horen 
op 28 januari. Zij is het lieve dochtertje van 
Joke en Johan uit de Nieuwe Beggaarden-
straat.

Frans heeft Anna vorig jaar nog in de bloe-
metjes gezet voor haar 85e verjaardag.
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Vele spreekwoorden en volksspreuken ver-
wijzen naar de begijnen. In elke nieuwsbrief 
rakelen we er ééntje op. 

Meestal heeft een spreuk over een begijn 
een negatieve betekenis, zoals “Het is zalig 
te werken, zei de begijn, maar ze deed het 
niet graag”. Deze spreuk wijst erop dat het 
gemakkelijker is principes te verkondigen 
dan de daden uit te voeren…

(Connie)

Heb je iets te vieren? Bezorg je blijde gebeur-
tenis aan info@groot-begijnhof-mechelen.be 
of steek het in de bus van Inez (Vrouw van 
Mechelenstraat 21). Ook alle zoekertjes zijn 
welkom langs deze weg.

Spreuken over
begijnen

Het is zalig
te werken,

zei de begijn,
maar ze deed
het niet graag

15
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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 van basis-
school De Luchtballon, het vroeger Sint-
Jozefinstituut, in de Nieuwe Beggaarden-
straat. Generaties kinderen van vroeger en 
nu uit het Groot Begijnhof gingen en gaan 
hier naar school.

Tot 1789 stond in dit gedeelte van de 
Nieuwe Beggaardenstraat de Refugie van 
de abdij van Sint-Bernards-aan-de-Schel-
de (Hemiksem) en de oude pastorij van 
het Groot Begijnhof (afb. 3). Het huidige 
poortje in de linkergevel van de school 
komt overeen met het linkse van de drie 
poortjes in de aquarel van De Noter. Het 
huis links van dat poortje in de aquarel van 
De Noter is het huis met trapgevel uit afb. 
1. Dit historisch pand werd samen met 
het kleine huisje links ervan afgebroken 
in 1980 voor het plaatsen van de school-
poort (afb. 4). Ook de antieke postbus is 
helaas verdwenen.

De muur met het linkse poortje uit de 
aquarel van De Noter en het pand rechts 
van dit poortje met de driehoekige topge-
vel was nog te zien op een foto van voor 
de bouw van de huidige schoolgevel (afb. 
5). Dit pand werd tussen 1899-1901 bij de 
bouw van het Sint-Jozefinstituut door ar-
chitect Henri Meyns vervangen door het 
huidige gebouw met trapgevel in neotradi-
tionele stijl. Hierbij werd de muur met het 
poortje ingewerkt in een gebouw met een 
verdieping. 

(Wim) 

Afb.1: Sint-Jozefinstituut, 27 juni 1968 
(© Stadsarchief Mechelen

www.beeldbankmechelen.be - foto SME001004085)
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Afb. 2: Basisschool De Luchtballon, 2015
(Foto: © Wim)

Afb. 3: Refugie van de abdye van St Bernaerts en d’oude pastorye van t’ Begynhof 1790  
(Jan-Baptist De Noter, pentekening en aquarel 19de eeuw © Stadsarchief

www.beeldbankmechelen.be foto - SME001001491)



Afb. 4: Werken april 1980 
(archief Onsia, © G. De Coninck) 

Afb. 5: Vóór 1899-1901
(© Stadsarchief Mechelen
www.beeldbankmechelen.be -
foto SME002000225)18
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Mijn naam:

Straat en huisnummer:

Tel:

E-mail:

Aantal gewenste plantjes:

Inschrijvingsformulier bebloemingsactie begijnhof

Ja, ik doe graag mee aan de bebloemingactie van de buurtwerking groot begijnhof, met 
plantjes van de TUINBOUWSCHOOL!

(de buurtwerking gaat ze halen)

Indien je mee wil doen met de bebloemingsactie van het begijnhof kan je onderstaand 
inschrijvingsformulier invullen. Je kan dan in de maand april (je wordt nog verwittigd van 
de juiste datum), de plantjes bij de buurtwerking gratis komen afhalen.

Bezorg dit ingevulde formulier bij Inez (Vrouw van Mechelenstraat 21) of mail je bestel-
ling met alle info door naar info@groot-begijnhof-mechelen.be

Bloemen op
het begijnhof

Inschrijvingsformulier
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Agenda 2016
Noteer zeker de volgende
activiteiten in je agenda:

Buurtfeest
datum wordt bevestigd

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 17 en
zondag 18 december

Rommelmarkt
zaterdag 10 september

Quiz op het begijnhof
zaterdag 30 april

Pasen op het begijnhof 
zondag 27 maart

Bebloemingsactie
datum wordt bevestigd


