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Dag Buur!

Zwoele temperaturen, verfrissende ijsjes,
ontblote lichamen, overvolle terrasjes,… Dat
staat ons de komende weken misschien weer
te wachten. Maar wat met 100% zekerheid
deze zomer zal plaatsvinden, is de jaarlijkse
Mosselsouper op het begijnhof. En begin
september is er sowieso ook een nieuwe
editie van de Rommelmarkt. Over beide
activiteiten vind je in deze nieuwsbrief meer
informatie.
Ieder jaar worden de 80-, 85- en 90-jarigen
verrast met een bezoekje van Frans. Dit jaar
had hij heel veel werk. In deze nieuwsbrief
vind je de foto’s van zijn tocht door het
begijnhof.
Voorts blikken we terug op de vroege Pasen
en de jaarlijkse quiz. En Wim is in de archieven gedoken op zoek naar oude foto’s van de
Nieuwe Beggaardenstraat .
Dat en nog veel meer vind je in deze tweede
nieuwsbrief van 2016. We wensen je alvast
veel leesplezier!
De buurtwerking

Buurtcompost
10 gezinnen klopten een jaar geleden aan
bij de stad Mechelen met de vraag of ze
aan de brug van de ring een buurtcompost
mochten oprichten. Nu, een jaar later, staat
er een mooie compost tegen de ring. De initiatiefnemers kregen steun van CERA en de
stad Mechelen om het project te realiseren.

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 6 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! Stuur ons een mailtje
op info@groot-begijnhof-mechelen.be, of
bus een briefje bij Frans in de Vrouw Van
Mechelenstraat 41.

Na een jaar zal het systeem geëvalueerd
worden en wordt bekeken of er mee
doorgegaan wordt of niet. Maar het ziet
er alvast veelbelovend uit. Er is de voorbije weken al voor veel compost gezorgd
en iedereen houdt zich aan de regels. Er
is ook veel interesse van andere buurtbewoners.
Voorlopig is de compost beperkt tot 10
gezinnen. Maar als alles goed loopt, wordt
het systeem uitgebreid. Zo is er waarschijnlijk in augustus al plaats voor een aantal nieuwe composteerders!
Wil jij ook graag aansluiten bij de buurtcompost, laat dan iets weten aan Arnout
Ruelens op 0472 61 32 52.
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Rommelmarkt
der begijnhoven

Iedere tweede zaterdag van september
wordt er in de straten van de Mechelse begijnhoven een rommelmarkt georganiseerd.
En dit jaar is dat niet anders. Op 10 september 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 optreden, bij een welkome hap en drank.

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 bewoners) is pas gereserveerd na betaling
van het correcte bedrag op het rekeningnummer BE97.7310.1574.0849 met vermelding van Rommelmarkt 2016 + naam
van de inschrijver.

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 meter 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 augustus. Daarna wordt de inschrijvingsperiode
afgesloten en hebben we de tijd om de
standplaatsen toe te kennen.
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Gebruik bij voorkeur het inschrijvingsformulier op onze site: www.groot-begijnhofmechelen.be.
ontwerp © Paul 2016

Terugblik
Pasen
op het
begijnhof
Naar jaarlijkse traditie trok de paashaas
door de straten van het begijnhof naar
de tuin van de oud-scouts waar een grote paasklok was gesjord. In zijn kielzog
volgden vele kinderen die reikhalzend
uitkeken naar lekkere chocolade. Maar
ook de volwassenen konden genieten
van een drankje of lekkere warme soep.
Dit jaar stond er wel een windje, waardoor de tent bijna ging waaien…

foto’s © Wim 2016
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foto’s © Wim 2016

Véronique François en John Bell zijn nieuwe bewoners van de Twaalf-Apostelenstraat. Zij waren aangenaam verrast door de mooie paasbloemen aan de gevels van
het begijnhof. John maakte deze collage:

7
collage © John 2016

Terugblik Quiz
op het begijnhof
Eind april vond de achtste editie van de quiz
plaats. Johan zorgde voor een leuke en
interessante mix van vragen en breinbrekers.
Het bleef spannend tot de laatste minuut,
maar uiteindelijk trokken ‘De Hazelbroeders’
aan het langste eind.
Ken jij het antwoord op deze vragen?
1. Welk woord zit er verborgen in deze
droedel?

2. Dit bier wordt sinds eind 19e eeuw in
de Abdij Notre-Dame de Saint-Rémy gebrouwen door de Cisterciënzers van de
Strikte Observantie. Van de rode, groene
en blauwe variant wordt jaarlijks alles samen zo’n 15.000 hectoliter geproduceerd.
Welk bier dat we zoeken wordt zonder
winstoogmerk geproduceerd?
3. Dit natuurlijk UNESCO-werelderfgoed
zijn de breedste watervallen van Afrika.
Het watergordijn is 1,7 kilometer breed en
meer dan 100 meter hoog. Per minuut rolt
er 500 miljoen liter water over de rotswand. De watervallen liggen op de grens
tussen Zambia en Zimbabwe en de eerste westerling die ze heeft beschreven was
de Schot David Livingstone. Hoe heet dit
prachtig stukje natuur?
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De antwoorden vind je op pagina 14.
foto’s © Joke 2016

Gezocht…
en gevonden!
Ben je op zoek naar medebewoners
om aan een culturele activiteit deel
te nemen, zoek je een babysit of ben Bertha Winckelmans
je net op zoek naar kinderen 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).
Tilda Rottiers

Proficiat!
Bertha Winckelmans, Tilda Rottiers, Josepha
Vereycken, Ivonne Uytterhaegen en Jan Van
Asch mogen dit jaar 90 kaarsjes uitblazen.
Poldine Delcourt, Nadine Organezoff, Herman Verwaetermeulen, Anna De Hertefelt
en Wilfried Brieven vieren hun 85e verjaardag. Louisa Haentjens, Josée Van Goethem,
Jacqueline Vannuffel, Kristin Iserbyt en Frans
Ophalvens worden in 2016 80 jaar.
Frans en Johan trokken er dit voorjaar op
uit om al deze jarigen te verrassen. Op hun
tocht door het begijnhof troffen zij hen bijna allemaal aan zodat ze in de bloemetjes
gezet konden worden.

Josepha Vereycken

Jan Van Asch
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foto’s © Johan 2016
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Poldine Delcourt

Herman Verwaetermeulen

Nadine Organezoff

Josée Van Goethem

Kristin Iserbyt

Kleindochter van Louisa Haentjens

Anna De Hertefelt

Jacqueline Vannuffel

Frans Ophalvens
foto’s © Johan 2016
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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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1943 ? (archief Onsia, © G. De Coninck)

In de vorige nieuwsbrief toonden we
foto’s uit de oude doos van de Luchtballon, het vroegere Sint-Jozefinstituut,
in de Nieuwe Beggaardenstraat. Deze
keer blijven we in dezelfde straat, schuin
aan de overkant, met de huisnummers
31-33-35. In nr. 33 (het huis met het
trapzijgeveltje) had Frans Buys van de
vroege jaren ‘50 tot 1987 een bakkerij.
In nieuwsbrief 2014-4 kon je over het
bewogen leven van Frans lezen. Frans is
helaas onlangs overleden.
(Wim)
foto © Wim 2016
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1972 (archief Onsia, © G. De Coninck)

Lief en leed

We hebben afscheid moeten nemen van:
Frans ‘Sus’ Buys,
°Temse 6 mei 1927
†Middelkerke 9 maart 2016
Frans had tot 1987 een bakkerij in de
Nieuwe Beggaardenstraat en heeft ruim
40 jaar in het begijnhof gewoond.

Maar er is ook nieuw leven op het begijnhof:
Stef werd op 22 april geboren. Hij is de
broer van Floor en het zoontje van Hans
en Els uit de Vrouw van Mechelenstraat.
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Antwoorden “Quiz
op het begijnhof ”

1.
2.
3.

Doordacht
Rochefort
Victoria-watervallen

Spreuken over
begijnen
Vele spreekwoorden en volksspreuken verwijzen naar de begijnen. In elke nieuwsbrief
rakelen we er ééntje op.
Meestal heeft een spreuk over een begijn
een negatieve betekenis, zoals “Dat is één
zonder steen, zei de begijn, en ze slikte een
slak door in plaats van een pruim”. Deze
spreuk wijst erop dat iemand kennis en ervaring mist…
(Connie)

Dat is één
zonder steen, zei
de begijn, en ze
slikte

een

slak

door in plaats
van een pruim

Inschrijving Rommelmarkt der begijnhoven 10 september 2016
Naam + voornaam:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Postadres::
Ik schrijf me in als bewoner voor:
de volledige gevel van mijn woning: ongeveer
een deel van mijn gevel:

meter

meter vanaf links/rechts

Ik stort 4 euro op rekeningnummer BE97.7310.1574.0849 met vermelding van
“Rommelmarkt 2016 + naam van de inschrijver”
(te posten in Vrouw Van Mechelenstraat 41)
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Agenda 2016
Noteer zeker de volgende
activiteiten in je agenda:

Mosselsouper
zaterdag 6 augustus

Rommelmarkt
zaterdag 10 september

Levende Kerststal
zaterdag 17 en
zondag 18 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 ’

