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Dag Buur!

Het was een mooie zomer. Eind juni waren 
alle buren uitgenodigd op de Zomerbar T’Ile 
Malines achter de Betoncentrale. En in au-
gustus kon iedereen op de speelplaats van 
De Luchtballon weer smullen van heerlijke 
mosselen.

Maar de grote vakantie is afgelopen… Dus 
niet alleen de hoogste tijd om boekentas-
sen 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 10 september 
jouw rommel aan de man of vrouw bren-
gen of zelf gaan snuisteren tussen ander-
mans spullen.

Een dag later vindt de 28e editie van 
Open Monumentendag plaats. Zoals vorig 
jaar kan je opnieuw op de stellingen van 
de Begijnhofkerk kruipen, tenminste als je 
geen hoogtevrees hebt! In deze nieuws-
brief geven we een stand van zaken van de 
buitenrestauratie.

Pier raakte vorig jaar geïntrigeerd door 
een affiche in de Schrijnstraat. Hij ging op 
zoek naar wie toen achter die affiche zat. 
En tenslotte dook Wim nog in het archief 
en kwam terug met beelden van de muur 
van Het Anker in de Nonnenstraat.

Dat en nog veel meer vind je in deze derde 
nieuwsbrief van 2016. We wensen je alvast 
veel leesplezier!

De buurtwerking
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Op zaterdag 10 september 2016
van 10u00 tot 16u00
Aansluitend avondfeest op het Klein Begijn-
hof 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 10 sep-
tember, en dat gaat gepaard met de nodige 
parkeer- en verkeersaanpassingen.

Net als vorig jaar zullen er ook standjes 
staan op het binnenplein van Het Anker en 
in de Guido Gezellelaan tussen de poort 
van Het Anker en de Nonnenstraat.
 
Als je dit leest, zijn trouwens de inschrij-
vingen 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 wel-
kom om te komen genieten van de muziek 
op het pleintje achter de Begijnhofkerk.

De buurtwerking

  Alle straten van het begijnhof zijn 
PARKEER- EN VERKEERSVRIJ
vanaf vrijdagavond 20u00 (tenzij je za-
terdagmorgen 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 10 septem-
ber!

Rommelmarkt
der begijnhoven

ontwerp © Paul 2016
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In 2015 werd er gestart met de restauratie 
van de buitenzijde van de Begijnhofkerk. Dit 
gebeurt op basis van dossiers die het gespeci-
aliseerde 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 Me-
chelen sloot met de Vlaamse Gemeenschap 
voor de restauratie van de acht historische 
kerken in de binnenstad. Door deze overeen-
komst 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.. 

Open
Monumentendag

Bezoek de buitenstellingen
van de Begijnhofkerk

Tijdens de Open Monumentendag op 
zondag 11 september kunnen de buiten-
stellingen opnieuw 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!

Vorig jaar werd in deze nieuwsbrief ge-
schetst hoe en door wie deze werken zou-
den aangepakt worden. Deze keer geven 
we een stand van zaken:

De kerk, op de voorgevel na, is intussen 
helemaal gereinigd met het rotatie-wervel-
procedé. De restauratie van het witstenen 
parement van de toren en van de hoge 
noordgevel zijn ver gevorderd. Deze wer-
ken bestaan voornamelijk uit het vervan-
gen van te sterk verweerde natuursteen. 
Ook het herstel met restauratiemortel van 
natuursteen die structureel nog in orde is, 
maar vormelijk sterk verweerd is, is ge-
start.

Momenteel wordt de na-
tuurstenen kroonlijst van 
het schip bekeken. Deze 
kroonlijst kraagt sterk uit 
t.o.v. de eigenlijke muren 
en zijn stabiliteit blijkt niet 
overal gegarandeerd. Ook 
de restauratie van de 
grote steunberen van het 
schip is aan de gang. Deze 
bouwdelen hebben sterk 
te lijden gehad onder wa-
terinfiltratie en vorst. Ze 
worden gedemonteerd 
en terug opgemetseld.
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Op het eerste zicht lijken de werken niet 
erg gevorderd, maar er moet wel rekening 
gehouden worden met het feit dat de ge-
vels van de zijbeuken in goede toestand 
verkeren en hier weinig werken aan uitge-
voerd zullen worden. 

Het glas-in-lood is op twee ramen na uit-
genomen en de restauratie ervan in het 
atelier is ver gevorderd. Eén raam is zeer 
recent bij wijze van proef terug geplaatst 
om de nieuwe opstelling (achter voorzet-
glas) te beoordelen.

zijn, toch uitgevoerd worden. Binnenkort 
wordt het afgenomen met een mobiele 
kraan, in het atelier van de smid gerestau-
reerd, en teruggeplaatst. Van de gelegen-
heid wordt gebruik gemaakt om ook de 
haan en de bol opnieuw te vergulden.

De werken hebben wel wat vertraging 
opgelopen. Waar er vorig jaar het voorjaar 
2017 nog als einddatum werd vooropge-
steld, wordt door de stad nu gericht op het 
najaar van 2017. 

Bezoek buitenstellingen Begijnhofkerk
Zondag 11 september van 10u-18u
Let op: enkel te bezoeken na reservatie 
via UiT in Mechelen tot 9 september!
(A; Hallestraat 2-6 / T 070 22 28 00 
E uit@mechelen.be)
De rondleiding duurt ongeveer 1 
uur. Elk half uur van 10u00 tot en 
met 17u00 vertrekt er een nieu-
we groep van max. 12 personen 
(behalve om 12u00 en 12u30).
Deze activiteit is niet geschikt voor kin-
deren of personen met hoogtevrees! 
Draag liefst ook stevige schoenen. 
Het is mogelijk dat bij zware regen-
val/wind het bezoek niet kan doorgaan.

De galmborden zijn uitgenomen en wor-
den momenteel vernieuwd in de schrijn-
werkerij van de aannemer Monument. De 
restauratie van het  overige houten schrijn-
werk (poort, deuren, ramen sacristie, …) 
wordt ondertussen voorbereid.

Vanop de stelling is gebleken dat het toren-
kruis in vrij slechte toestand verkeert. De 
restauratie ervan was niet voorzien in het 
dossier, maar zal, nu er stellingen aanwezig 
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De Mosselsouper is intussen een 
jaarlijkse traditie geworden. Begin 
augustus schoven opnieuw vele 
buren aan om de inhoud van 
een mosselpot te verorberen. En 
dit jaar waren de mosselen extra 
groot! Verschillende vrijwilligers 
zorgden dat deze lekkernij uit de 
zee samen met geelgouden friet-
jes geserveerd kon worden. En zo 
werd het een gezellige en zonnige 
middag op de speelplaats van De 
Luchtballon.

foto’s © Wouter 2016

Terugblik op de
Mosselsouper
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Anderhalf jaar geleden viel mijn oog op 
een affiche in de Schrijnstraat. Een een-
voudig en sterk beeld. Een gewichthef-
fer stak zijn halter boven het hoofd en 
daar boven stond geletterd JULES! Eind 
juli was ik op bezoek bij Roosje en Joost 
en zat ik naast Jules aan tafel… met de 
blokken te spelen. 

Het is altijd plezant om nieuwe buren 
beter te leren kennen. Zeker als je warm 
ontvangen wordt door zo een ‘klein fijn 
gezinnetje’. Later werd het me pas dui-
delijk hoe breekbaar zo iets kan zijn. 

Joost is grafisch vormgever en dat ver-
klaar t meteen het sterke beeld van de 
affiche of beter het geboortekaartje van 
Jules. Roosje heeft communicatiema-
nagement gestudeerd en nu werkt ze 
nog even als content manager. (Zouden 
er dan ook niet-contente managers be-
staan?) Ze leerden elkaar kennen op de 
Hogeschool in Mechelen en ze zijn on-
dertussen getrouwd en de fiere ouders 
van Jules. En terwijl ik zit te schrijven, zit 
Jules met uitdagende ogen blokken te 
stapelen. Als ik mee wil helpen, stapelt 
hij snel verder met een blik van ‘ik kan 
dat zelf ’. 

Binnenkort gaat Roosje werken voor 
een kledingwinkel. Ze gaat er de online 
winkel sturen en de sociale media be-
spelen zoals Facebook, Instagram, co-
pyrighting…. Ze blijft binnen de wereld 
van de multimedia. Het is door de komst 
van Jules dat ze begon uit te kijken naar 
ander werk. “Onderschat de wereld van 
internet en sociale media niet. Daar kent 
men geen uren, geen weekends. Dat gaat 
altijd maar door. En eigenlijk wou ik kie-
zen voor meer kwaliteit als ouder en dus 
meer tijd spenderen aan Jules. In zijn eer-
ste levensjaren vind ik dat belangrijk. Die 
keuze maken is voor mij iets makkelijker 
dan voor Joost.”

“Ik ben eigenlijk direct na de opleiding 
kunnen beginnen in Brussel als grafisch 
vormgever bij de CD&V. Mijn vader 
werkte daar toen ook, er kwam een va-
cature vrij en ik kon meteen beginnen.”
Ik vraag: “Bij de CD&V?” En Jules begint te 
lachen. “Dat is toch boven de metro van 
Maalbeek?” Ik zie Roosje verstillen. “Ja, 
dat was niet zo een leuke dag. Ik hoorde 
op de radio van de aanslag in Zaventem 
en ik belde Joost direct op om hem aan 
te raden de metro niet te nemen.”

Oude en nieuwe bewoners
op het begijnhof

Met de blokken spelen
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“Ik ben dan maar te voet naar het hoofd-
kantoor gestapt en toen ik er aankwam 
was de aanslag reeds gebeurd.” “Amaai”, 
merk ik op, “je mag er niet aan denken.” 
Ondertussen is Jules met zijn blokken 
weer begonnen aan de wederopbouw. 
“Ik probeer daar ook niet te veel aan te 
denken. Al is dat soms moeilijk. Als bij-
voorbeeld 2 metro’s elkaar kruisen, geeft 
die luchtverplaatsing nogal een luide slag. 
En dat is toch altijd even schrikken. Maar 

ik probeer er toch zoveel mogelijk niet 
aan te denken. Sommige collega’s heb-
ben het veel moeilijker en is het nu nog 
altijd zeer lastig. Dat is voor hen een 
diep litteken. Dat is echt jammer, want 
het zijn allen fijne en toffe collega’s. Wij 
werken zeer goed samen en dat is ook 
nodig. Want als er verkiezingen zijn is het 
alle hens aan dek en moeten we als één 
ploeg samenwerken.”



Jules trekt er zich niets van aan en eet 
rustig zijn koekje op. Hij toont het mij 
uitdagend en als ik het wil aannemen, 
stopt hij het vlug in zijn mond. 

“We wonen hier nog maar een kleine 2 
jaar. Joost en ik waren al wat langer op 
zoek hier in het Begijnhof. En plots kwam 
dit kleine huisje hier te koop. Het is niet 
groot en daardoor betaalbaar. Het grap-
pige is dat de vorige eigenaar een colle-
ga leerling was in de middelbare school. 
Voila, en zo kwamen wij  in de Schrijn-
straat terecht. We waren pas verhuisd en 
meteen kwamen de buren ons verwel-
komen. Dat is hier echt een toffe buurt 
en een rustige, leuke straat. De buurt 
kenden we al van de rommelmarkt en 
later ook via de andere activiteiten van 
de buurtwerking. Vorig jaar zijn we mos-
selen gaan eten en dit jaar speelde Jules 
kindeke Jezus bij de Levende Kerststal.”

Jules drinkt van zijn fles, proest het water 
er weer uit en buldert van het lachen. 
Wie had dat gedacht dat ik ooit nog 
naast een met de blokken spelende Jezus 
zou zitten. Djeezus!

(Pier)10
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We hebben afscheid moeten nemen van:
Ivonne Uytterhaegen, † 28 juli 2016

Ivonne woonde op ’t Veer. Ze zou dit jaar 
90 jaar geworden zijn.

Lief en leed

Maar er is ook nieuw leven op het begijnhof:

Henri zag op 29 juli het levenslicht. Hij 
wordt vertroeteld door Evelyne en Olivier 
uit de Acht-Zalighedenstraat.

Wannes werd op 19 mei geboren. De 
trotse ouders zijn Lorien en Arnout uit de 
Plankstraat.

Heb je iets te vieren? Bezorg je blijde ge-
beurtenis aan info@groot-begijnhof-me-
chelen.be of steek het in de bus van Inez 
(Vrouw van Mechelenstraat 21). 
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Gezocht…
en gevonden!

Bij een buurtbewoner uit het Fontein-
straatje werden op zaterdag 23 juli twee 
fietsen gestolen van op zijn koer, terwijl 
men bagage naar binnen bracht. Eén van 
de fietsen werd de volgende dag in de 
Nieuwe Beggaardenstraat teruggevonden. 
De andere fiets is nog steeds spoorloos. 
Het gaat om een ‘Gazelle’ damesfiets met 
drie versnellingen in mat zwart. 

Twee weken later, op zaterdag 6 augustus, 
werd op klaarlichte dag uit een garage in 
de Nieuw Beggaardenstraat een zwarte 
damesfiets S’cape met een stuur in 8-vorm 
en een kinderzitje gestolen.

Heb je één van deze fietsen toevallig toch 
ergens zien staan, dan mag je het zeker la-
ten weten. 

Maar de getroffen buurtbewoners willen 
vooral iedereen waarschuwen en vragen 
om waakzaam te zijn voor fietsdiefstallen.

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 kinderen waar je mag op passen…? 
Via deze rubriek vind je misschien geïnteres-
seerde buren! Bezorg je zoekertje aan:
i n f o@g r o o t - b eg i j n h o f -me che l e n . b e
of steek het in de bus van Inez (Vrouw van 
Mechelenstraat 21).
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Vele spreekwoorden en volksspreuken ver-
wijzen naar de begijnen. In elke nieuwsbrief 
rakelen we er ééntje op. 

Deze keer luidt het spreekwoord “Alle 
baten helpen, zei de begijn, en zij roerde 
heur pap met een naalde”. Deze spreuk 
wijst erop dat ook een kleinigheidje nog 
wel kan bijdragen…

(Connie)

Spreuken over
begijnen

Alle baten

helpen, zei de

begijn,

en zij roerde 

heur pap met een 

naalde
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1973 (Archief Onsia, © G. De Coninck)

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 kijken we naar de zijmuur van 
de Brouwerij Het Anker (nu brouwerijho-
tel) in de Nonnenstraat. 

(Wim)
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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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Agenda 2016
Noteer zeker de volgende
activiteiten in je agenda:

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


