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Dag Buur!

Na ons zullen er waarschijnlijk nog velen 
volgen, maar er moet iemand de eerste zijn: 
“Het allerbeste voor 2017 en voorafgaand 
nog een fijn eindejaar!”

En dat eindejaar wordt traditiegetrouw 
op het begijnhof gevierd met de levende 
kerststal. In deze nieuwsbrief kom je het 
nieuwe thema te weten. Daarnaast maken 
we ook al warm voor de quiz die eind 
maart georganiseerd zal worden. En we 
blikken ook terug op een fantastische 
editie van de Rommelmarkt.

Pier ging voor deze nieuwsbr ief op 
bezoek bij Nathalie Vandeperre. Zij vertelt 
over haar huizenruil op het begijnhof, maar 
ook over de internationale tentoonstelling 
UKIYO-E waarvan zij conservator van is.

We hebben ook internetnieuws: onze 
website zit in een nieuw jasje en het Groot 
Begijnhof zit nu ook op Hoplr.

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

De buurtwerking
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Levende kerststal
op 17 en 18 december 2016

Natuurlijk gaat ook dit jaar de levende kerst-
stal door. De buurtwerking houdt vast aan 
tradities en geef toe, kerst in Mechelen zon-
der levende kerststal in het Groot Begijnhof 
zou niet hetzelfde zijn. We blijven in het 
thema van 14-18, dus je kan nog een keer 
de schitterende nostalgische kostuums 
bewonderen, kostuums waar jij of je buur 
misschien mee aan gebreid of genaaid hebt.

Er is dit jaar nog een extra kostuum: naast 
het oude krankenhuis (het huidige huis van 
Charles van het Anker) zal de ‘krankentent’ 
staan, inclusief verpleegster, alles natuurlijk 
zo historisch correct mogelijk. Inderdaad, 
we focussen dit jaar op verpleging en 
verzorging tijdens de Groote Oorlog.  

En dit brengt ons bij de organisatie die we 
dit jaar steunen: Artsen Zonder Vakantie. 
Tijdens hun vakantie staan artsen, verple-
gers en technici uit België hun Afrikaanse 
collega’s bij aan de operatietafel, in de 
ziekenzaal of in het labo. Om dit te blijven 
doen is sponsoring hard nodig.

In de krankentent, tijdens de levende 
kerststal, is alle opbrengst ten voordele 
van Ar tsen Zonder Vakantie: je nuttigt 
de ondertussen bekende oorlogssoep, je 
proeft van de huisgemaakte advocaat of je 
koopt een tinnen blikken doos, voorzien 
van een nostalgisch rood kruis jasje.

foto boven: kerststal 2015 © Guy 2015
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Vorig jaar konden we de daklozenopvang 
van Louis gelukkig maken met de giften van 
de bezoekers van de kerststal kerstmarkt, 
hopelijk kunnen we dit jaar Artsen Zonder 
Vakantie een stevig ruggensteuntje geven!

Centraal blijft natuurlijk de enige echte 
kerststal met wel meer dan der t i g 
f i gu ranten, allemaal van het Groot Begijn-
hof (voor Frieda de ezel staan we een uit-
zondering toe). En ook dit jaar hebben we 
weer muzikanten van het Groot Begijnhof: 
het heerlijke hobotrio, de hemelse sopraan 
van Noa en het kinderkoor. 

Maar de klassiekers blijven: Ankerbieren 
van het vat, een druppeltje, eigen gemaak-
te soepen, lekkere BBQ-worsten en huis-
gemaakte smoutebollen. 

Kom dus zeker eens kijken en genieten op 
zaterdag van 17u tot 21u. Op zondag be-
gint het kinderkoor al om 15u30 en loopt 

het programma af om 19u, maar de bar 
blijft nog wel even open voor de buren. 

Graag tot dan!

ontwerp affiche © Paul 2016
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Praktische info

De kerststal staat onder de lichtgevende 
ster op het binnenplein van brouwerij 
Het Anker.

Zaterdag 17 december

Helpende handen

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!

En helpende handen zijn natuurlijk nog 
steeds welkom.

Wil je graag helpen?

     Zaterdag 26 november vanaf 9u30:
     opbouw stal

     Zaterdag 10 december vanaf 9u30:
     inkleding stal en afwerking

     Vrijdag 16 december vanaf 15u00:
     opbouw herberg

     Zaterdag 17 en zondag 18 december:
     helpende handen voor bar

     Zondag 18 december vanaf 19u00:
     afbraak herberg

     Maandag 19 december vanaf 09u30:
     afbraak stal

     Waar:
     binnenplein van brouwerij het Anker

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 activiteit waar-
bij je wil helpen achter bij Inez (Vrouw Van 
Mechelenstraat 21) of bij Maryke (Nieuwe 
Beggaardenstraat 37). Je kan hiervoor 
het bijgevoegde invulblad gebruiken.

foto’s kerststal 2015 © Guy 2015

Zondag 18 december

17u: opening drank- en eetstalletjes

18u tot 21u: animatie in en rond 
de kerststal, live muziek met United 
Brass, Hobotrio met Piet Van Bock-
stal en Kristien Ceuppens en sopraan 
Noa Vanden Broucke

Tot 22u: laatste hapjes en jenevers 

15u30: opening drank en eetstalletjes 
en kinderkoor KOLOR

16u tot 19u: animatie in en rond de 
kerststal,  live muziek met United 
Brass, Hobotrio met Piet Van Bock-
stal en Kristien Ceuppens

Tot 20u: laatste hapjes en allerlaatste 
jenevers
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Op de tweede zaterdag van september 
vindt als van oudsher de Rommelmarkt der 
begijnhoven plaats waar duizenden bezoe-
kers op zoek gaan naar unieke stukken of 
andere buitenkansjes.

Terugblik:
Rommelmarkt
der begijnhoven

En dat was dit jaar niet anders. Alle 
mogelijke plaatsen waren gereserveerd 
door standhouders van het begijnhof en 
van daar buiten. Net als vorig jaar werden 
er extra standen voorzien in de Guido 
Gezellelaan en op de binnenkoer van Het 
Anker. 

Vele bezoekers kwamen snuisteren in 
het grote aanbod. En ook de zon was 
de hele dag van de partij. Al wie even-
tjes wilde verpozen, kon op verschillende 
plekken terecht. Op het binnenplein van 
Het Anker was er een prachtig terras 
gebouwd, in de Krommestraat kon je 
een lekker wokgerecht verkrijgen en op 
het pleintje achter de Begijnhofkerk kon 
je bij een hapje en een drankje genieten 
van het muzikale optreden van Kroes 
Flamoes.
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Quiz op het
begijnhof?

We willen jullie nu al warm maken voor de 
jaarlijkse quiz van eind maart. Ook deze 
keer is iedereen welkom om de diversiteit 
aan vragen en breinbrekers van een gepast 
antwoord te voorzien.

Wanneer: Zaterdag 25 maart 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: Je stuurt een mailtje met de 
vermelding van de ploegnaam naar be-
gijnhofquiz@telenet.be. Wij bevestigen 
de ontvangst van uw inschrijving en laten 
je weten of er nog plaatsen vrij zijn. De 
inschrijving is echter pas definitief na ont-
vangst van jouw betaling. Betalen kan mits 
overschrijving van 15 euro op volgend re-
keningnummer van Buurtwerking Groot 
Begijnhof vzw: BE97.7310.1574.0849 of 
door overhandiging van 15 euro aan Jo-
han De Keersmaeker. (NIET d.m.v. een 
enveloppe in de brievenbus) 

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

?

?
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Oude en nieuwe bewoners
op het begijnhof

De Ronde van het Begijnhof.
Nathalie Vandeperre

Op de eerste dag van de herfstvakantie ma-
ken velen de brug, of anderen ritselen tussen 
de gevallen bladeren. Ik stap door het Begijn-
hof, op weg naar de Nonnenstraat nr 3. Ik 
stap binnen bij Nathalie en nog geen twee 
minuten later zit ik in Japan. Wat is dat toch 
met dat Begijnhof? Maar laten we beginnen 
bij het begin.

“Ik ben een echte Mechelse . Geboren 
in de Ridder Dessa in laan en dus…
leren fietsen in het Vrijbroekpark. Ik heb 
eerst in het Sint-Jan Bergmansschooltje 
gezeten, daarna hebben we 5 jaar in Lim-
burg gewoond en toen we terug waren, 
ging ik naar de Ursulinen in Waver. Ik deed 
ondertussen ook de tekenacademie in Me-
chelen en het conservatorium. Ik speelde 
cello, maar ik ben daar dan mee gestopt 
omdat het wat te veel werd. Ik zat ook bij 
de gidsen Parsifal, een echte stadsgroep, 
een scoutsgroep alleen voor meisjes. En 
soms moet je kiezen. Mijn hogere studies 
deed ik in Leuven: Sinologie (dat is Chinese 
filologie). Misschien voor velen een merk-
waardige keuze maar voor mij was dat 
een logische stap. Na al die jaren Grieks-
Latijnse was ik toe aan een totaal nieuwe 
uitdaging. Vandaar. Na mijn master heb ik 
nog een bijkomende opleiding ‘Culturele 
studies’ gevolgd. En zo kwam ik in het 
Jubelpark terecht.”

“Toen we trouwden woonden we eerst in 
de Lange Schipstraat, maar we kochten in 
1996 een huisje in de Hoviusstraat nr 15, 
beter bekend als de Vier Evangelisten. En 
het is door een huisruil dat we in 2003 
hier in de Nonnenstraat zijn komen wo-
nen. Ja, echt waar. Koen van Unwined 
woonde hier toen, midden in de verbou-

wingen en in een groot huis. Hij had het 
toen even gehad met verbouwen, maar 
wou liefst in het Begijnhof blijven. Wij had-
den ondertussen 3 opgroeiende kinderen 
en ons huis werd te klein. En we hebben 
de huizen geruild. Dat ging toen zeer 
impulsief. Op het moment dat ze bij Koen 
het plakkaat ‘Te koop’ wouden ophangen, 
stelde ik hem een huisruil voor en hij vond 
dat een schitterend idee. Mijn man was 
toen voor zaken in Rusland, ik heb hem 
meteen gebeld en die zei meteen ‘Go!’. 
En zo komen we hier terecht. Maar ja, het 
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leven blijft verrassen. Want mijn relatie 
liep stuk… en nu woon ik hier al zeven 
jaar als al leenstaande moeder met 
dr ie kinderen: Lucas, Sarah en Jules. Maar 
de verhuis in 2003 zal ik nooit vergeten. 
We zijn toen samen verhuisd. Dus Koen 
zijn verhuis en de onze gebeurde op de-
zelfde dag. Tja, dat was van het ene huis 
naar het andere. Zijn vrienden hielpen ons 
mee verhuizen en onze vrienden en buren 
hielpen hem verhuizen, de camionette en 
aanhangwagen reed gewoon rondjes. Het 
was immers gewoon het straatje hierach-
ter. Dat was ongelooflijk plezant en ik denk 
misschien de meest efficiënte verhuis ooit. 
Het leek wel de Ronde van het Begijnhof!”

“Ik kwam na mijn opleiding terecht in het 
Jubelparkmuseum. Ik werkte er eerst in 
de Chinese bibliotheek, daarna als gids en 
uiteindelijk ging ik werken op de afdeling 
‘Verre Oosten’. Naast China is daar dus 
ook Japan en Korea bijgekomen. Nu werk 
ik als conservator en op dit moment ben ik 
commissaris van de internationale tentoon-
stelling UKIYO-E, over Japanse prenten die 
de pleziertjes afbeelden van het leven in 
het traditionele Japan. Ook in het land van 
de Rijzende Zon waren vrouwelijk schoon 
en acteurs immens populair (haar glimlach 
en haar pretoogjes verbrokkelen het ‘tra-
ditionele’). In een apart zaaltje ontdek je 
‘afbeeldingen van de lente’ of shunga zoals 
de erotische prenten worden genoemd 

(aha, zie je wel). Het is een overzichts-
tentoonstelling in het kader van 150 jaar 
vriendschaps- en handelsrelaties tussen 
België en Japan. Het is vooral een unieke en 
uitzonderlijke tentoonstelling. Die prenten 
en tekeningen zijn bijzonder lichtgevoelig 
en telkens als ze tentoongesteld worden, is 
er een beetje kwaliteitsverlies. Vandaar dat 
we ze zeer weinig aan het publiek kunnen 
tonen. Jammer genoeg zitten ze al te veel 
verscholen in de donkerte van de archief-
kasten. Spijtig want veel van die prenten 
inspireerden zelfs Van Gogh en Monet. Zo 
zie je maar. Dit is echt een uniek en uit-
zonderlijk gebeuren, zoveel is duidelijk. De 
aandacht van de media is navenant. Deze 
week was Herr Seele op bezoek met Ra-
dio 1 en nu zit jij hier.”

Ik stap terug door de Nonnenstraat en mijn 
fantasie slaat op hol. Ik denk meteen aan 
shunga of ‘afbeeldingen van de lente’. Een 
voetgangster komt me tegemoet en kijkt 
mij vragend aan. Wellicht vraagt ze zich af 
waarom ik lichtjes glimlach en pretoogjes 
heb. Tjonge, wat is dat toch hier met dat 
Begijnhof!

(Pier)
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Expo UKIYO-E 

Wanneer:
Nog tot 12/02/2017
(behalve op maandag) 

Waar:
In het Jubelparkmuseum
(Jubelpark 10, 1000 Brussel)

Website voor meer info:
www.kmkg-mrah.be/nl/node/3716

foto’s © persmap KMKG



Hoe meer buren zich aanmelden, hoe 
meer het nut van Hoplr zich bewijst. Bu-
ren kunnen eenvoudig berichten plaatsen 
en die gaan over allerlei heel wat verschil-
lende onderwerpen. Van verloren gelopen 
huisdieren, buurtfeesten, inbraakmeldingen 
tot het zoeken naar een goeie loodgieter 
of klusjesman.

Zo’n gemotiveerde bewoner van het 
Groot Begijnhof heeft op de website van 
Hoplr onze buurt aangemaakt. Je kan je 
hiervoor inschrijven door jouw adres in te 
vullen op www.hoplr.com, je in te schrijven 
voor het Groot Begijnhof en de buurtcode 
in te vullen (Q29U4 voor het Groot Be-
gijnhof).
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Onze website zit in een nieuw jasje

Onze nieuwe webmaster Leslie en onze 
oude webmaster Hilke hebben met vereende 
krachten de nieuwe website op het internet 
geplaatst. Guy heeft voor een aantal prach-
tige foto’s gezorgd.

Neem dus zeker eens een kijkje op www.
groot-begijnhof-mechelen.be en ontdek 
onder meer alle info over de komende 
activiteiten, de geschiedenis van het Groot 
Begijnhof, enz. En kom ook regelmatig eens 
terug, want de website zal vaak bijgewerkt 
worden met nieuwe informatie!

Leer je buurt kennen via Hoplr

Terwijl we verbonden zijn met vrienden en 
familie over de hele wereld, kennen sommi-
gen amper de mensen met wie ze hun eigen 
buurt dagelijks delen en vormgeven. Snel en 
eenvoudig de mensen uit de buurt bereiken 
is niet altijd eenvoudig. Hoplr - het lokale 
sociale netwerk voor je buurt - helpt je te com-
municeren met je buurt.

Buurten op Hoplr worden opgestart door 
gemotiveerde bewoners die de grenzen 
van hun buurt op een digitale kaart aflij-
nen. Vervolgens wordt deze virtuele ‘buurt’ 
gelanceerd door zoveel mogelijk buren uit 
te nodigen.

Het begijnhof
digitaal

Gezocht…
en gevonden!

Regine Verhaeghe heeft op 7 november haar 
zilveren halsketting in de vorm van een slang 
verloren. Zij is hier erg aan gehecht. De eer-
lijke vinder krijgt van haar een beloning! Heb 
je de halsketting gevonden, dan kan je met 
haar contact opnemen: 0474/403.281.

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 geïnteresseerde 
buren! Bezorg je zoekertje aan info@groot-
begijnhof-mechelen.be 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 “Werken 
is zalig, zei het begijntje, maar ze deed het 
niet gaarne”. Deze spreuk wijst erop dat 
het gemakkelijker is principes te verkondi-
gen dan de daden uit te voeren…

(Connie)

Spreuken over
begijnen

Werken is zalig, 

zei het begijntje, 

maar ze deed het 

niet gaarne

Lief en leed

We hebben afscheid moeten nemen van:
“Flavio” Nazareno Botton, ° 21 maart 1953
† 14 oktober 2016

Toen onze (kerst-)stal nog een stalletje was 
met een vaste stek in de Moreelsstraat, 
was je er elk jaar bij. Van begin november 
tot half december werkten we van ’s mor-
gens vroeg tot ‘t avondschemeren aan het 
sjorren en nagelen van de stal. Jij was twee 
werkmannen en drie ladders waard. Waar 
wij met twee of drie moesten dragen, stak 
jij een balk met één arm omhoog. Als er 
maar verse tomatensoep met balletjes 
was… Flavio, we vergeten je niet!

Wil je jouw droevig nieuws of blijde 
gebeurtenis laten opnemen in de nieuws-
brief? Bezorg het ons via info@groot-be-
gijnhof-mechelen.be of via Inez (Vrouw 
van Mechelenstraat 21). 
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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. 

1966 (archief Onsia, © G. De Coninck)

Deze keer stappen we terug in de 
tijd naar de Conventstraat. In de 15de 
eeuw heette deze straat “Cortte 
Nonnenstrate”. Vanaf 1600 werd ze 
Conventstrate genoemd naar de 
gelijkaardig genoemde woningen waar 

verscheidene begijnen samenwoonden. 
Op het einde van de 19de eeuw be-
vond zich in de Conventstraat herberg 
‘In ‘t doppenspel’ (spel met houten tollen 
in een soort sjoelbak), bij ‘vader Janneke’ 
en ‘moeder Lowiske’ (Jan Derweduwen & 
Louisa Bauwens). Vader Janneke was bene-
vens herbergier ook barbier.

In deze laatste functie was hij door het 
stadsbestuur aangesteld om in alle stads-
scholen tweemaal per jaar gratis het haar 
van alle bengels te knippen. De snit was 
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Omstreeks 1905? (archief Onsia, © G. De Coninck)

eenvoudig: alles kort-af! Wie 
een ‘frou-froutje’ wenste, 
moest 1 cent extra betalen 
(M. Cocken, Gids voor Oud 
en Groot Mechelen, 1989).

Vader Janneke en moeder 
Lowiske waren ook de bet-
overgrootouders van Jan Smets, 
bekend als reporter voor Me-
chelen Blogt. 

(Wim)
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Agenda
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 buur twerking vind je ook op internet:
VERNIEUWDE website:    www.groot-begijnhof-mechelen.be
Facebook:                  ‘Buren op het Groot Begijnhof ’
Hoplr :     www:hoplr.com   Groot Begijnhof     (code Q29U4)

Levende Kerststal
zaterdag 17 en
zondag 18 december

Rommelmarkt
zaterdag 9 september

Nieuwjaarsreceptie
zaterdag 28 januari

Quiz
zaterdag 25 maart

Pasen
zondag 16 april

Pataboem
muziek en visuele acts
op het begijnhof
zondag 4 juni


