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Dag �uur!

Het jaar 2017 hebben we gezellig ingezet 
met de geslaagde nieuwjaarsreceptie in het 
Moreelshuis met hapjes die bij iedereen in de 
smaak vielen! Een maand voordien vond de 
Levende Kerststal plaats met alweer duizen-
den bezoekers gespreid over twee dagen. In 
deze nieuwsbrief krijg je enkele impressies 
en lees je wie we gelukkig hebben gemaakt 
met de giften.

Verder bli��en we �ooruit naar Pasen en 
lichten we al een tipje van de sluier over 
�et e�enement PATA�OEM op �� juni.

Onze goede buur, brouwerij Het Anker, 
nodigt begin mei de nieuwe buurtbe-
woners uit �oor een rondleiding. Wat je 
daarvoor moet doen, lees je ook in deze 
nieuwsbrief.

En zoals altijd duikt Wim in het archief 
op zoe� naar oude beelden �an een spe-
cifieke plek van het begijnhof. Deze keer 
richt hij zich op de hoek van de Nieuwe 
�eggaardenstraat met de Vrouw �an Me-
chelenstraat. 

Dit en nog �eel meer in deze eerste 
nieuwsbrief �an �0�7! Veel leesplezier!

De buurtwer�ing
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Pasen op �et begijn�of 

We nodigen jullie graag uit op onze volgende 
Paasreceptie op zondagvoormiddag 16 april. 

Re�en al�ast op een ent�ousiaste Paas�aas 
die alle jonge �inderen ’s morgens uit �un 
bed zet. Dus luister goed, en volg het geluid 
van de paasklok richting het Moreelshuis. 
Ga mee met de Paas�aas zoe�en naar le�-
kere chocolade-eieren voor jong en oud!

Op Paaszaterdag �omen we rond met een 
paasbloem. Wie mee wil �elpen om deze 
samen te binden en rond te bezorgen, 
stuurt een mailtje naar info@groot-be-
gijnhof-mechelen.be of laat iets weten aan 
Frans Op�al�ens op 0�5/��.�0.�5.

�loemen op �et begijn�of

Ons begijnhof staat bekend om de vele 
bloembakken, planten en groenborders! We 
zijn hier best wel trots op en hoopten om 
jullie hierbij te helpen. Maar… dat zal dit 
jaar niet lukken!

Vorig jaar �ebben we in samenwer�ing 
met de Tuinbouwschool zo’n 650 bloemen 
en plantjes verdeeld, de kosten werden 
�ergoed door de buurtwer�ing. Maar de 
Tuinbouwschool heeft onvoldoende bloe-
men en planten in voorraad dit schooljaar. 
We �ebben beslist om een jaartje o�er te 
slaan, omdat het toch wel heel wat werk is 
om een andere leverancier te vinden, de 
bloemen te bestellen, op te halen, te ver-
delen en het overschot terug te bezorgen. 
Maar we �open dat jullie uiteraard oo� dit 
jaar alle woningen en per�jes in de bloe-
men zetten! 

Tip: op de opendeurdag �an de Tuinbouw-
school op zondag 7 mei kunnen jullie wel 
zelf bloemen en plantjes �open…

In �0�8 zullen we dit wel weer organise-
ren, ook weer in samenwerking met de 
Tuinbouwschool. We zullen er dan op tijd 
bij zijn om voor jullie een selectie te bestel-
len…

Dan� �oor jullie begrip!
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PATABOEM is een muziekevenement waarbij 
zangers, muziekgroepjes of andere straatacts 
op verschillende locaties tegelijk de straten 
en pleintjes van het historische Groot Begijn-
hof met klanken vullen.

PATA�OEM biedt �et publie� deze �eer 
een muzi�ale tijdreis �an de jaren twintig 
tot vroege jaren zestig aan, weliswaar met 
af en toe een sprongetje naar �et �eden. 
We laten bewust zo�eel mogelij� muzi�an-
ten en straatartiesten uit het Mechelse aan 
bod komen, aangevuld met andere Belgi-
sche artiesten. Bekend of beroemd zijn is 
hierbij zeker geen voorwaarde, een beetje 
eigenzinnig zijn mag! Door een mix �an 
groepen en straatacts hopen we een geva-
rieerd publiek aan te spreken: jong en oud, 
gezinnen en kinderen, Mechelaars en be-
zoekers van buiten de stad. Toch willen we 
het bewust gezellig en kleinschalig houden. 

Hou zondag �� juni ze�er �rij in je agenda! 
Meer info �olgt later.
Volg alvast het evenement op onze Face-
boo�pagina ‘�uren op �et Groot �egijn�of ’ 
en weldra oo� op www.pataboem.be.

TOEGANG: gratis

Wil je als �rijwilliger meewer�en �oor de 
opbouw op zaterdag, de afbraak op zon-
daga�ond en Pin�stermaandag of de zondag 
zelf voor de ontvangst van de groepen, de 

catering, de begeleiding van de kinderfan-
fare “Fanfakids” enz., neem dan contact op 
met Vera Lens via vera3lens@gmail.com of 
bel eens aan bij Vera in de Nonnenstraat �3.
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In de kerstperiode baadt het begijnhof 
steevast in een warme kerstsfeer met de 
kaarsjes die her en der worden geplaatst, de 
mooi versierde vensters en de groenstukjes 
die aan de deuren hangen. Het hoogtepunt 
wordt al bereikt in het weekend voor kerst 
met de Levende Kerststal. En het was alweer 
een pracht van een editie met duizenden 
bezoekers! Buurtbewoners konden elkaar 
ontmoeten aan de Levende Kerststal op het 
binnenplein van Het Anker of samen kijken 
naar het filmpje over Wereldoorlog I in de 
Hoviuspoort. 

Tientallen �rijwilligers zorgden �oor �et 
welslagen. Verschillende buren staken al 
we�en �oordien de �anden uit de mou-
wen om een gigantische stal op te bouwen 
die prachtig werd verlicht en bevolkt werd 
door heel enthousiaste figuranten en die-
ren. Meneer Pastoor en zijn begijnen zagen 
dat �et goed was.

Terwijl de inwendige mens goed werd �er-
zorgd met zelfgemaakte soepen, advokaat, 
poffertjes, hotdogs, glühwein, chocomelk, 
jenever en bier, kon genoten worden van 
stemmige muziek live gebracht door het 
�inder�oor Kolor. Oo� Noa Vandenbrou-

cke liet haar engelenstem horen en Piet 
Van Bockstal, Kristien Ceuppens en Anse 
Kuyl lieten �un �obo�lan�en los op �et 
binnenplein. 

Terugbli�
Le�ende Kerststal
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Op onze website www.groot-begijn�of-
mechelen.be kan je verder nagenieten 
van nog meer prachtige beelden die onze 
fotograaf Guy heeft gemaakt, en ook op 
onze Facebook-pagina vind je een aantal 
albums. 

Ondan�s de talrij�e op�omst blijft �oor de 
buurtwer�ing �et belangrij�ste doel een 
e�enement uit te bouwen door en �oor 
de bewoners en �en daarbij �olledig te 
betre��en. De Le�ende Kerststal is een 
ple� dat mensen �an �einde en �erre aan-
spree�t en samenbrengt. 
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In de buurt �an de Le�ende Kerststal stond 
er een ‘�ulppost’ opgesteld ten �oordele 
�an Artsen Zonder Va�antie. De �erpleeg-
ster �ad �eel wer�. Vrijwillige giften bo�en 
�0 euro �regen een �erbanddoos als blij� 
�an waardering. Oo� de opbrengsten �an 
de soep en advocaat kwamen ten goede 
aan Artsen Zonder Va�antie. En�ele we�en 
later �on de buurtwer�ing dan oo� een 
mooie cheque van 1.100 euro overhandi-
gen aan Artsen Zonder Va�antie.

foto: Bregieta Stoop (Buurtwerking Groot Begijnhof) en 
Marjorie Han (Artsen Zonder Vakantie) 

foto’s �erststal �0�6 © Guy �0�6
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Sinds begin dit jaar zijn er in en om het Be-
gijnhof enkele nieuwe initiatieven opgestart. 
We stippen er twee aan:

Waar in de Sint-Katelijnestraat ooit nog 
slagerij Cremie gevestigd was, is in januari 
de Bed & Breakfast ‘In den Roden Schilt’ 
geopend. Ruben en Nat�alie �ebben �et 
pand gedurende tien jaar �erbouwd ter-
wijl ze er met �un �inderen woonden. Het 
resultaat �an de noeste arbeid is �nap. Je 
kan er vanaf nu overnachten in één van 
de drie stijlvol ingerichte kamers Alexius, 
Catharina of Rumoldus, genoemd naar de 
drie �er�en in de buurt. Meer info: www.
indenrodenschilt.be

Nieuws

In maart heeft het Sociaal Centrum – Lo-
�aal Steunpunt Vrijwilligerswer� �zw zijn 
intre� genomen in de Twaalf-Apostelen-
straat �7. Voor�een �uisde deze �zw in de 
Frederi� de Merodestraat. De �zw zorgt 
�oor de uitbouw �an een �rijwilligersnet-
werk i.s.m. sociale organisaties en een so-
ciale kruidenier. Mensen met een beperkt 
in�omen �unnen er op donderdag tegen 
een lage prijs �oeding en onder�oudspro-
ducten kopen. Meer info: www.sociaalcen-
trum.be 
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Eén van de buren van het begijnhof is fami-
liebrouwerij Het Anker. Al 5 generaties lang 
brouwen zij bier. Enkele jaren geleden werd 
ook een whiskystokerij opgericht die de Gou-
den Carolus Single Malt vervaardigt, het per-
fecte huwelijk tussen de twee familietradities 
van brouwen en distilleren. 

Het �er�aal �an de brouwerij begint in de 
�5e eeuw. Het begijn�of bezat toen een 
belangrij� ‘Kran�en�uis’ gesitueerd op de 
huidige site van de brouwerij, waarvan nog 
en�ele gebouwen dateren uit de �5e en 
16e eeuw, waaronder de oude St.-Bernar-
dusrefuge �an de Abdij �an Hemi�sem. In 
���7� beslist Karel de Stoute dat �et bier 
gebrouwen �oor �et Kran�en�uis ‘�oor de 
begijnen en hunne officieren’ vrij is van ac-
cijnzen en belastingen.

��00 jaar later �oopt de familie Van �ree-
dam de brouwerij en bouwt een moderne 
brouwerij met stoom�etel. De liefde �oor 
�et �a� en de interesse �an de familie Van 
Breedam voor de Mechelse glorieperiode 
onder de Hertogen van Bourgondië, lig-
gen aan de basis �oor de terug�eer naar 
de tradities en het brouwen van speciale 
bieren.

In 1990 neemt Charles Leclef, 5e genera-
tie, de brouwerij over en worden belang-

rij�e in�esteringen gedaan. Het ge�eel �an 
gebouwen en materialen wordt gerestau-
reerd en �ernieuwd. Zo opende Het An�er 
binnen de muren �an de brouwerij een 3-
sterren hotel: een uniek concept in België. 
De laatste jaren werd �et gamma bieren 
sterk uitgebreid, zodat er voor elk wat wils 
is, en eind 2010 werd de vernieuwde bras-
serie geopend en de rondleidingen door 
de brouwerij �erstart. E�eneens in �0�0 
werd in Blaasveld, in de 17-eeuwse fami-
liehoeve, een volwaardige whisky-stokerij 
opgebouwd en in gebrui� genomen: de 
Gouden �arolus Single Malt werd in �0�3 
op de markt gebracht en heeft intussen al 
meerdere internationale prijzen gewonnen.

Ondertussen �erwierf de brouwerij inter-
nationale bekendheid, wordt er naar meer 
dan 30 landen geëxporteerd en worden 
de bieren wereldwijd gelauwerd. Getuige 
�ier�an de �ele internationale prijzen en 
onderscheidingen die de brouwerij de 
voorbije jaren in ontvangst mocht nemen.
 

�ezoe� aan
brouwerij Het An�er
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Het Anker biedt twee gratis rondleidin-
gen aan voor de nieuwe begijnhofbe-
woners.

Maa� �ennis met de ‘bier-buur’ en 
proef van de bedrijvigheid in de ach-
tertuin �an �et begijn�of. Je ontde�t 
waar de gelauwerde Gouden �a-
rolusbieren gebrouwen worden, en 
be�ij�t oo� �et rijpingsmagazijn �an 
de Gouden Carolus Single Malt, een 
unieke Belgische Whisky. Wanneer je 
je inschrijft, krijg je een geleid bezoek, 
inclusief twee degustaties.

De rondleiding is mogelijk op:

 Zondag 7 mei om �6u00
 Zaterdag �3 mei om �7u00

Wil je deelnemen aan één van deze 
twee rondleidingen, stuur dan een 
mailtje naar info@groot-begijn�of-
mechelen.be met de vermelding van 
de ge�ozen datum en �et aantal per-
sonen. Doe dit snel, want het aantal 
plaatsen is beper�t. 

De buurtwer�ing �an �et begijn�of �eeft 
de �oorbije jaren oo� nauw samenge-
werkt met Het Anker voor verschillende 
activiteiten: Al enkele edities vindt een deel 
�an de Rommelmar�t op �et binnenplein 
plaats en in december trekt onze Levende 
Kerststal duizenden bezoe�ers.
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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 �eer �ij�en �anaf de �oe� �an de 
Nieuwe �eggaardenstraat de Vrouw �an 
Mechelenstraat in. Hier zien we naar ver-
luidt een o�erblijfsel �an een �an de toe-
gangspoorten van het Begijnhof, die opge-
tro��en werd in �5�5 en gesloopt werd in 
1798. De Vrouw van Mechelenstraat zou 
�erwijzen naar de woning �an Sop�ia �er-
t�out die in deze straat gelegen was �oor 
het Groot Begijnhof intra muros opgericht 
werd. In de ���de eeuw �eette ze Vrou-

Greep uit
de oude doos

1970 (archief Onsia, © G. De Coninck)
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ren 1940 een kruidenierswinkel gevestigd, 
eerst uitgebaat door Adolf Wilmet en zijn 
echtgenote Marie en later weduwe Marie 
Wilmet en �aar �ond �olta. In nummer 5 
was voordien estaminet “In de Engelschen 
Sportman”, waarvan de geschilderde naam 
nog altijd op de  ge�el te zien is. In de jaren 
zestig werden de huisnummers 1, 3 (dat 
zich achteraan nummer 1 bevindt), 5 en 7 
aangekocht door de Stad en ter beschik-
�ing gesteld �an pater Pil om er jeugd�uis 

wenstraete van Mechelen. Vanaf de 15de 
eeuw werd dit vereenvoudigd tot Mechel-
straete of Mechelsche Straet, tot de com-
missie �oor de �erziening �an de straatna-
men �an �85� ze �aar oorspron�elij�e en 
�uidige naam teruggaf. 

Volgens bewoners die oud genoeg zijn 
om het te kunnen weten, was er in de 
nummers 5 en 7 (de witte ge�el op de 
foto uit 1971) vanaf het eind van de ja-

1971 (archief Onsia, © G. De Coninck)

Estaminet ‘In den Engelsche Sportman’ (Foto Roger Kokken - www.mechelenblogt.be)
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2017 (Foto: © Wim)

Kadee in te richten. Hierbij werden de hui-
zen binnenin grondig �erbouwd. Na een 
eerste plan �an de stad om op deze plaats 
casco woningen te laten bouwen, werden 
de woningen uiteindelijk in 1984 verkocht 
aan Marc en Mady Jonckers uit nr. 9. Op 
een boom, wat groen en een wat moder-
nere elektriciteitscabine na is er sindsdien 
nog niet zo�eel �eranderd.
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Er is nieuw leven op het begijnhof:

Roxy zag op 2 februari het levenslicht. Zij 
is het lieve dochtertje van Katrien en Filip 
uit de Nonnenstraat.

Vele spreekwoorden en volksspreuken ver-
wijzen naar de begijnen. In elke nieuwsbrief 
rakelen we er ééntje op. 

Deze �eer �onden we een tegel met de 
�olgende spreu�: “We zijn allemaal men-
sen, zei de begijn, en ze kuste de pater in 
‘t raam�ozijn.” Deze spreu� geeft aan dat 
sommigen hun fouten of zonden trachten 
goed te praten door zich te verschuilen 
achter de gedachte dat anderen in een 
zwa� moment oo� o�erstag zouden gaan 
�oor iets wat niet mag.

(Connie)

Spreu�en o�er
begijnen

We zijn

allemaal mensen, 

zei de begijn, en 

ze kuste de pater 

in ‘t raamkozijn

Proficiat

Heb je iets te �ieren? �ezorg je blijde ge-
beurtenis aan info@groot-begijnhof-mechelen.be 
of stee� �et in de bus �an Inez (Vrouw �an 
Mechelenstraat 21). Ook alle zoekertjes 
zijn wel�om langs deze weg.
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Agenda
Noteer ze�er de �olgende
activiteiten in je agenda:

Als je graag wil meewer�en en/of wil deel-
nemen aan de kernvergaderingen, mag je 
dat ze�er laten weten. We �ergaderen 
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 o�er de buur twer�ing �ind je oo� op internet:
VERNIEUWDE website:    www.groot-begijnhof-mechelen.be
Facebook:                  ‘Buren op het Groot Begijnhof ’
Hoplr :     www.hoplr.com   Groot Begijnhof     (code Q29U4)

Rommelmarkt
zaterdag 9 september

Levende Kerststal
zaterdag 17 en
zondag 18 december

Mosselsouper
zaterdag 5 augustus

Pasen
zondag 16 april

Pataboem
muziek en visuele acts
op �et begijn�of
zondag 4 juni


