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Dag Buur!
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 duizenden bezoekers gespreid over twee dagen. In
deze nieuwsbrief krijg je enkele impressies
en lees je wie we gelukkig hebben gemaakt
met de giften.
Verder blikken we vooruit naar Pasen en
lichten we al een tipje van de sluier over
het evenement PATABOEM op 4 juni.
Onze goede buur, brouwerij Het Anker,
nodigt begin mei de nieuwe buurtbewoners uit voor een rondleiding. Wat je
daarvoor moet doen, lees je ook in deze
nieuwsbrief.
En zoals altijd duikt Wim in het archief
op zoek naar oude beelden van een specifieke plek van het begijnhof. Deze keer
richt hij zich op de hoek van de Nieuwe
Beggaardenstraat met de Vrouw van Mechelenstraat.
Dit en nog veel meer in deze eerste
nieuwsbrief van 2017! Veel leesplezier!
De buurtwerking

Pasen op het begijnhof
We nodigen jullie graag uit op onze volgende
Paasreceptie op zondagvoormiddag 16 april.
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 richting het Moreelshuis.
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,
stuurt een mailtje naar info@groot-begijnhof-mechelen.be of laat iets weten aan
Frans Ophalvens op 015/21.90.15.

Bloemen op het begijnhof
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 hebben we in samenwerking
met de Tuinbouwschool zo’n 650 bloemen
en plantjes verdeeld, de kosten werden
vergoed door de buurtwerking. Maar de
Tuinbouwschool heeft onvoldoende bloemen en planten in voorraad dit schooljaar.
We hebben beslist om een jaartje over te
slaan, omdat het toch wel heel wat werk is
om een andere leverancier te vinden, de
bloemen te bestellen, op te halen, te verdelen en het overschot terug te bezorgen.
Maar we hopen dat jullie uiteraard ook dit
jaar alle woningen en perkjes in de bloemen zetten!
Tip: op de opendeurdag van de Tuinbouwschool op zondag 7 mei kunnen jullie wel
zelf bloemen en plantjes kopen…
In 2018 zullen we dit wel weer organiseren, ook weer in samenwerking met de
Tuinbouwschool. We zullen er dan op tijd
bij zijn om voor jullie een selectie te bestellen…
Dank voor jullie begrip! 3

PATABOEM is een muziekevenement waarbij
zangers, muziekgroepjes of andere straatacts
op verschillende locaties tegelijk de straten
en pleintjes van het historische Groot Begijnhof met klanken vullen.
PATABOEM biedt het publiek deze keer
een muzikale tijdreis van de jaren twintig
tot vroege jaren zestig aan, weliswaar met
af en toe een sprongetje naar het heden.
We laten bewust zoveel mogelijk muzikanten en straatartiesten uit het Mechelse aan
bod komen, aangevuld met andere Belgische artiesten. Bekend of beroemd zijn is
hierbij zeker geen voorwaarde, een beetje
eigenzinnig zijn mag! Door een mix van
groepen en straatacts hopen we een gevarieerd publiek aan te spreken: jong en oud,
gezinnen en kinderen, Mechelaars en bezoekers van buiten de stad. Toch willen we
het bewust gezellig en kleinschalig houden.
Hou zondag 4 juni zeker vrij in je agenda!
Meer info volgt later.
Volg alvast het evenement op onze Facebookpagina ‘Buren op het Groot Begijnhof ’
en weldra ook op www.pataboem.be.
TOEGANG: gratis
ontwerp affiche © Paul 2017

4

Wil je als vrijwilliger meewerken voor de
opbouw op zaterdag, de afbraak op zondagavond en Pinkstermaandag of de zondag
zelf voor de ontvangst van de groepen, de

catering, de begeleiding van de kinderfanfare “Fanfakids” enz., neem dan contact op
met Vera Lens via vera3lens@gmail.com of
bel eens aan bij Vera in de Nonnenstraat 13.

Terugblik
Levende Kerststal
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 vrijwilligers zorgden voor het
welslagen. Verschillende buren staken al
weken voordien de handen uit de mouwen om een gigantische stal op te bouwen
die prachtig werd verlicht en bevolkt werd
door heel enthousiaste figuranten en dieren. Meneer Pastoor en zijn begijnen zagen
dat het goed was.
Terwijl de inwendige mens goed werd verzorgd met zelfgemaakte soepen, advokaat,
poffertjes, hotdogs, glühwein, chocomelk,
jenever en bier, kon genoten worden van
stemmige muziek live gebracht door het
kinderkoor Kolor. Ook Noa Vandenbrou-

cke liet haar engelenstem horen en Piet
Van Bockstal, Kristien Ceuppens en Anse
Kuyl lieten hun hoboklanken los op het
binnenplein.
5

Ondanks de talrijke opkomst blijft voor de
buurtwerking het belangrijkste doel een
evenement uit te bouwen door en voor
de bewoners en hen daarbij volledig te
betrekken. De Levende Kerststal is een
plek dat mensen van heinde en verre aanspreekt en samenbrengt.
Op onze website www.groot-begijnhofmechelen.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.
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foto’s kerststal 2016 © Guy 2016
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In de buurt van de Levende Kerststal stond
er een ‘hulppost’ opgesteld ten voordele
van Artsen Zonder Vakantie. De verpleegster had veel werk. Vrijwillige giften boven
10 euro kregen een verbanddoos als blijk
van waardering. Ook de opbrengsten van
de soep en advocaat kwamen ten goede
aan Artsen Zonder Vakantie. Enkele weken
later kon de buurtwerking dan ook een
mooie cheque van 1.100 euro overhandigen aan Artsen Zonder Vakantie.

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

Sinds begin dit jaar zijn er in en om het Begijnhof 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 Nathalie hebben het
pand gedurende tien jaar verbouwd terwijl ze er met hun kinderen woonden. Het
resultaat van de noeste arbeid is knap. Je
kan er vanaf nu overnachten in één van
de drie stijlvol ingerichte kamers Alexius,
Catharina of Rumoldus, genoemd naar de
drie kerken in de buurt. Meer info: www.
indenrodenschilt.be

In maart heeft het Sociaal Centrum – Lokaal Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw zijn
intrek genomen in de Twaalf-Apostelenstraat 17. Voorheen huisde deze vzw in de
Frederik de Merodestraat. De vzw zorgt
voor de uitbouw van een vrijwilligersnetwerk i.s.m. sociale organisaties en een sociale kruidenier. Mensen met een beperkt
inkomen kunnen er op donderdag tegen
een lage prijs voeding en onderhoudsproducten kopen. Meer info: www.sociaalcentrum.be
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Bezoek aan
brouwerij Het Anker

Eén van de buren van het begijnhof is familiebrouwerij Het Anker. Al 5 generaties lang
brouwen zij bier. Enkele jaren geleden werd
ook een whiskystokerij opgericht die de Gouden Carolus Single Malt vervaardigt, het perfecte huwelijk tussen de twee familietradities
van brouwen en distilleren.
Het verhaal van de brouwerij begint in de
15e eeuw. Het begijnhof bezat toen een
belangrijk ‘Krankenhuis’ gesitueerd op de
huidige site van de brouwerij, waarvan nog
enkele gebouwen dateren uit de 15e en
16e eeuw, waaronder de oude St.-Bernardusrefuge van de Abdij van Hemiksem. In
1471 beslist Karel de Stoute dat het bier
gebrouwen voor het Krankenhuis ‘voor de
begijnen en hunne officieren’ vrij is van accijnzen en belastingen.
400 jaar later koopt de familie Van Breedam de brouwerij en bouwt een moderne
brouwerij met stoomketel. De liefde voor
het vak en de interesse van de familie Van
Breedam voor de Mechelse glorieperiode
onder de Hertogen van Bourgondië, liggen aan de basis voor de terugkeer naar
de tradities en het brouwen van speciale
bieren.
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In 1990 neemt Charles Leclef, 5e generatie, de brouwerij over en worden belang-

rijke investeringen gedaan. Het geheel van
gebouwen en materialen wordt gerestaureerd en vernieuwd. Zo opende Het Anker
binnen de muren van de brouwerij een 3sterren hotel: een uniek concept in België.
De laatste jaren werd het gamma bieren
sterk uitgebreid, zodat er voor elk wat wils
is, en eind 2010 werd de vernieuwde brasserie geopend en de rondleidingen door
de brouwerij herstart. Eveneens in 2010
werd in Blaasveld, in de 17-eeuwse familiehoeve, een volwaardige whisky-stokerij
opgebouwd en in gebruik genomen: de
Gouden Carolus Single Malt werd in 2013
op de markt gebracht en heeft intussen al
meerdere internationale prijzen gewonnen.
Ondertussen verwierf de brouwerij internationale bekendheid, wordt er naar meer
dan 30 landen geëxporteerd en worden
de bieren wereldwijd gelauwerd. Getuige
hiervan de vele internationale prijzen en
onderscheidingen die de brouwerij de
voorbije jaren in ontvangst mocht nemen.

Het Anker biedt twee gratis rondleidingen aan voor de nieuwe begijnhofbewoners.

De buurtwerking van het begijnhof heeft
de voorbije jaren ook nauw samengewerkt met Het Anker voor verschillende
activiteiten: Al enkele edities vindt een deel
van de Rommelmarkt op het binnenplein
plaats en in december trekt onze Levende
Kerststal duizenden bezoekers.

Maak kennis met de ‘bier-buur’ en
proef van de bedrijvigheid in de achtertuin van het begijnhof. Je ontdekt
waar de gelauwerde Gouden Carolusbieren gebrouwen worden, en
bekijkt ook het rijpingsmagazijn van
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 16u00
Zaterdag 13 mei om 17u00
Wil je deelnemen aan één van deze
twee rondleidingen, stuur dan een
mailtje naar info@groot-begijnhofmechelen.be met de vermelding van
de gekozen datum en het aantal personen. Doe dit snel, want het aantal
plaatsen is beperkt.
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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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1970 (archief Onsia, © G. De Coninck)

Deze keer kijken vanaf de hoek van de
Nieuwe Beggaardenstraat de Vrouw van
Mechelenstraat in. Hier zien we naar verluidt een overblijfsel van een van de toegangspoorten van het Begijnhof, die opgetrokken werd in 1595 en gesloopt werd in
1798. De Vrouw van Mechelenstraat zou
verwijzen naar de woning van Sophia Berthout die in deze straat gelegen was voor
het Groot Begijnhof intra muros opgericht
werd. In de 14de eeuw heette ze Vrou-

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

wenstraete van Mechelen. Vanaf de 15de
eeuw werd dit vereenvoudigd tot Mechelstraete of Mechelsche Straet, tot de commissie voor de herziening van de straatnamen van 1851 ze haar oorspronkelijke en
huidige naam teruggaf.
Volgens bewoners die oud genoeg zijn
om het te kunnen weten, was er in de
nummers 5 en 7 (de witte gevel op de
foto uit 1971) vanaf het eind van de ja-

ren 1940 een kruidenierswinkel gevestigd,
eerst uitgebaat door Adolf Wilmet en zijn
echtgenote Marie en later weduwe Marie
Wilmet en haar hond Bolta. In nummer 5
was voordien estaminet “In de Engelschen
Sportman”, waarvan de geschilderde naam
nog altijd op de gevel 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 beschikking gesteld van pater Pil om er jeugdhuis
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1971 (archief Onsia, © G. De Coninck)

Kadee in te richten. Hierbij werden de huizen binnenin grondig verbouwd. Na een
eerste plan van 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 modernere elektriciteitscabine na is er sindsdien
nog niet zoveel veranderd.
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2017 (Foto: © Wim)

Spreuken over
begijnen
Proficiat
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 verwijzen naar de begijnen. In elke nieuwsbrief
rakelen we er ééntje op.
Deze keer vonden we een tegel met de
volgende spreuk: “We zijn allemaal mensen, zei de begijn, en ze kuste de pater in
‘t raamkozijn.” Deze spreuk geeft aan dat
sommigen hun fouten of zonden trachten
goed te praten door zich te verschuilen
achter de gedachte dat anderen in een
zwak moment ook overstag zouden gaan
voor iets wat niet mag.
(Connie)

We zijn
allemaal mensen,
zei de begijn, en
ze kuste de pater

Heb je iets te vieren? Bezorg je blijde gebeurtenis 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.

in ‘t raamkozijn
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Agenda
Noteer zeker de volgende
activiteiten in je agenda:

Pasen
zondag 16 april
Pataboem
muziek en visuele acts
op het begijnhof
zondag 4 juni

Mosselsouper
zaterdag 5 augustus

Rommelmarkt
zaterdag 9 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!

16

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)

