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D�g B��r!

Nog een paar keer slapen en het is eindelijk 
zover: PATABOEM! Op verschillende plekken 
in het Begijnhof zal op 4 juni muziek weer-
klinken die alle buren bij elkaar zal brengen 
en voor de nodige sfeer zal zorgen. Een 
muzikaal evenement dat je zeker niet mag 
missen. In deze nieuwsbrief lichten we het 
programma toe. 

We kijken in deze nie�wsbrief ook ��� ver-
der voor�it n��r de zomer�ctiviteiten met 
de mosse��so�per en de romme��m�rkt, 
m��r b��ikken ook ter�g op ��sen en de 
q�iz.

Tevens trekken we n��r de Begijnhofkerk. 
D��r krijgen we v�n de dienst Mon�men-
tenzorg v�n de st�d de ����tste st�nd v�n 
z�ken v�n de rest��r�tiewerken en �chter-
haalt Pier het verhaal achter de fluitende 
k�bo�ter.

Dit en nog vee�� meer in deze tweede 
nie�wsbrief v�n �����! Vee�� ��eesp��ezier!

De b��rtwerking
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De buurtwerking “Buren op het Groot Begijn-
hof” stelt met gepaste trots de artiesten voor 
die optreden tijdens de PATABOEM editie 
2017. Dit kleinschalig en gratis muziekfestival 
belooft op Pinksterdag veel gezinsvriendelijke 
gezelligheid te brengen in de straten van 
het Groot Begijnhof. Zeven groepen met 
een eigenzinnig repertoire staan in de spot-
lights. 

Entho�si�ste vrijwi����igers st��n k����r ��n 
de eet-en dr�nkkr��mpjes om event�e��e 
dorst te ��essen en honger te sti����en. We 
kijken �it n��r je komst …

Meer inform�tie k�n je ter�gvinden op 
www.p�t�boem.be en op onze F�cebook-
p�gin� ‘B�ren op het Groot Begijnhof ’. 

PROGRAMMA 

15:35-16:00
Fanfakids 
van de Grote Markt naar
het Groot Begijnhof

16:00-16:30
Sjarabang
De Getemde Feeks
Nonnenstraat

16:35-17:00
Fanfakids
doorheen het Groot Begijnhof 

17:00-18:00
Niels & Friends
Begijnenkerkhof

18:15-19:15
Nomad Swing & Dancers
Moreelstuin

19:20-20:20 
Rollmops
Begijnenkerkhof

20:25-21:25 
Zsa Zsa Zsu 
Moreelstuin

21:35-23:00
Jaune Toujours
Begijnenkerkhof

Zondag 4 juni PATABOEM in de straten 
van het Groot Begijnhof te Mechelen

FANFAKIDS

F�nf�kids is een frisse groep ongerege��d en 
best��t �it een tw����ft��� jongeren (t�ssen �� 
en �5 j��r) die h�n je�gdig entho�si�sme 
omzetten in ��nsteke��ijke ritmes. Het is de 
grootstede��ijke m�ziekmix w��rmee ze in 
h�n th�ish�ven, het Br�sse��se b��rth�is 
Centr�m West, zijn opgegroeid en die ze 
d�n ook met de grootste v�nze��fsprekend-
heid op een nietsvermoedend p�b��iek 
k�nnen ��os���ten: niks pose, niks f�se, eer��ijk 
en energiek, recht in �w f�ce! Ontw�pende 
energie!
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SJARABANG

Sj�r�b�ng wi�� k�nst- en c���t��rp�rticip�-
tie v�n mensen met een verst�nde��ijke of 
meervo�dige beperking bevorderen. De 
Getemde Feeks is een Sh�kespe�rek���s-
sieker en wordt gebr�cht op een p���tte 
w�gen in de p�b��ieke r�imte door spe��ers 
met en zonder beperking. Hiervoor werkt 
Sj�r�b�ng s�men met the�ter De Moeder-
t����. Het res���t��t is een dyn�misch w�-
genspe��, w��r weinig woorden voor nodig 
zijn, m��r beweging een hee�� bep���ende ro�� 
krijgt…

NIELS & FRIENDS

In Meche��en is Nie��s Geerts bekend om-
wi����e v�n zijn h�rtverw�rmende optredens. 
Hij bezit de g�ve om zijn toescho�wers 
te ch�rmeren, te ���ten ���chen en te ���ten 
wegdromen bij zijn m�ziek. Nie��s & Friends 
spe��en voor��� instr�ment���e n�mmers v�n 
Nie��s, hier en d��r wordt er gezongen en �f 
en toe hoor je een cover. Voor Nie��s is m�-

ziek zijn p�ssie, en zijn Friends zijn profes-
sione��e m�zik�nten �it de k���ssieke m�ziek, 
j�zz, ch�nson en pop.

NOMAD SWING & DANCERS

Nom�d Swing is een groep m�sici �it  
V����nderen die een p�ssie voor m�ziek v�n 
de j�ren twintig tot de j�ren vijftig heeft. 
Geïnspireerd door Amerik��nse en E�ro-
pese swingm�ziek en m�zik�nten �it die 
periode presenteren zij een gev�rieerd en 
k��e�rrijk progr�mm� met een ��thentiek 
ge���id d�t op h�n speci���e en persoon-
��ijke m�nier gerege��d is. In ���� begonnen 
ze ook s�men te werken met The Dispy 
Dood��es, een d�ns- en perform�ncegroep 
die gespeci���iseerd is in j�zzd�nsstij��en zo-
���s de Lindy Hop en Ch�r��eston.

ROLLMOPS

Ro����mops brengt n�mmers v�n eigen 
m�ke��ij rond het genre rock ’n ro����. Geen 
typische 5�s rock ’n ro���� of rock�bi����y, 
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m��r een eigen stij�� die v�rieer t v�n 
boogie-woogie en b���es en swing en 
sk�. De opzwepende b�ckbe�t en ro��-
��ende contr�b�s zorgen voor een on-
weerst��nb�re d�nsdr�ng en de teksten 
en me��odieën k��inken vro��ijk en b��ij.

ZSA ZSA ZSU

“Zs� Zs� Zs�” betekent zovee�� ���s “v��in-
ders in de b�ik” en ����t d�t n� hetgene 
zijn w�t deze b�nd je wi�� bezorgen. De 5 
jonge vro�wen zorgen voor �vont��r��ijke 
m�ziek vo�� zwoe��e stemmen en d�nsb�re 
m�no�che: Typisch vro�we��ijk, w�nt in de 
b�nd spe��en geen m�nnen. “A��s er zovee�� 
b�nds zijn met enke�� m�nnen, w��rom d�n 
niet één met enke�� vro�wen?” d�chten de 
meisjes toen de b�nd werd opgericht. L��t 

je ver��eiden door de frisse en onde�gende 
��iedjes v�n Zs� Zs� Zs�, zowe�� eigen n�m-
mers ���s p�re��tjes �it de o�de doos.

JAUNE TOUJOURS 
J��ne To�jo�rs k�n ger�st Be��giës ��e�ding 
mestizo b�nd worden genoemd, met een 
��nzien��ijke st��t v�n dienst. En met de no-
dige n�vo��ging, zowe�� in Br�sse�� ���s d��r-
b�iten. Mestizo is vo��gens Wikipedi� een 
menge��moes v�n ���tin, s���s�, regg�e, sk�, 
rock, p�nk en hip hop. M��r J��ne To�jo�rs 
��egt meer n�dr�k op b���k�n d�n op ���tin of 

s���s�, en r�i��t hip hop voor groove. De mix 
v�n ingrediënten is minder opv�����end, m��r 
des te efficiënter.

foto F�nf�kids © Ester Eggermont
foto Sj�r�b�ng © Jan Smets

foto Nie��s & Friends © Jassepoes
foto Nom�d swing © Nomad Swing
foto Ro����mops © Hans Op de Beeck
foto Zs� Zs� Zs� © Kris Hellemans
foto J��ne To�jo�rs © Alex Vanhee
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Mosse��so�per
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 5 augustus opnieuw van dit lekkere 
zeegerecht komen smullen. 

L��t ons zeker op tijd weten ���s je erbij wi�� 
zijn, w�nt d�n voorzien we ook voor jo� 
een mosse��pot! St��r ons een m�i��tje op 
info@groot-begijnhof-meche��en.be, of b�s 
een briefje bij Fr�ns in de Vro�w V�n Me-
che��enstr��t 4�.
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Iedere tweede zaterdag van september 
wordt er in de straten van de Mechelse 
begijnhoven een rommelmarkt georgani-
seerd. En dit jaar is dat niet anders. Op 
9 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. 

B��rtbewoners k�nnen die d�g voor h�n 
eigen geve�� st��n, m��r dienen zich ook in 
te schrijven!

De kostprijs b��ijft ook dit j��r ongewijzigd:

- b��rtbewoners: 4 e�ro, onge�cht de ge-
  ve��breedte
- �ndere st�ndho�ders: 6 e�ro per 4 meter,
  met een m�xim�m v�n 8 meter per st�nd.

N� het grote s�cces v�n de voorbije j�ren, 
k�nnen we �����een m��r ��nr�den om zo 
sne�� moge��ijk in te schrijven! Dit is v�n�f 
n� moge��ijk tot ten �����er����tste �� ��g�s-
t�s. D��rn� wordt de inschrijvingsperiode 
�fges��oten en hebben we de tijd om de 
st�ndp����tsen toe te kennen.

Gebr�ik bij voorke�r het inschrijvingsfor-
m���ier op onze site: www.groot-begijnhof-
meche��en.be.

Of v��� het inschrijvingsform���ier in op de 
voor����tste b���dzijde v�n deze nie�wsbrief 
en geef het �f  bij Fr�ns Oph���vens, Vro�w 
V�n Meche��enstr��t 4�.

Opge��et: de st�ndp����ts (ook die v�n be-
woners) is p�s gereserveerd n� bet���ing 
v�n het correcte bedr�g op het rekening-
n�mmer BE9��.��3��.�5��4.�849 met ver-
me��ding v�n Romme��m�rkt ����� + n��m 
v�n de inschrijver. 

Romme��m�rkt
der begijnhoven
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Naar jaarlijkse traditie trok de paashaas 
door de straten van het begijnhof. Dit jaar 
voerde zijn pad naar de tuin van het Mo-
reelshuis.

In zijn kie��zog vo��gden ve��e kinderen die 
reikh���zend �itkeken n��r ��ekkere choco���-
de. M��r ook de vo��w�ssenen konden ge-
nieten v�n een dr�nkje of ��ekkere w�rme 
soep. 

Ter�gb��ik ��sen
op het begijnhof
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Ter�gb��ik Q�iz
op het begijnhof

Eind maart vond de negende 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 ‘Hoviusboys’ aan 
het langste eind. 

Ken jij het �ntwoord op deze vr�gen �it 
de q�iz?

�. We��k woord zit er verborgen in deze 
droede��? 

�. In de ronde ‘Frit��r’ z�t deze vr��g: De 
animatiefilmreeks is bijzonder populair. On-
dertussen staan er al vijf langspeelfilms en 
een aantal kortfilms in de kronieken. Wat 
voor dier is ‘M�nfred’ in deze reeks?

3. Deze groentensoep st��t v��k op het 
men� in onder meer R�s���nd, Oekr�ïne, 
�o��en en Wit-R�s���nd. Rode biet vormt 
het hoofdbest�nddee��, ��ngev���d met �i, 
r�nderbo�i����on met v��ees en z�re room, 
event�ee�� ��ngev���d met extr� groenten 
of kr�iden. Het is be���ngrijk om de rode 
biet eerst te stoven in een p�n s�men met 
de �i ���vorens ��n de bo�i����on toe te voe-
gen. V��k wordt er z�re room ��n toege-
voegd bij het opdienen. W�t is de n��m 
v�n dit gerecht?

De �ntwoorden vind je op p�gin� �8.
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Gestoven op het veld van eer

Jammer genoeg kan ik hem zelf niet inter-
viewen. Hij is gesneuveld na een paar jaren 
schoon werk verricht te hebben. Dus ga ik 
op bezoek bij Ann, Frank, Lio en Timber op 
zondag 30 april.

Ann: We zijn hier komen wonen op � mei 
zeven j��r ge��eden. Ons h�is in Br�sse�� 
werd te k��ein en een h�is met een t�in is 
d��r h��st onbet����b��r. Vi� de zoekertjes 
kw�men wij hier terecht. Ons h�is op de 
hoek v�n de Sint-Begg�str��t en de Sint-
A��exi�sstr��t w�s vroeger w��rschijn��ijk 
een convent, w��r verschi����ende begijntjes 
s�menwoonden, zo���s d�t we�� met meer-
dere h�izen in het Groot Begijnhof het 
gev��� is.

Fr�nk: We hebben e��k��r ��eren kennen tij-
dens onze st�dies in Br�sse�� en zijn d��r 
zo���s zove��en b��ijven p���kken. Ikze��f ben 
oorspronke��ijk v�n Meche��en, Ann komt 
v�n het ��jotten���nd, Lennik…. Ik werk 
voor de VRT en doe er str�tegie en m�rkt-
onderzoek rond nie�we medi�. Ann werkt 
voor Woestijnvis en is er n� eindred�ctrice 
bij Topdokters. 

O�de en nie�we bewoners
op het begijnhof



12

Ann: Tja, het verhaal van onze fluitende 
k�bo�ter is eigen��ijk groter geworden d�n 
ooit bedoe��d. Ik wist niet goed w�t kopen 
voor V�derd�g en p��ots h�d ik s�men met 
de kinderen het idee om een fluitende ka-
bo�ter ���s c�de�� te geven.

Fr�nk: Ze stonden voor de de�r met een 
kabouter. Een geweldig cadeau. Een flui-
tende k�bo�ter. M��r een k�bo�ter die 
hier overd�g binnen st��t k�n n�t��r��ijk 
niet fluiten. Want hij fluit alleen als er iets 
beweegt. D�s heb ik hem voor��n op de 
vensterb�nk gezet. En voor d�t hij het wist, 
w�s hij perfect geïntegreerd. 

Ann: D�t w�s soms z���ig om zien. Zeker in 
het begin. Sommige vro�wen dr��iden zich 
nors om, �nderen keken n��r de brieven-
b�s. Er w�ren ze��fs koppe��s die n��r boven 
keken of er niem�nd �chter het r��m stond 
te fluiten. Het duurde wel even vooraleer 
iedereen door h�d d�t het onze k�bo�ter 
w�s. 

Frank: Hij fluit graag maar hij fluit niet altijd 
en niet n��r iedereen, het is een eigen��r-

dig k�r�ktertje. K�bo�ters m�g je nooit 
ondersch�tten. Ah j�, hoe zo� je ze��f zijn. Ik 
weet nog d�t ik hem met de romme��m�rkt 
in de t�in h�d gep����tst. En d��rn� h�d ik 
hem vergeten ter�g te p����tsen. N� een 
p��r d�gen begonnen de voorbijg�ngers te 
vr�gen w��r de k�bo�ter w�s. Str�f hé. 

Ann: Ik weet nog goed w�nneer hij de 
eerste keer in e��k��r werd geschopt. D�t 
w�s op �� m��rt vorig j��r. De d�g v�n de 
��ns���gen in Br�sse��. Ik hoorde b�iten ge-
stomme�� en toen ik ging kijken ���gen er ���-
��een nog scherven. D�t w�s n�t��r��ijk niet 
prettig. We d�chten: we ���ten de scherven 
��iggen, d�n k�n de b��rt tenminste weten 
w�t er gebe�rd is. ’s Anderend��gs w�ren 
zijn rest�nten weg. Een p��r d�gen ���ter 
stond onze k�bo�ter er ter�g. Iem�nd h�d 
hem he��em���� ge��ijmd en EHBKK toegep�st 
(Eerste H���p Bij K�potte K�bo�ters).

Fr�nk: We weten nog ���tijd niet wie hem 
ge��ijmd heeft. Ik heb het hem verschi����ende 
keren gevr��gd, m��r hij heeft het nooit 
wi����en zeggen. Met b��inkende pretoogjes 
b��eef hij mij zwijgend ��nkijken. Tj� k�bo�-
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een kerstfeest en dit j��r w�s het bij ons. 
En mijn neef h�d voor mij een c�de��… 
de scherven v�n onze k�bo�ter. Hij w�s 
hier een p��r d�gen voor het feest bij 
toev��� gep�sseerd en hij h�d de scherven 
opgemerkt en meegenomen. En bij de 
kerstboom kreeg ik ze ter�g… met een 
tweede nieuwe fluitende kabouter. Hij is 
bijn� identiek en we hebben hem d�s zijn 
broer genoemd. Die neemt de t��k met 
vee�� p��ezier over. Ook ��� spreekt hij d�n ���-
leen maar Zweeds, fluiten kan hij als geen 
�nder.

Ann: Het is n�t��r��ijk f�nt�stisch d�t de 
b��rt zich zo betrokken voe��t met onze 
k�bo�ter. We hebben ze��fs condo��e�nces 
gekregen. Niet �����een de kinderen m��r ie-
dereen vindt het gewoon ��e�k.

Sommige po��itiekers hebben de mond vo�� 
over soci���e cohesie, een k�bo�ter doet 
het al fluitend.

(�ier)

ters… Op zeker moment was zijn fluitje 
gebroken en moest ik hem herste����en. En 
toen ik hem een p��r d�gen ���ter ter�g 
p����tste, hing ik er een briefje bij. ‘I’m b�ck!’. 
Nog geen d�g ���ter hing er nog een briefje 
bij. ‘Blij dat je terug bent, flierefluiter.’

Ann: Hij is ze��fs een keer gesto��en geweest. 
Een v�n de kinderen �it de b��rt z�g �ch-
ter hem twee jongeren ��open met de k�-
bo�ter in de h�nd. En hij st�pte er n��r toe 
en spr�k ze meteen ��n: “D�t is onze k�-
bo�ter en d�t is niet ok d�t j�����ie die mee-
nemen!” Die g�sten hebben hem direct 
ter�ggegeven en M�ri�s met zijn m�m� 
hebben hem ter�ggebr�cht. Een p��r d�-
gen voor Kerstmis is hij d�n he��em���� ge-
sne�ve��d (een voetb�����ende Timber werd 
hem f�t����). En p��ots w�ren de scherven 
weer weg. We d�chten nog: ze g��n hem 
toch niet opnie�w…

Fr�nk: Deze keer w�s het nog str�ffer. Met 
Kerstmis hebben wij met de g�nse f�mi��ie 



14 Vernieuwde galmborden

De buitenrestauratiewerken aan de Begijn-
hofkerk gingen in oktober 2014 van start. 
Ondertussen is er ongeveer twee en een half 
jaar gereinigd, gehakt, geslepen, gemetseld, 
getimmerd, … Alleen gebeuren de meeste 
werken achter de zeilen en zie je als buurt-
bewoner, op het gerestaureerde torenkruis 
en de glimmende haan na, nog maar weinig 
resultaat. Hier komt heel binnenkort veran-
dering in. 

De werken ��n de toren zijn bijn� vo��tooid 
en ��nnemer Mon�ment g��t het boven-
ste dee�� v�n de ste����ingen tot op het ni-
ve�� v�n de kroon��ijst en de goot v�n het 
schip beginnen �fbreken. De resterende 
torenste����ing b��ijft d�n nog even st��n om 
de grote ��ijsten onder de g���mborden te 
k�nnen rest��reren. Met het vrijgekomen 
ste����ingm�teri���� begint hij de ste����ing v�n 
de voorgeve�� op te bo�wen. 

Ook de werken ��n de ��ichtbe�k (het ge-
dee��te v�n het schip d�t boven de d�ken 
v�n de zijbe�ken �itsteekt) zijn ver gevor-
derd. De n�t��rstenen geve��s zijn geres-
t��reerd en st��n bijn� k����r om hervoegd 
te worden. Enke�� de kroon��ijst moet hier 
nog onder h�nden genomen worden. Een 
��nt��� v�n de �itkr�gende stenen k�nte��en 
immers n��r b�iten. Deze steenwerken 
g��n s�men met de d�kwerken �itgevoerd 
worden. De ���ge geve��s v�n de zijbe�ken 
zijn reeds gereinigd en vergen, gezien h�n 
goede st��t, nog m��r weinig extr� werk. 

De ke�ze v�n de meest geschikte ver-
v�ngsteen en de bep���ing v�n de j�iste 
rest��r�tieoptie -we��ke steen verv�ngen 
en we��ke niet- heeft vee�� tijd gevergd. N� 
�����es bes��ist en �itgetest is, wordt er met 
m�n en m�cht gewerkt, niet �����een op de 
werf, m��r ook in �te��iers over��� te ���nde. 
In Zottegem worden de nie�we stenen 
�itgetekend en gek�pt, in Wi��rijk wordt het 
g���s-in-��ood gerest��reerd, in Me����e wordt 
het ijzerwerk herste��d en in M�rq��in (bij 
Doornik) wordt het schrijnwerk (de�ren, 
r�men, g���mborden, …) onder h�nden ge-
nomen.

St�nd v�n z�ken
Begijnhofkerk

Restauratie van de steunberen
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Ondert�ssen werden er �.3�� m� geve��s 
gereinigd en bijn� ��� m� n�t��rsteen ver-
v�ngen,  werden de g���mborden vernie�wd, 
het torenkr�is gerest��reerd en de h��n 
en torenbo�� herste��d en opnie�w verg���d, 
werd ����5 m� g���s-in-��ood gerest��reerd en 
werden �,5 km bronzen dek���tten ge��everd 
om de g���s-in-��oodp�ne��en ter�g te k�nnen 
p����tsen. De werf dr��it op vo����e toeren.

V�nop de ste����ingen werd v�stgeste��d d�t 
de n�t��r��eien erg vee�� sporen v�n pyriet 
vertonen. �yriet is een ijzerho�dend mine-
r���� d�t in cont�ct met w�ter g��t roesten. 
Roestend ijzer zwe��t en d�wt g�ten in de 
��eien. Een Gents professor onderzocht de 
��eien en kw�m tot de conc���sie d�t er bij 
de d�krest��r�tie in de vroege j�ren �98� 
minderw��rdige Sp��nse n�t��r��eien wer-
den gebr�ikt. In deze periode bestond de 
verp��ichting nog om Be��gische ��eien te ge-
br�iken voor mon�menten, m��r omd�t 
de vr��g het Be��gische ��nbod ver over-
trof, werd het tekort ��ngev���d met goed-
kope ers�tz. De Begijnhofkerk werd hier 
s���chtoffer v�n en het d�k is n� goed 35 
j��r dringend ��n verv�nging toe. Om te 

vermijden d�t de kerk binnen dit en een 
j��r of vijf opnie�w in de ste����ingen zo� 
moeten, bes��iste de st�d om de d�ken v�n 
het schip en de zijbe�ken tijdens de ��open-
de rest��r�tie te vernie�wen. 

De niet-voorziene werken vergen ��� werk-
d�gen extr� tijd, w��rdoor de op��evering 
v�n de b�itenrest��r�tie omstreeks het 
voorj��r v�n ���8 verw�cht m�g wor-
den. De b�itenrest��r�tie kost 5.�8��.��� 
e�ro. V����nderen kent een premie toe v�n 
4.5�5.��� e�ro, het st�dsbest��r investeert   
��6�.��� e�ro.

Dit n�j��r st�rt ook de binnenrest��r�tie. 
Tijdens de komende m��nden, vo��gt hier-
over de nodige inform�tie door de st�d. 
De binnenrest��r�tie wordt ger��md op 
�.����.��� e�ro.

Deze werken z�����en vo��gens de st�d ���-
��eszins minder b��rthinder veroorz�ken. 
Bedoe��ing b��ijft om in de ��oop v�n ���� 
de ����tste bo�wv�kkers en rest��r�te�rs 
voor ���nge tijd �it het Groot Begijnhof te 
verb�nnen. Het res���t��t z��� de ve��e j�ren 
ged���d en ongem�k -hope��ijk- sne�� doen 
vergeten. 

Restauratie van de steunberen



We hebben afscheid moeten nemen van:
Zuster Godelieve Vangenechten, 
° 13 december 1944  † 25 maart 2017

Eind j�ren ‘6� deed z�ster Lief h��r intrede 
in Meche��en bij de vormingsgemeensch�p 
v�n z�sters �nnonci�den v�n H���denberg. 
S�men met z�ster J�cq�e��ine zette zij zich 
in voor de M�rokk��nse gezinnen v�n het 
eerste ��r in Meche��en. Ve��e f�mi��ies wer-
den geho��pen, zowe�� m�teriee�� ���s emotio-
nee��. 

In �9��9 werd ze directrice v�n de Sint-Jo-
zefschoo�� in de Nie�w Begg��rdenstr��t. 
S�men met h��r te�m en de koning Bo�-
dewijnstichting s����gde ze erin om een 
nie�we wind te doen w��ien en werd de 
schoo�� omgevormd tot De L�chtb�����on. 

Gewezen co����eg� directe�r ����� Serme�s 
omschreef h��r treffend: “Lieve w�s een 
schitterende vro�w die vee�� oog h�d voor 
mensen en tege��ijk, zonder ���w��i te m�ken, 
bed�chtz��m deed w�t een directie moet 
doen: st�ppen zetten n��r ‘���tijd beter’. D�t 
de herprofilering van De Luchtballon zou 
���kken, w�s iets w�t vee�� (onderwijs)vo��k 
in Meche��en nooit moge��ijk h�d geho�den. 
Lieve heeft Meche��se onderwijsgeschiede-
nis geschreven.” 

D��rn��st st�k z�ster Lief rege��m�tig ook 
een h�ndje toe bij de org�nis�tie v�n �c-
tiviteiten in het Begijnhof. Door h��r werk 
in De L�chtb�����on en in het Begijnhof w�s 
z�ster Lief d�n ook zeer gr��g gezien door 
de b��rtbewoners.

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

In de spre�ken werd soms de spot ge-
dreven met begijnen en h�n vermeende 
���iheid, zo���s in  “Werken is z���ig en sti��zit-
ten is hei��ig, zei’t begijntje en ze koos de 
hei��igheid.” Binnen de K�tho��ieke Kerk st��t 
‘hei��igheid’ boven ‘z���igheid’. Een z���igver-
k���ring k�n een eerste st�p zijn n��r een 
hei��igverk���ring. 

(Connie)

Werken is zalig
en stilzitten

is heilig,
zei’t begijntje en 

ze koos de
heiligheid.
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Spre�ken over
begijnen



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 bu-
ren! Bezorg je zoekertje aan info@groot-be-
gijnhof-mechelen.be of steek het in de bus 
van Inez (Vrouw van Mechelenstraat 21).

Gezocht…
en gevonden!

Antwoorden
Q�iz op het begijnhof

�.  Uiteenzetting 
�.  M�mmoet
3.  Borsjtsj
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Inschrijving Rommelmarkt der begijnhoven 9 september 2017

N��m + voorn��m:  ...............................................................................................................

Te��efoonn�mmer: ............................................................................................................... 
 
E-m�i���dres:   ...............................................................................................................

�ost�dres:  ...............................................................................................................

Ik schrijf me ���s bewoner v�n het Groot Begijnhof in voor:

              de vo����edige geve�� v�n mijn woning

  een dee�� v�n mijn geve��: .......................  meter v�n�f ��inks  /  rechts

Ik stort 4 e�ro op rekeningn�mmer BE9��.��3��.�5��4.�849
met verme��ding v�n “Romme��m�rkt ����� + n��m v�n de inschrijver”

(te posten in Vrouw Van Mechelenstraat 41)

Romme��m�rkt
der begijnhoven
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Gebruik bij voorkeur het inschrijvingsformulier op onze website:
www.groot-begijnhof-mechelen.be
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Agenda
Noteer zeker de vo��gende
�ctiviteiten in je �gend�:

A��s je gr��g wi�� meewerken en/of wi�� dee��-
nemen ��n de kernverg�deringen, m�g je 
d�t zeker ���ten weten. We verg�deren 
één keer per m��nd. Wi�� je gr��g he��pen 
op één v�n de �ctiviteiten, m�g je d�t ook 
me��den! Ve��e h�nden m�ken ��ichter werk, 
en hoe meer zie��en, hoe meer vre�gd!

A����e info over de b��r twerking vind je ook op internet:
VERNIEUWDE website:    www.groot-begijnhof-meche��en.be
F�cebook:                  ‘B�ren op het Groot Begijnhof ’
Hop��r :     www.hop��r.com   Groot Begijnhof     (code Q�9U4)

Rommelmarkt
zaterdag 9 september

Levende Kerststal
zaterdag 17 en
zondag 18 december

Mosselsouper
zaterdag 5 augustus

Pataboem
m�ziek en vis�e��e �cts
op het begijnhof
zondag 4 juni


