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Dag Buur!
De kerstperiode staat garant voor gezellig
samen zijn met familie en vrienden, lekker
eten en drinken in een warme omgeving,
een gelukzalig gevoel omdat je een naaste
blij hebt kunnen maken met een speciaal
cadeautje, maar ook voor stemmige muziek
en feeërieke versiering. Dat alles zijn ook de
ingrediënten van de Levende Kerststal. Ook
dit jaar keren we 100 jaar terug in de tijd en
houden we een inzameling. En dat is nog niet
alles: de Levende Kerststal zal voor het eerst
afvalarm zijn. Alle praktische info vind je op
de volgende bladzijdes. En laat zeker iets weten als je wil meehelpen want we zoeken nog
vrijwilligers!
In deze nieuwsbrief vertellen we ook meer
over de binnenrestauratie van de Begijnhofkerk, maar ook over Liesbeth en Jo die
binnen het Begijnhof zijn verhuisd naar een
plek waar ze een prachtig zicht hebben op
de Begijnhofkerk. Pier ging hen opzoeken
in de Hoviusstraat.
Verder blikken we vooruit naar de allereerste editie van de Winterburendag in januari
en een nieuwe editie van de quiz in maart!
En Wim haalde nog een leuke oude foto
boven van de Acht-Zalighedenstraat.
Dat en nog veel meer vind je in de laatste
nieuwsbrief van 2017. We wensen je alvast
veel leesplezier!
De buurtwerking

Levende Kerststal
op 16 en 17 december 2017
Zaterdag 16 en zondag 17 december is het
weer zover: de Levende Kerststal op het Begijnhof! De anciens van het Begijnhof kennen dit natuurlijk al, maar voor de nieuwe
bewoners: dit is een gebeurtenis die je niet
mag missen.
We bouwen op de binnenplaats van het
Anker een echte kerststal en vullen die
met figuranten: een kleine Jezus, Jozef en
Maria, de drie koningen en een hele schare
engeltjes, allemaal bewoners van het Begijnhof. Een vriendelijke boer uit de buurt
levert de ezel en de schapen, vrijwilligers
voor de os mogen zich altijd melden!
Nog andere bewoners zorgen voor kerstmuziek en dan zijn er natuurlijk nog de vele
vrijwilligers die zorgen voor eten en drinken (al onze soep is echte ‘Begijnhof soep’,
smoutebollen op zijn ‘Begijns’, Mechelse
braadworst ... ).
In 2014 zijn we gestart met het thema van
14-18 (iedereen is toen aan het breien geslagen om de kostuums er zo authentiek 3
illustratie © Walter De Maris 1918
ontwerp affiche © Paul 2017

mogelijk te laten uitzien), en dat houden
we vol tot we in 2018 de bevrijding van
1918 kunnen vieren. Zo zijn onze koningen getransformeerd in imposante militairen uit de drie windstreken, verdere details
kom je maar zelf ontdekken. Voor de feestelijke editie van de bevrijding zal je nog
wel tot volgend jaar moeten wachten (zie
de Nieuwsbrief van december 2018).
En er is dit jaar weer iets nieuws: elk jaar
moesten we een berg afval verwerken, dit
jaar gaan we voor een afvalarm gebeuren.
Jawel, koffie in een tas, soep in een kom
met een echte lepel, heerlijk toch?

Inzameling
We proberen ook altijd dat ietsje meer
aan het thema van 14-18 te koppelen,
tezamen met een goed doel. We hadden
al mensen op de vlucht (de daklozen opvang van Louis), zieken en gewonden ten
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tijde van oorlog (Artsen zonder Vakantie)
en dit jaar hebben we gekozen voor oorlogskinderen.
In 1917 moesten heel wat kinderen het
met weinig stellen op het vlak van onderwijs, voeding & kleding. Ook in 2017, 100
jaar later, hebben niet alle kinderen waar ze
recht op hebben.
De Mechelse vzw J@m verzorgt jeugdwerking in 8 wijken in en buiten het centrum
van Mechelen. J@m begeleidt daarnaast
ook wekelijks meer dan 300 kinderen tussen 6 en 11 jaar bij hun huiswerk. We doen
dan ook aan alle bezoekers een warme
oproep: breng een pennenzak met pen,
inktpatronen, potlood, gom, lat, kleurpotloodjes en een balpen naar de Levende
Kerststal!
Laten we samen gaan voor 300 pennenzakken! Huiswerk maken wordt zo veel
leuker…

Helpende
handen
Voor dit alles hebben we natuurlijk
helpende handen nodig.
Hieronder de planning:

Heb je geen zin om te helpen maar heb
je wel zin om authentiek kerstsfeer mee
te maken? Kom dan op zaterdag 16 of
zondag 17 december zeker naar het binnenplein van brouwerij Het Anker!

Wat en Waar?
De kerststal staat onder de lichtgevende
ster op het binnenplein van brouwerij Het
Anker.
Zaterdag 16 december

Zaterdag 2 december:
opbouw stal,
helpende handen welkom vanaf 9u30
Zaterdag 9 december:
rondbrengen kerststukjes,
welkom vanaf 10u00
Zondag 10 december:
inkleding stal,
helpende handen welkom vanaf 9u30
Zaterdag 16 december:
helpende handen nodig vanaf 17u30
voor tap, soep, BBQ, afwas, ...
Zondag 17 december:
helpende handen nodig vanaf 16u00
voor tap, soep, BBQ, afwas, ...
en vanaf 19u00 afbraak
Maandag 18 december:
helpende handen nodig vanaf 9u00
voor afbraak en opruim stal
Wil je graag helpen:
info@groot-begijnhof-mechelen.be
Wil je graag mee in de stal:
spring eens binnen bij Maryke (apotheek
hoek Arme Clarenstraat en Nieuwe
Beggaardenstraat).

17u00: opening drank- en eetstalletjes
18u00 tot 21u00: animatie in en rond
de kerststal
Live muziek met United Brass en
een rietentrio met:
- Kristien Ceuppens, hobo
- Dries Tack, klarinet
- Paul Everaert, fagot
tot 22u00: laatste hapjes en jenevers
Zondag 17 december
15u30: opening drank- en eetstalletjes
15u30 optreden kinderkoor Kolor
16u00 tot 19u00: animatie in en rond
de kerststal
Live muziek met United Brass en
een hobotrio met:
- Piet Van Bockstal, hobo
- Mathis Dhondt, hobo
- Kristien Ceuppens, althobo
tot 20u00: laatste hapjes en allerlaatste
jenevers
Kom en laat je kerstperiode super
gezellig beginnen!
Graag tot dan!
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Winterburendag
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Op vrijdag 5 januari vindt de allereerste
Winterburendag plaats in Mechelen. Lekkere hapjes, gloeihete dranken, dekentjes, of
vuurkorven… Doe daar nog gezellige buren
bovenop en je hebt een onvergetelijke avond
waar je het helemaal warm van krijgt.

als voor het leuke promotiefilmpje. In de
voormiddag had iedereen zijn lente-outfit
aangetrokken en werd de Acht-Zalighedenstraat versierd met vlaggetjes. In de namiddag trokken ze een warme trui en sjaal aan
en hielden ze zich warm aan een vuurkorf.

Wil je met jouw buren graag meedoen,
dan kan je je hiervoor inschrijven op www.
mechelen.be/burendag. Zo ontvang je een
Oxfam-waardebon van 25 euro en kan
je jouw buren uitnodigen met originele
affiches en postkaarten. Op de Facebookpagina van de Stad Mechelen kan je bij het
evenement ‘Burendag wintereditie 2018’
jouw straat ook nog nomineren. De straat
met de meeste stemmen wint een foodtruck met wafels en pannenkoeken!

Het resultaat van die filmopnames kan je
onder meer bekijken op de website en de
Facebook-pagina van de Stad Mechelen.

Voor het campagnebeeld van de Winterburendag (alsook voor het campagnebeeld van de volgende Lenteburendag)
werd trouwens beroep gedaan op buren
uit de Twaalf-Apostelenstraat en de AchtZalighedenstraat. Op 8 oktober vonden
de opnames plaats voor zowel de affiche

Binnenrestauratie
Begijnhofkerk
Op 12 september mochten enkelen onder
jullie samen met architect Marc Debatty
van de dienst Monumentenzorg de stellingen van de Begijnhofkerk beklimmen om
de vorderingen aan de buitenrestauratie te
aanschouwen. Intussen werd ook gestart
met de binnenrestauratie. Tijdens een massaal bijgewoonde info-avond begin november
werden de buurtbewoners geïnformeerd over
de aanpak van die binnenrestauratie.

Tijdens de info-avond werd dieper ingegaan
op de geschiedenis van de Begijnhofkerk
en het historisch-archivalisch onderzoek
van historicus Patrick De Greef. Architecte
Elfi Hermans van architectenbureau Beeck
& Hermans ging op haar beurt in op de
verschillende aspecten van de interieurrestauratie. Nadien volgde nog een receptie
aangeboden door de Kerkfabriek.

In haar inleiding wees schepen van monumentenzorg Greet Geypen erop dat er bij
de restauratie veel aandacht zal gaan naar
de opvallend kleurrijke beschildering van
het barokke interieur. Ook de schilderijen
onder de glasramen in de middenbeuk zullen meteen worden mee gerestaureerd. In
2021 moet heel de Begijnhofkerk gerestaureerd zijn. De convenant voor de Mechelse
kerken laat de stad toe de verschillende
restauratiefases op een gestructureerde
en professionele manier aan te pakken.
Daardoor zal volgens de schepen het
unieke ensemble van historische kerken in
onze binnenstad in de beste omstandigheden bewaard kunnen worden en zal één
van de rijkst aangeklede kerkinterieurs opnieuw kunnen schitteren.

Begijnhof buiten en binnen
de Mechelse muren
Hoewel elk begijnhof een uniek concept
heeft, beantwoorden ze aan een zelfde basisidee: vrouwen de kans geven om in een
betrekkelijke onafhankelijkheid een bijzonder soort geloof te beleven en naastenliefde te belijden. De vroegste vermelding van
begijnen in Mechelen dateert van 1209. In
1259 vestigden ze zich buiten de stadsmuren. Op deze ‘begijnenweiden’ telde het
begijnhof in zijn hoogdagen maar liefst
1500 begijnen. Uit vrees dat het Groot
Begijnhof als uitvalsbasis zou dienen voor
de protestanten, werd het in 1578 preventief gesloopt en keerden de begijnen terug
naar binnen de stadsmuren.
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Begijnhofkerk
Ze vestigden zich in 1595 in een dunbevolkte wijk. Om het huidige Groot Begijnhof uit te bouwen, kochten ze stelselmatig
alle eigendommen in de omgeving op.
Vanaf 1616 betrokken begijnen de vertrekken van het voormalige cellenbroedersklooster. Het resterende gedeelte
van de kloostertuin werd voorbehouden
voor een grootser project: de bouw van
een nieuwe kerk. De Begijnhofkerk werd
opgetrokken als een barokke kerk in de
periode 1629-1638. Tussen 1638 en 1655
volgde de interieurinrichting. In 1647 werd
de kerk gewit en dit werd meermaals
herhaald. Mogelijks werden daarbij lokale
kleuraccenten toegevoegd, maar van een
interieurpolychromie was nog geen sprake.
In het totaalconcept werden twintig schilderijen op doek geïntegreerd in het hoogkoor en de fries van het koor en de
middenbeuk. Er bevonden zich vermoedelijk een zestigtal schilderijen rond de ramen
van de zijbeuken, waarvan er nu nog veertien aanwezig zijn.
Aanloop naar de interieurrestauratie
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Aan de de interieurrestauratie van de
Begijnhofkerk gingen een grondig historisch- archivalische onderzoek, een
materiaaltechnische studie en een proefrestauratie vooraf. Dit was nodig voor
het bepalen van een verantwoorde en
gefundeerde restauratieoptie. Het materiaaltechnische onderzoek, uitgevoerd
door PRC bvba, omvatte een uitgebreid
kleuronderzoek, een registratie van de
bouwfysische toestand van de interieurelementen en een proefrestauratie. Voor
het kleuronderzoek werden iets meer dan
100 steekproeven gemaakt. Het historisch-

archivalische onderzoek werd uitgevoerd
door Extract bvba.
Twee kleurrijke interieurfasen
Het onderzoek ter plaatse en het archivalisch onderzoek ondersteunden en bevestigden elkaar op verschillende punten.
In de steekproeven werd telkens een oudere, quasi identieke polychromie gevonden onder de huidige afwerking. Er waren
in de archieven tot dan toe enkel vermeldingen aangetroffen van één meerkleurige
interieurcampagne. Na verder zoekwerk
werden ook de bewijzen voor de tweede
campagne gevonden. De vooronderzoeken hebben aangetoond dat er twee polychrome interieurfases zijn geweest: een
eerste in 1873 en een tweede in 19091912.
De interieurrestauratie
Het volledige ensemble zal behouden
worden en de gepatineerde begin 20steeeuwse afwerking geconserveerd. Architecten Beeck & Hermans bvba verwerkten
het geheel tot een restauratiedossier en
volgen de werken op. De werken, die weldra in uitvoering gaan, zijn toegekend aan
TV Monument Vandekerckhove NV – Altri
Tempi NV voor de interieurwerken en aan
Altri Tempi NV voor de schilderijen. Voor
de stad zal de binnenrestauratie opgevolgd
worden door architecte Sofie Stevens van
de dienst Monumentenzorg. De werken
zullen lopen tot ca. 2021.

De Italiaanse invloeden van het ontwerp voor de begijnhofkerk zijn merkbaar in het
interieur zoals de rondboogarcades tussen pijlers met verfijnde Korintische pilasters en een
imposante kroonlijst. De kruisribgewelven zijn dan wel weer in gotische stijl.
© Stadsarchief Mechelen

Stratigrafie ter hoogte van de gewelfaanzet van de noordwestelijk gewelfrib, tweede travee.
Aan de hand van stratigrafische steekproeven worden alle aanwezige afwerklagen trapsgewijs
blootgelegd met een scalpel. In deze zone werden tien kalklagen, één krijtige laag uit 1873
en één dunne verflaag uit 1909-12 gevonden.
© Patrimonium Research & Consulting bvba
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Stratigrafie ter hoogte van de deuromlijsting naar sacristie, zuidzijde van het hoogkoor.
In 1873 werd het volledige interieur gepolychromeerd door A. Crusener. Deze afwerking is nog
aanwezig onder de quasi identieke polychromie die vandaag de dag zichtbaar is.
© Patrimonium Research & Consulting bvba

Met info van
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- Sofie Stevens, dienst Monumentenzorg Mechelen
- Extract bvba - historisch onderzoek
- Hermans, E. - architecten Beeck & Hermans bvba
- Patrimonium Research & Consulting bvba - onderzoeksrapport
- Van den Mooter, M. - Groot Begijnhof: begijnenwoning, Hoviusstraat 3, in:
brochure Open Monumentendag Mechelen 2011 - conflict’, Mechelen, p. 25-37.

Quiz
op het begijnhof
We willen jullie nu al warm maken voor de
jaarlijkse quiz. Ook deze keer is iedereen
welkom om de diversiteit aan vragen en
breinbrekers van een gepast antwoord te
voorzien.
Wanneer:
Zaterdag 17 maart 2018 om 20.00u
(deuren: 19.30u)
Hoe:
Verzamel een team van 4 tot 6 personen
Waar:
In basisschool “De Luchtballon”
in de Nieuwe Beggaardenstraat 50 te
Mechelen
Bijdrage:
15 €
Inschrijven:
Je stuurt een mailtje met de vermelding
van de ploegnaam naar begijnhofquiz@
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 ontvangst van jouw
betaling. Betalen kan mits overschrijving
van 15 euro op volgend rekeningnummer
van Buurtwerking Groot Begijnhof vzw:
BE97.7310.1574.0849 of door overhandiging
van 15 euro aan Johan 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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Terugblik:
Rommelmarkt
der begijnhoven

Op de tweede zaterdag van september vindt
als van oudsher de Rommelmarkt der begijnhoven plaats waar duizenden bezoekers
op zoek gaan naar unieke stukken of andere
buitenkansjes.
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.
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Maar door de slechte weersvoorspellingen en de regen bij het ochtendgloren
kozen verschillende standhouders om een
jaartje over te slaan. Onterecht zo bleek,
want vanaf 8u ’s morgens tot ’s namiddags
bleef het droog, op een korte middagbui
na. Op verschillende momenten kwam de
zon zelfs piepen. De standhouders die het
er op hadden gewaagd waren tegen het
einde van de dag dan ook zeer tevreden:
door het feit dat er minder ‘concurrenten’
waren, verliep bij hen de verkoop nog
beter dan de voorbije jaren.

Al wie eventjes wilde verpozen, kon op
verschillende plekken terecht. Op het binnenplein van Het Anker was er een prachtig terras gebouwd, in de Krommestraat
kon je heerlijke pizza of lekkere frietjes
verkrijgen en aan het Moreelshuis kon
je bij een hotdog of BBQ-worst en een
bijhorend drankje genieten van het felgesmaakte muzikale optreden van JailBreak.
Zij speelden quasi 4 uur onafgebroken
songs van de jaren ’60 tot nu.
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opgedaan. We gaven een groot doopfeest
voor Victor en er was veel volk. Plaats genoeg. En toch zijn we die nacht overvallen.
En dat waren geen amateurs want ze hebben zelfs ons grootmoeder opgesloten. Er
is toen veel gestolen.”

Oude en nieuwe bewoners
op het begijnhof
Het lijkt hier wel Italië
Het is altijd een beetje zoeken en puzzelen:
‘Wie ga ik deze keer interviewen?’. Maar nu
was het anders. Ik was de gevel al en paar
keer gepasseerd en telkens stond ik er stil
naar te kijken. Beetje bij beetje drong dat wit
gebouw zich op, nestelde zich in mijn geest
en liet mij niet meer los. Dus gingen we op
stap naar de Hoviusstraat 16. Het huis werd
pas gerestaureerd en de witte gevel straalt
een halve straat vol.

Liesbeth: “We hebben zelfs geen foto’s
meer van Victor’s feest. Ah ja… fotoapparaten... Er is toen echt veel gestolen. Dat
heeft natuurlijk wel een deuk gegeven aan
ons veiligheidsgevoel, maar dat is niet de
reden waarom we teruggekeerd zijn.”
Jo: “Ik kreeg een nieuwe job aangeboden
en dat was een opportuniteit die ik niet
kon weigeren. Ons huis op de Schuttersvest was verhuurd en wij hadden zo een
goede band met de huurders dat we het
contract niet wilden opzeggen. En zo kwamen wij in de Twaalf Apostelenstraat terecht. En daarna uiteindelijk hier.”

Ik bel dus aan bij Liesbeth en Jo, onze vroegere buren uit de Twaalf Apostelenstraat.
Jo: “Tuurlijk mag je hier een artikel over
schrijven. Graag zelfs. Maar hoeveel toeval
is dat? Wij wonen hier exact vandaag 1 jaar.
We zijn hier komen wonen op 4 november
2016 en we hebben het gekocht in 2011.
We wisten vooraf dat de verbouwingen
tijd zouden vergen. Erfgoed is nu eenmaal
kostbaar goed.”
Liesbeth: “Voordat we in het Begijnhof zijn
komen wonen, hebben we een paar jaar in
Frankrijk gewoond, in het dorpje Arvillers,
voor Jo zijn werk bij P&G.”
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Jo: “We hebben daar graag gewoond. Dat
was een grote woning met veel groen en
wat afgelegen. Rust genoeg dus. Misschien
was het juist wel omdat het afgelegen lag,
dat wij daar een pijnlijke ervaring hebben
Foto’s © Pier 2017

van afbetalingen, leningen, aanmaningen,
notariële akten… Het lijkt wel of ik mij
bevind in een spinnenweb van financiële
vendetta’s.Tiens dacht ik, het leek toen ook
al Italië. Anna en Elisabeth waren duidelijk
welgestelde dames. Dat bleek merkwaardig genoeg bij hun begrafenis. Anna stierf
op 6 maart 1637 (p. 12) en Elisabeth op 5
februari 1675 (p. 20).
De begrafenis van Elisabeth was een van
de rijkste uit de geschiedenis van het
Groot-Begijnhof en bezorgde de Begijnhofkerk uitzonderlijke inkomsten (p. 20).
Het is dan ook allicht geen toeval dat hun
grafzerk in de vloer van de Begijnhofkerk
is ingemetseld.

Liesbeth: “Toen we hier de eerste keer
kwamen kijken stonden we op de eerste
verdieping naar buiten te kijken met zicht
op de voorgevel van de Begijnhofkerk. Dat
is zo een overweldigend beeld dat we er
stil van werden. Ik hoor het ons nog zeggen
‘Het lijkt hier wel Italië’. Het is de Begijnhofkerk die ons heeft verleid om dit huis
te kopen.”
Jo: “Eigenlijk is het een convent: het OnzeLieve-Vrouwe Convent. De geschiedenis gaat terug tot 1630. Historicus Patrick
De Greef schreef in 2012 daar een historisch werk over: ‘De geschiedenis van
het Convent van Onze-Lieve-Vrouw op
het Groot-Begijnhof binnen de muren: De
Stichting van Anna en Elisabeth De Bodt
(1633 -1797)’.”
Ik verdiep mij in zijn werk en kom in een
heel andere wereld terecht. Een wereld

Liesbeth: “Het is natuurlijk super leuk dat
wij hier in dat gebouw kunnen wonen.
Niet alleen omwille van zijn geschiedenis
maar ook door de ligging. Dat zicht op
die kerk, de constructie van het huis en
de geslaagde restauratie door de dmvAArchitecten. Dat warm gevoel wordt dan
ook nog eens versterkt door de ligging, de
buurt. Dat is hier zo rustgevend, dat is een
ongekende luxe. Ok, we kunnen hier wel
niet parkeren, maar tegen zoveel meer levenskwaliteit weegt dat niet op. Absoluut
niet.”
Liesbeth en Jo wonen nu in het Convent
van Onze-Lieve-Vrouw met hun 3 kinderen Helena, Victor en Louisa. Sinds een
paar weken woont nu ook Sarah uit Madagaskar bij hen. ‘Het Convent is in goede handen’, denk ik bij mezelf en stap de
straat op. Terwijl ik langs de Begijnhofkerk
naar huis wandel, bekijk ik haar en denk:
‘Tja, binnenkort kan ze haar glorie nog veel
meer laten uitstralen. Als een edel en welgestelde dame.’ Met een kleine glimlach
laat ik ze achter mij en denk: ‘Hm, Italië’.
(Pier)
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Lief en leed
We hebben afscheid moeten nemen van:
Edith Vereycken,
° 23 augustus 1923
† 10 oktober 2017
Velen herinneren haar als de lieve vrouw
uit de Twaalf-Apostelenstraat. Ze was de
oudste bewoonster van het Groot Begijnhof. Zelf schreef ze nog deze tekst die bij
haar uitvaart werd voorgelezen:
Ik geloof vast in een almachtig opperwezen
hierboven.
Een wezen dat schikt over al het goede en
slechte in de mensen.
Noem het nu God, Boeddha of Allah, dat
is gelijk.
Ik hoop dat dat opperwezen een paradijs
heeft met een grote tuin vol met planten,
bloemen, vogels en alle soorten dieren.
Als ik hierboven aankom vraag ik aan dat
opperwezen of ik mag helpen in de tuin:
planten, dieren en vogels mee verzorgen.
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Wat moet ik anders daar doen; de ganse
dag rijstpap eten met gouden lepeltjes?
Niets voor mij.

Spreuken over
begijnen
Vele spreekwoorden en volksspreuken verwijzen naar de begijnen. In elke nieuwsbrief
rakelen we er ééntje op.

Gezocht...
en gevonden!
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 Frans (Vrouw van Mechelenstraat
41).

De begijnen vormden vaak het mikpunt
van volkshumor. Zo werden er verschillende spitante spreuken bedacht die met
de begijnen de spot dreven of werden
bestaande spreekwoorden uitgebreid met
een extra verwijzing naar de begijntjes.
Een voorbeeld hiervan is “De gelegenheid
maakt den dief en ’t begijntje kreeg een
lief ”. Het oorspronkelijke spreekwoord
“De gelegenheid maakt den dief ” betekent dat als de buit voor het grijpen ligt, de
verleiding groot is. De toevoeging over het
begijntje is daar een voorbeeld van.

De gelegenheid
maakt den dief
en ’t begijntje
kreeg een lief

Ook blijde gebeurtenissen en andere meldingen zijn via deze weg welkom!
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(Connie)

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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Deze keer kijken we vanaf de hoek van
de Cellebroeder sstraat naar de Acht
Zalighedenstraat, zoals ze was eind de jaren ‘20 van de vorige eeuw. Het was een
tijd waarin een fotograaf in de straat nog
een belevenis was.

Eind jaren ‘20 van de 20ste eeuw (archief Onsia, © G. De Coninck)
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1970 (archief Onsia, © G. De Coninck)

De meeste kinderen op de foto zijn er
wellicht niet meer. Ken je een van deze
kinderen? Laat het ons weten!
De originele tuinmuren werden ondertussen voor een groot deel afgebroken
en herbouwd. De kasseien verdwenen en
kwamen weer terug...

2017 (Foto: Wim)
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Agenda
Noteer zeker de volgende
activiteiten in je agenda:

Levende Kerststal
zaterdag 16 en
zondag 17 december 2017

Nieuwjaarsreceptie
zaterdag 27 januari 2018

Quiz op het begijnhof
zaterdag 17 maart 2018

Pasen op het begijnhof
zondag 1 april 2018

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!
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Alle info over de buur twer king vind je ook op inter net:
Website:
www.groot-begijnhof-mechelen.be
Facebook:
‘Buren op het Groot Begijnhof ’
Hoplr: www.hoplr.com Groot en Klein Begijnhof (code 866P7)

