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Dag Buur!

We hebben al een paarhele mooie lente-
dagen achter de rug, maar eind mei komt 
er sowieso nog ééntje aan die je nu al kan 
noteren in de agenda.

Op zaterdag 26 mei kan je met jouw buren 
naar het Moreelshuis komen. Iedereen van 
het Begijnhof is die avond welkom om sa-
men iets te eten, te drinken, bij te babbelen 
en te luisteren naar een fijn live-optreden. 
Alle ingrediënten zullen dus aanwezig zijn 
om er een gezellige avond van te maken.

Ook voor de maanden nadien hebben we 
een aantal activiteiten in petto zoals de 
Mosselsouper en de Rommelmarkt der 
begijnhoven, waar je je best snel voor in 
schrijft. In deze nieuwsbrief lees je er alles 
over. 

We blikken ook terug op de quiz en Pasen 
op het begijnhof.

Vorig jaar achterhaalde Pier het verhaal 
achter de fluitende kabouter. Deze keer 
was hij benieuwd naar het verhaal van de 
zingende fietser.

Dit en nog veel meer in deze tweede 
nieuwsbrief van 2018! Veel leesplezier!

De buurtwerking
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Elk jaar Pataboem organiseren, dat is van 
het goede teveel, zelfs voor onze buurtwer-
king… Daarom kiezen we dit jaar voor een 
lui, ontspannen muzikaal avondje op het 
begijnhof…

Op zaterdag 26 mei nodigen we jullie uit in 
de tuin van het Moreelshuis. De frietmobiel 
komt bakken vanaf 18u00, de buurtwer-
king zorgt voor een bar en een streepje 
- live - muziek!

Reserveren hoeft niet, maar mag wel op 
info@groot-begi jnhof-mechelen.be .
’t Is immers altijd handig om te weten met 
hoeveel jullie komen. Betalen doe je 
gewoon ter plaatse.

Tot dan!

 Buurtfeest
26 mei 2018

ontwerp affiche © Paul 2018
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Levende kerststal 2016 Foto © Guy Buys

Mosselsouper 
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 4 augustus opnieuw van dit 
lekkere zeegerecht komen smullen. 

Je ontvangt over enkele weken in jouw 
bus een briefje met extra info over de 
Mosselsouper. Dat briefje mag je nadien 
ingevuld terug bezorgen aan Frans in de 
Vrouw Van Mechelenstraat 41 of aan 
Maryke van de apotheek in de Nieuwe 
Beggaardenstraat 37. Zo kunnen we ook 
voor jou een mosselpot voorzien!
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Rommelmar kt 
der begijnhoven 

Iedere tweede zaterdag van september 
wordt er in de straten van de Mechelse be-
gijnhoven een rommelmarkt georganiseerd. 
En dit jaar is dat niet anders. Op 8 septem-
ber 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 beken-
den te maken, te genieten van een muzikaal 
optreden, bij een welkome hap en drank. 

Buurtbewoners kunnen die dag voor hun 
eigen gevel staan, maar dienen zich ook in 
te schrijven!

De kostprijs blijft ook dit jaar ongewijzigd:

      buurtbewoners: 4 euro, ongeacht de
       gevelbreedte.
       andere standhouders: 6 euro per
      4 meter, met een maximum van 8
       meter per stand.

Na het grote succes van de voorbije jaren, 
kunnen we alleen maar aanraden om zo 
snel mogelijk in te schrijven! Dit is vanaf 
nu mogelijk tot ten allerlaatste 19 augus-
tus. Daarna wordt de inschrijvingsperiode 
afgesloten en hebben we de tijd om de 
standplaatsen toe te kennen.

Gebruik bij voorkeur het inschrijvings-
formulier op onze site:
www.groot-begi jnhof-mechelen .be .

Of vul het inschrijvingsformulier in op de 
voorlaatste bladzijde van deze nieuwsbrief 
en geef het af  bij Frans Ophalvens, Vrouw 
Van Mechelenstraat 41.

Opgelet: de standplaats (ook die voor 
bewoners) dient onmiddellijk na de in-
schrijving betaald te worden op het reke-
ningnummer BE97.7310.1574.0849 met 
vermelding van Rommelmarkt 2018 + 
naam van de inschrijver.
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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 Moreelshuis. In 
zijn kielzog volgden vele kinderen die reikhal-
zend uitkeken naar lekkere chocolade. Maar 
ook de volwassenen konden genieten van 
een drankje of lekkere warme soep. 

Het viel op dat er dit jaar extra veel kinderen 
opdoken en dat ook verschillende nieuwe 
bewoners van het begijnhof kwamen 
proeven van de paassfeer.

Terugblik Pasen 
op het begijnhof
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Terugblik quiz
op het begijnhof

Midden maart vond de tiende 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 “Kwissers met K’s” 
aan het langste eind.

Ken jij het antwoord op deze vragen
uit de quiz?

1.  Dit dameskapsel wordt getypeerd door 
lange hoofdharen in een kegelvorm om-
hoog en lichtjes achterover te steken en 
te kammen, waardoor het kapsel op een 
suikerspin lijkt. Het was populair in de 
sixties en de vroege jaren ‘70, maar werd 
wel kitsch genoemd. Meer recent kon je 
exemplaren bewonderen bij onder meer 
Amy Winehouse en Selah Sue. Met welke 
Engelse term wordt dergelijk kapsel aan-
geduid?

2.    Wat is de naam van deze horecazaak?
 

3.  Welk woord zit er verborgen in deze 
droedel? 

KL
B

N
De antwoorden vind je op pagina 14.
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Zoek je een zaaltje in de buurt? Heb je 
dan al eens aan het Moreelshuis gedacht? 
Een echte aanrader voor recepties, huwe-
lijksceremonies, babyborrels, doopfeesten, 
verjaardagen, jubileums, maar ook voor 
vormingen, studiedagen, en andere profes-
sionele activiteiten. Je kan het Moreelshuis 
huren per dagdeel of voor een hele dag. 
Door te huren steun je meteen ook de 
dagdagelijkse werking van Sjarabang. Meer 
info: www.moreelshuis.be; moreelshuis@
sjarabangvzw.be; 0476 76 31 49.

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 kin-
deren 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 (Nieuwe Beggaardenstraat 31).

Gezocht. . .
en gevonden!

Op vrijdag 18 mei om 20u00 kan je in 
Theater M in de Oude Brusselsestraat 10 
het toneelstuk “Inpasaant” ten voordele 
van Sjarabang. Marc-Marie Huijbregts (on-
der meer bekend van “De slimste mens”) 

schreef samen met Marcel Musters een to-
neelstuk over twee vrouwen die ze in hun 
jeugd hebben gekend. Twee zussen, twee 
vriendinnen. Elke week kaarten ze samen 
en hebben het “Inpasaant” over mannen, 
kinderen, over het leven, de dood en het 
koor. Theater PEG uit Antwerpen brengt 
de Antwerpse versie van deze schitteren-
de productie met Jacques Peustjens en Leo 
Van den Bergh in regie van Ad Moeskops. 
Na deze voorstelling ga je naar huis met 
een glimlach op je gezicht. Kaarten krijg je 
voor 12 euro via: info@sjarabangvzw.be of 
0477 23 90 78.
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Oude en nieuwebewoners
op het begijnhof
De zingende fietser

Ik zag hem regelmatig voorbij fietsen. Hij 
knikte altijd vriendelijk en fietste al zingend 
zijn aria’s achterna. Het was een beeld dat 
mij bij bleef. Vooral het zingen viel mij op, 
zonder schroom en met vreugde en plezier. 
De statigheid van zijn fietsen prentte zich in 
mijn geheugen en ik dacht ‘Die man moet ik 
eens interviewen’. 

Ik ben zelf een fervente fietser. In onze stad 
is alles perfect doenbaar met de fiets. Het 
enige nadeel, en dat zullen al velen onder 
jullie al gezien hebben, is dat ik niet traag 
kan fietsen. Eenmaal op mijn fiets, hou ik er 
een stevig tempo op na. Ik vertrek, draai 
en keer, soms te kort soms te breed. Tja, 
toegegeven… veilig ben ik niet altijd. En 
zo kwam ik hem opnieuw tegen, bijna al 
botsend.

‘Sorry, maar nu ik u toch zie, zou ik jou 
graag eens interviewen voor het buurt-
krantje.’
‘Geen probleem.’
‘Wacht ik geef u mijn kaartje.’
‘Ok. Tot binnenkort.’ Hij fietste meteen ver-
der en riep mij nog na: ’Dag Pier’. 

Per mail maakte ik een afspraak met Dirk 
Letens. En een week later bel ik aan in 
de Twaalf Apostelenstraat. Dirk opent de 
voordeur.  Met guitige ogen geeft hij mij 
de volle hand en we namen plaats op zijn 
terras, in de eerste lentezon. 

Zijn grootouders hadden een groenten- 
en fruitwinkel op Nekkerspoel. Zelf is hij 
opgegroeid in de Galgenberg. De  middel-
bare school doorliep hij in Mechelen, maar 
de scouts… tja die waren toch blijkbaar 
iets belangrijker en… vooral leuker. Zijn 
blinkende ogen getuigen van een schone 
tijd. Natuurlijk werd hij ook scoutsleider 
van de scoutsgroep Heilig Kruis. Hij deed 
het gedreven en met volle goesting.  

Hij werd leerkracht en later directeur in 
de lagere school De Vier Winden in Mo-
lenbeek. U weet wel,  die school die de 
laatste jaren nogal wat in de pers kwam 
na de aanslagen in Brussel. Omgaan met 
de  multiculturele samenleving was de op-
dracht. Dat interculturele heeft hem altijd 
geboeid. Het werd een bewuste keuze 
die zich opdrong. Eenmaal dat aanvaard, 
opende zich een nieuwe diverse, ruimere 
wereld. Het werd een overtuiging en een 
opdracht.  ‘Wie zal het anders doen’, hoor 
ik Luk De Vos zingen.

‘Het interculturele heeft mij altijd geboeid 
en het is geen toeval dat ik sinds 4 jaar 
directeur ben geworden van de Sint-Pie-
tersschool in de Grote Nieuwedijk. Ook 
een lagere school met veel verschillende 
culturen. Ik heb daar het geluk dat ik over 
een goede ploeg leerkrachten kan beschik-
ken. We zijn een sterk team dat er voor 
gaat. Voor een school als de onze moet je 
kiezen. En het is mijn taak om een positieve 
sfeer in de ploeg en op de school te krij-
gen. Want dat bevordert de motivatie in 
het omgaan met de diversiteit. En tegelij-
kertijd werkt het ook kansen bevorderend 
voor onze leerlingen. En daar gaat het toch 
uiteindelijk om.  ‘Wie zal er voor de kin-
deren zorgen’, zingt Luk.

‘Ik probeer zo veel mogelijk positieve 
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energie te ontwikkelen in dingen te doen. 
Eenmaal op gang laat ik dat los. In de eeu-
wige consensus, geloof ik niet. Maar wel in 
dingen opstarten en dingen doen. Ook al 
is dat dan buiten de opdracht of buiten de 
comfortzone. Op school zijn we meer dan 
een school. Wij delen de school als ruimte 
ook met andere verenigingen. Voor mij is 
dat voor de hand liggend. De ruimte is 
daar en als de school niet open is, kan die 
ruimte beter gebruikt worden. Dat vraagt 
dan weer verantwoordelijkheden en af-
spraken. En dan moet dan maar gebeuren. 
Zo hebben wij ook op school een soort 
repaircafé. Terwijl de fiets of de computer 
hersteld wordt, wordt er samen gesjot, iets 
gedronken of gepicknickt. En dat werkt. 
Dat genereert een verbondenheid die 
vanzelf ontstaat. Misschien is het dat wel 
dat ik altijd opzoek… verbondenheid. ’En 
dat je muren kan breken, ijzer kan sme-
den als het brandt van binnen’, zingt Luk.

barverantwoordelijke. Het is door naast 
het pad te durven lopen, dat je bredere 
en andere ervaringen opdoet. Dat was in 
Molenbeek ook zo. Wij hadden toen met 
onze school verschillende uitwisselingspro-
jecten met veel dorpen/dorpjes in Noord-
oost Marokko. Vele van die dorpen ken ik, 
want ik heb ze toen bezocht. Wel, dat is nu 
een ongelooflijke meerwaarde in het be-
naderen van Marokkaanse ouders. Want ik 
weet vanwaar velen van hen, afkomstig zijn. 
’Zalig zijn de armen van geest, want ze 
weten niet wat ze doen’, stuurt Luk door 
de boxen.

‘Dat zingen op mijn fiets? Dat doe ik nu al 
een hele tijd. In het begin was dat met eni-
ge schroom, maar nu doe ik dat gewoon. 
Zingen werkt bij mij bevrijdend. Dat lucht 
op. Dat geeft een aangenaam gevoel, een 
positieve adrenaline. En dat komt vanzelf, 
je moet daar niets voor doen. Moeilijk is 
dat niet…gewoon zingen. En fietsen doe ik 
sowieso graag. De kans zit er trouwens in 
dat ik met mijn vier kinderen, deze zomer 
een fietsvakantie plan. Want zij doen dat 
ook graag. ’We bouwen aan de toekomst, 
we leven voor elkaar. We bouwen aan 
de toekomst en we houden van elkaar’, 
schreeuwt De Vos.

‘Hoe schoon en verassend moet dat niet 
zijn’, bedenk ik glimlachend. ‘Een koor dat 
voorbij fietst.’

Sorry Luk, maar als ik hem de volgende 
keer voorbij zal zien fietsen, zal ik aan 
Don Quichote De La Mancha van Brel 
moeten denken.  

(Pier)

‘Tja, dat zit gewoon in mij. Ik ben ook erg 
actief in het Onze-Lieve-Vrouwkoor. Dat 
heeft eigenlijk 3 afdelingen: Vokalis is ons 
volwassenenkoor, Koraal is voor de jonge-
ren en Kolor is ons kinderkoor. Kolor zong 
vorig jaar bij De Levende Kerststal. Naast 
dat koor hebben we ook een jeugdwerking, 
en dat verbindt ook. Want in het weekend 
zijn we een soort familie. Ik ben er zelfs 

Foto © Pier 2018
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Greep uit
de oude doos

In deze rubriek willen we enkele 
decennia in de tijd teruggaan en 
vergelijken hoe een bepaalde 
straat, een huis, … er vroeger uit-
zag en wat de huidige situatie is.

Deze keer kijken we naar de 
hoek van de Twaalf-Apostelen-
straat en de Cellebroedersstraat 
in de richting van de Sint-Beggas-
traat. De oudste foto werd wel-
licht ergens in de eerste helft van 
de 20ste eeuw genomen. Zoals 
voor veel straten het geval was, 
is ook de Twaalf-Apostelenstraat 
een paar keer van naam veran-
derd in de loop der geschiedenis. 
Samen met de Cellebroeders-
straat heette ze tot het einde 
van de 14de eeuw Groenendael, 
alhoewel men ze toen ook soms 
Ser Loens strate noemde. In de 
15de eeuw werd ze dan weer 
Rotselaer strate genoemd. De 
huidige benaming is ontstaan na 
de oprichting van het Begijnhof 
binnen de stad, toen Antonia 
Roelants in 1597 het Convent 
der XII Apostelen (huisnrs. 13-
15) stichtte.

Wim

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. 

 (© Stadsarchief Mechelen  www.beeldbankmechelen.be)
Jaartal onbekend, wellicht eerste helft 20ste eeuw
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1971 (© Stadsarchief Mechelen - www.beeldbankmechelen.be)

2018 (© Wim)
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Proficiat

Er is nieuw leven op het begijnhof:

Lucie zag op 8 april het levenslicht. 
Zij is het zusje van Jules en het lieve
dochtertje van Roosje en Joost uit de 
Schrijnstraat.

Heb je iets te vieren? Bezorg je blijde 
gebeurtenis aan info@groot-begijnhof-me-
chelen.be of steek het in de bus van Inez 
(Nieuwe Beggaardenstraat 31).

Antwoorden
Quiz op het begijnhof

1.   Beehive 
2.   Bar Klak
3.   Opblinken
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Inschrijving Rommelmarkt der begijnhoven 8 september 2018

Naam + voornaam:  ...............................................................................................................

Telefoonnummer: ............................................................................................................... 
 
E-mailadres:   ...............................................................................................................

Postadres:  ...............................................................................................................

Ik schrijf me als bewoner van het Groot Begijnhof in voor:

              de volledige gevel van mijn woning  .......................  meter

  een deel van mijn gevel: .......................  meter vanaf links  /  rechts

Ik stort 4 euro op rekeningnummer BE97.7310.1574.0849
met vermelding van “Rommelmarkt 2018 + naam van de inschrijver”

(te posten in Vrouw Van Mechelenstraat 41 voor 19 augustus 2018)

Rommelmarkt
der begijnhoven

Gebruik bij voorkeur het inschrijvingsformulier op onze website:
www.groot-begijnhof-mechelen.be
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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!

Al le info over de buur twerking vind je ook op internet:
website:    www.groot-begijnhof-mechelen.be
Facebook:                  ‘Buren op het Groot Begijnhof ’
Hoplr :     www.hoplr.com   Groot en klein Begijnhof    (code 866P7)

Rommelmarkt
zaterdag 8 september

Levende Kerststal
zaterdag 15 en
zondag 16 december

Mosselsouper
zaterdag 4 augustus

Buurtfeest
zaterdag 26 mei
Moreelshuis

Algemene vergadering 
woensdag 6 juni 20u00
Luchtballon


