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Eindredactie: Tom Depuydt

Het was de voorbije maanden heel warm.
Toch heeft de buurtwerking niet stil gezeten.
Eind mei waren vele buurtbewoners van de
partij op het gezellige buurtfeest en begin
augustus kwamen 150 hongerige magen
opdagen op de mosselsouper.
Begin september is het van oudsher niet
alleen de hoogste tijd om boekentassen
en brooddozen terug boven te halen, maar
ook om de zolder op te ruimen en een
laagje stof te blazen van de spullen die op
de Rommelmarkt verkocht kunnen worden. Dit jaar kan je op zaterdag 8 september jouw rommel aan de man of vrouw
brengen of zelf gaan snuisteren tussen
andermans spullen.
Een dag later kan je heel wat interessante
locaties bezoeken tijdens de Open Monumentendag. Op het begijnhof wordt de
begijnenwoning van Jean-Paul Laenen
opengesteld. Wim heeft in de archieven
nog foto’s van die plek teruggevonden.
Pier bracht een bezoek aan een andere
begijnenwoning, namelijk het prachtig
gerenoveerde pand op de hoek van de
Nonnenstraat en de Sint-Alexiusstraat.
Marijke en Bjorn vertellen Pier onder
meer hoe ze eigenaar zijn geworden van
die woning.
Dit en nog veel meer in deze derde
nieuwsbrief van 2018! Veel leesplezier!
De buurtwerking

Rommelmarkt
der begijnhoven
Wat vliegt de tijd! Het lijkt alsof de vorige
Rommelmarkt nog maar net voorbij is, en we
zijn alweer druk in de weer met het organiseren van een nieuwe editie.
Deze editie gaat door op zaterdag 8 september van 10u00 tot 16u00. Aansluitend
is er nog een avondfeest op het Klein
Begijnhof aan De Rooster met om
18u00 Tache de Beauté en om 21u30
Frituur Paula.

foto © Eddy Verschueren - 2017

3

De Rommelmarkt gaat gepaard met de
nodige parkeer- en verkeersaanpassingen:
Bijna alle straten van het Begijnhof zijn
PARKEER- EN VERKEERSVRIJ vanaf
vrijdagavond 20u00 (tenzij je zaterdagmorgen vóór 06u00 wil opstaan om de
wagen te verplaatsen …) tot zaterdagavond 18u00 in de volgende straten:
Schrijnstraat,Twaalf-Apostelenstraat,
Acht-Zalighedenstraat, Cellebroedersstraat, Sint-Beggastraat, Krommestraat,
Nonnenstraat, Begijnenkerkhof, Moreelstraat, Hoviusstraat en Conventstraat.
In de Guido Gezellelaan kan je in het
gedeelte tussen brouwerij Het Anker
en de Nonnenstraat niet parkeren, maar
je kan er wel de hele dag met de auto
voorbij rijden.
Alle mensen met een garage op het Begijnhof: houd er rekening mee dat je je
wagen niet meer binnen of buiten kunt
plaatsen op zaterdag 8 september!
De hulpdiensten dienen wel altijd doorgang te hebben in de afgesloten straten.
ontwerp affiche © Paul 2018

Als je dit leest, zijn trouwens de inschrijvingen afgesloten. Hopelijk is je plaatsje al
gereserveerd.
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foto © Tom - 2017

Aan alle anderen, geniet van deze drukke
maar gezellige dag, en veel plezier met het
zoeken naar dat ultieme ‘rommeltje’ afkomstig van een of andere zolder… Maar je
bent uiteraard ook welkom om te komen
genieten van de muziek in de binnentuin
van het Moreelshuis.
We zoeken nog vrijwilligers. Dus laat het
ons zeker weten als je ons die dag op
één of andere manier wil helpen. Ook als
je nog vragen zou hebben over de Rommelmarkt, dan kan je hiermee terecht op
info@groot-begijnhof-mechelen.be of bij
Tom Depuydt op 0476/73.22.14.

Terugblik
Buurtfeest

Eind mei nodigden we iedereen uit in de tuin
van het Moreelshuis. Vele daagden op en
beleefden een gezellige avond met andere
buurtbewoners en met live muziek. Die muziek werd gebracht door Kevin van Jail Break.
Hij bracht verrassende en herkenbare nummers van de jaren ’60 tot nu.

foto’s © Guy - 2018
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Oude en nieuwe bewoners
op het begijnhof
Een moment van vertroostende stilte
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Op de laatste warme zomeravond van
augustus stap ik het huis uit, op weg naar
Marijke en Bjorn. Onze vakanties in het buitenland hadden ons gesprek wat uitgesteld.
In de Twaalf-Apostelenstraat torent de gevel
van de Begijnhofkerk boven de huizen. Sinds
een paar weken kunnen we de schoonheid
van haar bovenkant opnieuw bewonderen.
De kerk staat klaar om haar overweldigende
statigheid na zoveel jaar te bevrijden uit de
stellingen. En plots denk ik ‘Zou ze dat nu
niet jammer vinden dat het huis van Marijke
en Bjorn reeds voor een prelude zorgde?’.
Begin juli waren de begijnenhuizen Sint
Alexius en Sint Ambrosius helemaal gerestaureerd en waren de stellingen verdwenen.
Reeds meerdere keren had ik een ommetje
gemaakt om die schoonheid te bewonderen.
En telkens bij het kijken overviel mij een moment van vertroostende stilte. Verwondering
doet stilstaan en met een verborgen glimlach
bel ik aan.
foto © Pier - 2018

Bjorn: ‘Tja, het is allemaal heel eigenaardig
verlopen en zeker niet op de klassieke
manier waarop mensen een huis kopen.
Het was op zijn minst een scenario dat
je niet vooraf kunt schrijven. Wij kenden
de buurt al langer. Marijke heeft nog een
tijdje in de Kromme Elleboog gewoond en
de kinderen gingen naar de Luchtballon
naar school. Mijn vader wou ook een huis
kopen. Dus zat een gemeenschappelijke
aankoop al in het achterhoofd. Per toeval
zagen we op een website deze twee begijnenhuizen.Vader was meteen overtuigd en
zijn West-Vlaamse ondernemerszin pakte
ons in snelheid. Voor we het goed en wel
wisten, stonden we bij de notaris.’
Marijke: ‘Voor we het goed beseften waren
we mede-eigenaars van deze twee huizen.
Door de onderverdelingen van de woningen, was het potentieel voor een kangoeroewoning duidelijk aanwezig. Het eerste
verdiep konden we onderverdelen, de bei-

de huizen aan de zijkanten hadden aparte
ingangen. De woningen waren geklasseerd
dus werd het renovatiedossier opgestart.’
Bjorn: ‘Zo een dossier opmaken is echt
wel een werk. Toen we er aan begonnen,
waren er juist nieuwe wetten gestemd. En
het was niet zo evident om al deze regels
in praktijk toe te passen. Gelukkig hadden
we een zeer begripvolle en meedenkende
architect, die ons toeliet telkens alle mogelijkheden te onderzoeken. En het is en blijft
altijd wel een beetje zoeken.’
Marijke: ’Ecologie en duurzaamheid vinden
we zeer belangrijk, maar sommige regels
lieten dat niet altijd toe. De isolatie heeft
daar bijvoorbeeld een beetje onder geleden. Maar dat hebben we gecompenseerd
met een Finoven. Dat is een duurzame kachel die de warmte optimaal benut en met
weinig energie een maximaal rendement
haalt.’
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Bjorn: ‘De verbouwingen en renovaties waren pas begonnen en mijn moeder werd
ziek. Zij was afkomstig uit de Ardennen en
zij wou haar laatste jaren daar doorbrengen. Twee jaar later overleed ze en mijn
vader woont er nog altijd. Ondertussen
heeft hij zijn deel van de woning verhuurd,
maar de initiële bedoeling blijft nog altijd
een kangoeroewoning.’
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Marijke: ’De gezamenlijke aankoop met
mijn schoonvader was ideaal. Technisch
kon het perfect en dat scheelt dan toch
‘één deur op het budget’ voor ons. Want
zo een renovatie volgens het boekje, kent
uiteraard een stevig kostenplaatje. Plaats
voor ons gezin met 4 kinderen was er nog
meer dan genoeg. Jawel Seppe, Kobe, Janne en Josse. Tja, het kan hier nogal bruisen
van de energie want die voelen zich hier
geweldig thuis. Het is puur genieten om
dat te zien. Kinderen bellen aan, lopen in
en uit. Typisch het Begijnhof hé.’

Bjorn: ’Die 5 jaar verbouwingen hebben
wel wat energie en tijd gekost. Maar ondanks dat zijn we ons toch nog sociaal
blijven engageren. Naast mijn job bij de
veiligheidsdienst van de Thalys ben ik ook
als vrijwilliger voorzitter van de Oxfam
Wereldwinkel van Mechelen. En dat op
zich is ook al een behoorlijke klus. Maar we
kiezen daar voor. Marijke is bio-ingenieur
bij OVAM en als vrijwilligster is ze actief bij
Mechelen Klimaatstad.’
Marijke: ‘Vroeger heb ik 2 jaar gewerkt als
bio-ingenieur in Vietnam. En dat engagement is gebleven. Het concept Mechelen
Fairtrade Gemeente heb ik mee op de
rails gezet. Trouwens toen jij ons de eerste
keer contacteerde, verbleven wij in Vietnam want we waren daar op reis.’
Bjorn: ’Dat is pas een anekdote. Ons huis
ging uit de steigers komen de laatste week
van juni. Maar eind juni vertrokken wij naar

Vietnam en het huis stond nog altijd in de
steigers. Door een paar dagen vertraging,
moesten we het zo achterlaten. En toen
we terugkwamen zagen we voor het eerst
ons huis met de vernieuwde gevel. Ja, dat
was toch even kijken, toen we thuis kwamen. We werden er stil van.’
Met een gelukzalige glimlach kijken ze mij
aan en in hun glinsterende ogen zie ik hun
gevel schitteren. Hoe schoon kan thuiskomen zijn. Met een prettig gevoel huppel ik
als een kangoeroe naar buiten. Als de deur
achter mij dichtvalt, kijk ik nog even naar
het bovendeel van de gevel. Ik zag direct
wat ze mij hadden verklapt. Het is inderdaad een kopie van dit van de kerk. Dat ik
dat nog niet eerder zag. Ik draai de hoek
om, zeg een paar musicerende buren goeienavond en mijn voetzolen klapperen over
de kasseien. Het leek wel een flamenco
ritme voor de aangekondigde en lang verwachte regen.
(Pier)

foto © Pier - 2018
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Gezocht…
en gevonden

Mensen die feestvlaggetjes willen naaien
De kerststal van dit jaar staat in het teken
van het bevrijdingsfeest omdat 100 jaar
na dato, het einde van WO I wordt gevierd.
Groot feest!
Om de kerststal een feestelijk accent te geven, zoeken wij alvast mensen die met ons
‘buurtwerking Groot Begijnhof ’ vlaggetjes
willen naaien. De vlaggetjes zijn ongeveer
15 cm breed en 25 cm lang en hebben
bovenaan een omslag zodat de draad er
doorheen kan.
Op 26 juni is er al een bijeenkomst geweest voor de eerste aanzet en nu is
het tijd voor een ver volg. Op basis van
de reacties kunnen we op een groepje
maken en een datum afspreken.
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Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Inez: 0496/54.90.65 of
inez.vanoverschelde@telenet.be.

Ben je op zoek naar medebewoners om aan
een culturele activiteit deel te nemen, zoek
je een lange ladder of iemand die jou kan
helpen met het reinigen van de dakgoot?
Via deze rubriek vind je misschien geïnteresseerde buren of buren die jou kunnen
helpen!
Bezorg je zoekertje aan info@groot-begijnhof-mechelen.be of steek het in de bus
van Inez (Nieuwe Beggaardenstraat 31).
Ook als je iets te vieren hebt, mag je jouw
blijde gebeurtenis via deze weg laten weten.

GDPR

Je hebt ongetwijfeld al gehoord van de GDPR-wetgeving, die jouw persoonlijke gegevens
beschermt. Ook bij de buurtwerking bewaren
wij enkele van die gegevens, zoals jouw (email)-adres, geboortedatum voor de verjaardagskaarten en eventueel enkele sfeerfoto’s
vanop buurt-evenementen.
We bewaren die gegevens zo veilig mogelijk. Als je niet wil dat we deze gegevens nog langer gebruiken of je wil weten
over welke gegevens wij beschikken, dan
kun je dat steeds vragen via info@grootbegijnhof-mechelen.be of bij één van de
medewerkers (waarvan je de namen vindt
vooraan in dit boekje).
(Johan) 11

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.
Deze keer kijken we in het doodlopende
steegje in de hoek van de Schrijnstraat en
de Twaalf-Apostelenstraat.
Achter de poort bevond zich eertijds de
wasserij van het Groot Begijnhof. Wanneer
deze door het verminderende aantal begijntjes overbodig geworden was, kwam er
een wasserij waar men tegen een vergoeding zelf de was kon gaan doen. De voorloper van de huidige wassalons, zeg maar.
Achter de wasserij strekte zich de bleekhof
uit van het begijnhof. Meer hierover vind
je in het boek “Mechelen, over mensen en
dingen” van Marcel Kocken.
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Op de oudste foto, die vermoedelijk dateert van tussen 1938 en 1956,
staat nog te lezen: Bleekery F. PEETERSWALSCHAERTS. In 1956 werd de voormalige wasserij-blekerij betrokken door
Jean-Paul en Nadine Laenen. Jean-Paul
had er zijn kunstenaarsatelier tot aan zijn
overlijden in 2012. Nadine woont er nog
steeds.
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1972 (archief Onsia, © G. De Coninck)

Doodlopend einde van de Schrijnstraat. De foto is wellicht tussen 1938 en 1956 te dateren
(© Stadsarchief Mechelen - www.beeldbankmechelen.be).
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2018 (foto: Wim)

Open
Monumentendag
Op zondag 9 september kan je tijdens Open
Monumentendag de begijnenwoning en het
atelier van Jean-Paul Laenen in de Schrijnstraat bezoeken.
Jean-Paul Laenen bewoonde zijn hele productieve en succesvolle carrière lang de
vroegere blekerij van de Mechelse begijnen. Onder begeleiding van een gids bezoek je alle delen van de site, die hij door
talrijke ingrepen doorweefde met zijn
kunst.
Dat wordt meteen duidelijk bij het bezoek aan het gelijkvloers van het historische woonhuis van de blekerij, dat hij
zich door talrijke, vaak ook functionele
ingrepen en aanpassingen ‘eigen’ maakte.
De ateliers in de vroegere bleekweide
getuigen elk op hun eigen manier van zijn
oeuvre. Atelier II, volledig door hemzelf
ontworpen en uitgevoerd, toont de moeilijkheden in de omgang met een bewust
lichte, reversibele architectuur. Atelier III,
ingericht in een vroegere autowerkplaats,
toont hoe een puur functioneel gebouw
wordt getransformeerd door het gebruik
als kunstenaarswerkplaats. In de door hem
aangelegde tuin vonden heel wat van zijn
beeldhouwwerken een plek.

Opgelet: enkel toegankelijk na gratis reservatie via www.uitinmechelen.be (vanaf
20 augustus en voor 7 september).
Rondleidingen duren 40 minuten en
starten om 11u00, 11u40, 12u20,
13u00, 13u40, 14u00, 14u20, 14u40,
15u20 en 16u00.
Meer info over deze locatie en de vele
andere te bezichtigen sites: www.openmonumentendag.be
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Agenda
Noteer zeker de volgende
activiteiten in je agenda:

Rommelmarkt
zaterdag 8 september

Levende Kerststal
zaterdag 15 en
zondag 16 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!
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Alle 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 Begijnhof (code 866P7)

