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Dag Buur!

De bomen hebben bijna al hun bladeren ver-
loren en de dagen worden alsmaar kouder 
en korter. Nog even en het is dus officieel 
winter. Dat betekent dat je ook weer naar 
onze Levende Kerststal kan komen. Het 
wordt dit jaar een feesteditie die je absoluut 
niet mag missen! En uiteraard kan je op 
verschillende manieren helpen bij het slagen 
van dit evenement. 

Alle praktische info vind je op de volgende 
bladzijdes.

Verder maken we je ook al warm voor de 
Winterburendag in januari en de quiz in 
maart.

In deze nieuwsbrief vertellen we ook meer 
over de geschiedenis van de Begijnhofkerk 
naar aanleiding van de voltooiing van de 
buitenrestauratie.

Pier ging op bezoek bij Lise in de Twaalf-
Apostelenstraat. Zij is pleegouder en voor-
ziet crisisopvang voor 0 tot 3-jarigen. En 
Wim vond in het archief nog een oude 
foto van de hoek van de Vrouw van Me-
chelenstraat en de Guido Gezellelaan.

Dat en nog veel meer vind je in de laatste 
nieuwsbrief van 2018. We wensen je veel 
leesplezier en alvast een fijn eindejaar!

De buurtwerking
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Zaterdag 15 en zondag 16 december is het 
weer zover: de Levende Kerststal op het Be-
gijnhof! De anciens van het Begijnhof ken-
nen 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 Begijn-
hof. 

We hebben dit jaar op het Begijnhof een 
echte baby-boom, Maryke heeft keuze te 
over voor babietjes. Een vriendelijke boer uit 
de buurt levert de ezel en de schapen.

Levende Kerststal op
15 en 16 december 2018

ontwerp affiche © Paul 2018
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In 2014 zijn we gestart met het thema van 
14-18 (iedereen is toen aan het breien ge-
slagen om de kostuums er zo authentiek 
mogelijk te laten uitzien), en dan is er nu 
eindelijk de bevrijding! We maken er dit 
jaar een echte feesteditie van: Piet, Chris-
tine en Henk zorgen voor een aangepast 
muziekprogramma (het belooft spectacu-
lair te worden), de werkploeg zorgt voor 
een feestelijk podium en vele bewoners 
zijn al dapper vlaggetjes aan het naaien om 
het binnenplein van het Anker te versieren. 

Voor onze feesteditie hebben we ons inge-
schreven voor de Warmste Week, de ein-
dejaarsactie van Studio Brussel voor het 
goede doel. Iedereen kan een goed doel 
selecteren en dan een actie opstarten om 
dat goede doel te steunen. Wij hebben ge-
kozen voor ‘Moeders voor Moeders’, een 
vereniging die jonge gezinnen helpt die het 
moeilijk hebben. Na de oorlog bleven er 
vele mama’s alleen achter met de kinde-
ren, we vinden Moeders voor Moeders 
dus zeker een gepast goed doel. 

Wat kan je doen? Hou vanaf nu al je rosse 
centjes bij en breng ze mee naar de kerst-
stal. Of heb je nog kinderkledij (tot 12 jaar) 
in goede staat? Breng gerust mee naar onze 
‘Warmste Week’-tent. En drink daarna een 
lekkere advocaat gemaakt door Bieke. De 
opbrengst gaat integraal naar Moeders 
voor Moeders.

De klassiekers blijven natuurlijk: de smou-
tebollen van Jan en Wendy, verschillende 
soorten soep (teveel soepmakers om op 
te noemen), braadworsten, lekkere bieren 
van het vat van Het Anker en natuurlijk 
Paul met zijn jeneverkar. En zoals vorig jaar, 
geen plastiek: een witteke smaakt dubbel 
zo lekker uit een borrelglaasje.

foto ‘Levende Kerststal 2017’ © Guy - 2017
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Voor dit alles hebben we natuurlijk helpen-
de handen nodig. Hieronder de planning:

   Zaterdag 1 december:
     opbouw stal met Wouter
     van 9u00 tot 16u00
     helpende handen welkom
     (10 pers nodig!)
   Zaterdag 8 december:
     Nocturne Urban Trail in Het Anker
     (daarom moet de stal er dan al staan)   
    Groen knippen en bezorgen bij Inez
    aan de garage
   Zondag 9 december:
     afwerking en inkleding stal
     van 9u00 tot 15u00
     groen, podium, schapen’stal’, wacht-
     huisje
   Vrijdag 14 december:
     van 17u00 tot 20u00
     opbouw muziekpodium, verlichting,
     stro, vlaggetjes ophangen, opzetten
     tenten
   Zaterdag 15 december:
     vanaf 10u00 
     catering verhuizen en inrichten
     vanaf 16u00 helpende handen
     nodig voor tap, soep, BBQ, afwas, ...
   Zondag 16 december:
     vanaf 16u00 helpende handen nodig
     voor tap, soep, BBQ, afwas, ...
    vanaf 19u00 afbraak
   Maandag 17 december:
     helpende handen nodig vanaf 9u00
     voor afbraak en opruim stal

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

   Zaterdag 15 december
     17u00: opening drank- en eetstalletjes
    18u00 tot 21u00: animatie in en
    rond de kerststal
    tot 22u00: laatste hapjes en jenevers 

   Zondag 16 december
    16u00 tot 19u00: animatie in en rond
    de kerststal (kinderkoor zal optreden
    om 15u30)
    tot 20u00: laatste hapjes en allerlaats-
    te jenevers 

Voor info over Moeders voor Moeders: 
http://www.moedersvoormoeders.be

Onze actie op de Warmste Week: 
check de link op onze website of onze 
facebook-pagina

Helpende
handen

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 Beg-
gaardenstraat).

Heb je geen zin om te helpen maar heb je 
wel zin om authentiek kerstsfeer mee te 
maken? Kom dan op zaterdag 16 of zon-
dag 17 december zeker naar het binnen-
plein van brouwerij Het Anker! 
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In je straat klinken op het nieuwe jaar? Dat 
doe je tijdens Winterburendag op vrijdag 4 
januari 2019. Na het succes van vorig jaar, 
wordt het concept verder gezet. 

Het idee blijft even simpel als plezant: trek 
vanaf 18u je warme winterjas aan, lok je 
buren uit hun huizen en maak er samen 
een gezellige avond van met lekkere hap-
jes, gloedhete dranken, dekentjes, of vuur-
korven…. 

Winterburendag

De stad schenkt je affiches en postkaarten 
om je buren uit te nodigen en ook de mo-
gelijkheid om voor 25 euro bij de Oxfam-
Wereldwinkel van Mechelen wat lekkers 
aan te kopen.

Wil je met jouw buren graag meedoen, 
dan kan je je hiervoor inschrijven op: www.
mechelen.be/burendag 
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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 16 maart 2019 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 euro 
Inschrijven:
Je stuurt een mailtje met de vermelding 
van de ploegnaam naar begijnhofquiz@
telenet.be. Wij bevestigen de ontvangst 
van jouw 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 brieven-
bus) 

Informatie gewenst rond beschikbaarheid 
of de quiz in het algemeen? Contacteer 
dan Johan! 
Mail begijnhofquiz@telenet.be of bel 
0473/40.92.85

Quiz
op het begijnhof
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Na meer dan dertig jaar het uitzicht van de 
kerk bepaald te hebben, zijn de buitenstellingen 
eindelijk verdwenen en staat de Begijnhof-
kerk - eigenlijk de Sint Alexius en Cathari-
nakerk - na een zeer grondige facelift weer 
in al haar oorspronkelijke glorie te blinken in 
de herfstzon. 

Op 20 september bood de Dienst Mo-
numentenzorg aan de huidige generaties 
bewoners van het Groot Begijnhof de 
kans om een allerlaatste keer de stellin-
gen te bezoeken. Marc Debatty, hoofd van 
de dienst Monumentenzorg, ging nog net 
voor het invallen van de avond samen met 
ons naar boven en vertelde over de ge-
schiedenis van de kerk en over de indruk-
wekkende restauratiewerken. 

In deze nieuwsbrief belichten we kort de 

De Begijnhofkerk:
van geboorte tot facelift

geschiedenis van de kerk. In de volgende 
nieuwsbrief bekijken we de restauratie.  
De begijnen laten een nieuwe kerk bouwen

Nadat het begijnhof buiten de muren 
tijdens de godsdienstoorlogen in 1587 
gesloopt was, kregen de begijnen in 1595 
de toelating om binnen de stadmuren in 
een dunbevolkt stadsdeel een nieuw 
begijnhof in te richten. Meteen ontstond 
daarbij de behoefte aan een kerk voor de 
dagelijkse misvieringen. Een eerste kerk 
werd algauw te klein en in 1626 lieten 
de begijnen aan aar tsbisschop Jacobus 
Boonen weten dat er een nieuwe, grotere 
kerk nodig was. Deze zou komen in de 
tuin van het vroegere cellebroederskloos-
ter, nadat de begijnen de cellebroeders in 
1614 min of meer verdreven hadden uit 
het begijnhof.

Deel 1 - de geschiedenis
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De rekeningen van kerkmeesteres Joanna 
Backx vermelden in 1628 de eerste 
betalingen voor de afbraak van de eerste 
kerk. Het ontwerp van de nieuwe kerk 
wordt aanvankelijk aan de jezuïet Pieter 
Huyssens uitbesteed, die op dat moment 
ook al de Sint-Carolus Borromeuskerk in 
Antwerpen in barokstijl gebouwd had. 

In juni 1629 wordt begonnen met het aan-
leggen van de fundering. In 1630 wordt 
Huyssens echter vervangen door Jacob 
Franquart. Vermoedelijk werkte Franquart 
een nieuw ontwerp uit op basis van de al 
begonnen fundering. Het ontwerp is een 
toonbeeld van een barokarchitectuur naar 
Italiaans voorbeeld, maar met een streek-
eigen vormgeving: een voorgevel met drie 
naar boven toe versmallende bouwlagen 
met in het onderste en middelste deel res-
pectievelijk Dorische en Korinthische half-
zuilen en bovenaan een fronton. 

De werken liepen aanvankelijk erg vlot. 
Alhoewel de nieuwe kerk pas in 1647 
officieel ingewijd werd, werd er in 1638 al 
een eerste mis opgedragen.

En toen was het geld even op...

Van de voorgevel was in 1638 enkel de 
onderste bouwlaag in natuursteen afge-
werkt. Doordat het geld op was, moesten 
de twee bovenste registers het voorlopig 
doen met een bakstenen wachtgevel. Ook 
de binnenafwerking bleef rudimentair. De 
kerk werd tijdelijk ingericht met meubilair 
uit de oude kerk.

De afwerking van de kerk

Pas in 1644-45 waren er weer voldoende 
fondsen om de gewelven te plaatsen. 
Na de inhuldiging  van pastoor Carolus 
Servranckx in 1651, kwamen zowel de 
verdere afwerking als de binneninrichting 

Begijnhofkerk - De Noter: © Stadsarchief



in een stroomversnelling. In 1656 - 57 
werden de twee bovenste registers van 
de voorgevel bekleed met natuursteen en 
toen pastoor Servranckx in 1682 overleed 
was de Begijnhofkerk zowel buiten als bin-
nen vrijwel volledig afgewerkt. Servranckx 
was hierbij niet te beroerd om zelf te 
investeren in de aanschaf van prestigieuze 
beeldhouwwerken en schilderijen. De 
toren daarentegen werd nooit volledig 
afgewerkt.

19de- en 20ste-eeuwse aanvullingen

In 1873 liet pastoor Sandyck het volledige 
kerkinterieur beschilderen in een gedurfde 
kleurencombinatie die tot op vandaag het 
uitzicht van het interieur bepaalt. Tot dan 
toe was het interieur van de kerk wit. In 
1884 bestelde hij ook nog op eigen kosten 
het eerste van de gekleurde, figuratieve 
glas-in-loodramen voor de raampartijen 
van de zijbeuken. Door de hoge kosten 

zou de plaatsing van alle nieuwe ramen 15 
jaar in beslag nemen.

Behalve de aanbouw van een zijingang en 
de plaatsing van een hekwerk rond de kerk 
in 1910 en het hernemen tussen 1909 en 
1912 van de polychromie in het interieur, 
werd tot aan de jaren 1980 niets opzien-
barends meer aan de kerk gedaan. 

Eerste herstelwerken in de 17de eeuw en 
vroege 18de eeuw

Al in de 17de eeuw moesten herstelwer-
ken aan de kerk uitgevoerd worden. In 
1665, nog geen 10 jaar na de afwerking van 
de twee bovenste registers van de gevel 
in natuursteen, kwam de voorgevel alweer 
in de steigers te staan. Vermoedelijk door 
een slechte keuze van natuursteen moes-
ten slechte stenen in de bovenste registers 
afgekapt worden. Ook bleek de druk van 
het dak op de steunberen van de zijmuren 

Begijnhofkerk 1972: © Stadsarchief
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Met dank aan Marc Debatty 
voor de rondleiding op de stel-
lingen en voor het nalezen van 
de tekst.

Bronnen:

.  Rondleiding stellingenbezoek door Marc
Debatty, Monumentenzorg Mechelen

.  Sofie Stevens: informatiepanelen
restauratie Begijnhofkerk, Monumenten-
zorg Mechelen

.  Werfdoek, Stad Mechelen
(https://www.mechelen.be/begijnhofkerk 
exterieurrestauratie-werfdoek)

(Wim)

te groot. Om de verhinderen dat de kerk 
zou instorten werden ijzeren banden of 
‘trekkers’ geplaatst rond het uiteinde van 
de voluten (de gekrulde uitlopers van de 
steunberen), die verankerd zitten aan de 
kerk en de kerk bijeenhouden. Toen tij-
dens de huidige restauratiecampagne de 
metalen spieën die de ijzeren banden met 
elkaar verbinden moesten vervangen wor-
den, moest per volute maar liefst 10 ton 
druk uitgeoefend worden om de zijwaart-
se druk te compenseren.

In het begin van de 18de eeuw werden 
de glasramen van de hoge beuk zwaar be-
schadigd door hagel en geheel of gedeel-
telijk vervangen.

Foto stellingenbezoek: © Johan - 2018
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Terugblik:
Rommelmarkt
der begijnhoven

Op de tweede zaterdag van september vindt 
als van oudsher de Rommelmarkt der begijn-
hoven plaats en dat was dit jaar niet anders. 
Alle mogelijke plaatsen waren gereserveerd 
door standhouders van het begijnhof en van 
daar buiten. Net als de voorbije jaren werden 
er nog extra standen voorzien in de Guido 
Gezellelaan en op de binnenkoer van Het 
Anker. 

Vanaf 7u werden de standen opgebouwd 
en al snel kwamen duizenden bezoekers 
langs op zoek naar unieke stukken of 
andere buitenkansjes. Ook de zon was dit 
jaar van de partij.

Al wie eventjes wilde verpozen, kon op 
verschillende plekken terecht. Op het 
binnenplein van Het Anker was er een 
prachtig terras gebouwd en werden er 
croque-monsieurs voorzien, in de Kromme- 
straat 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 
optreden van Katie Siren. 
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Foto’s: © Johan, Joke en Tom 2018
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Oude en nieuwe bewoners 
op het begijnhof

Solidaire warmte zit soms verscholen in 
een kleine daad
In het begin van de lente was het eigenlijk 
al zomer. Door de klimaatopwarming werd 
er een seizoen overgeslagen. Toen sprak ik 
haar aan of ze bereid was haar verhaal te 
vertellen voor onze nieuwsbrief. Ze zat aan 
haar tafeltje in de Twaalf Apostelenstraat te 
genieten van de zon en twee spelende kinde-
ren. Eentje speelde nog zittend op de grond. 
Erg jong dus, maar altijd mooi om zien.

Ik had wel eens iets opgevangen over crisis- 
pleegzorg bij een pleegouder, in haar geval 
pleegmoeder. Maar wat moest ik me daar 
bij voorstellen? Is dat een moeder in crisis 
die moet opgevangen worden? Of is dat 
een moeder die in crisis aan opvang doet? 
En wie vangt ze dan op? Tja, teveel fantasie 
is niet altijd een cadeau. Plots hing er een 
affiche aan het raam. ‘Je thuis delen verrijkt 
je leven.’ Mijn nieuwsgierigheid was gewekt 
en ik belde aan.

“Ik ben Lise en ik kom uit Willebroek, maar 
mijn middelbare school deed ik in Meche-
len, KTA Stassart. Na jeugd- en gehandi-
captenzorg, deed ik nog Sociaal Werk in 
Brussel en daarna nog een master Sociaal 
Werk aan de UA in Antwerpen. Ik werkte 
vroeger in de jeugdzorg maar sinds een 
goede 3 jaar ben ik verantwoordelijke van 
de kinderkribbe Mut De Muis in de Nieu-
we Beggaardenstraat, beter gekend als de 
Reddy Teddy.”

“Ik wist al van zeer jongs af aan dat ik la-
ter crisisopvang wou doen. Mijn eerste job 
in de jeugdzorg was trouwens korte ter-
mijnopvang in een voorziening. Ik heb een 
dochtertje van vier en als alleenstaande 
mama vond ik dat pleegmama daar nog 
wel bij kon. En omdat ik iemand ben die 
vindt dat we niet te veel moeten klagen en 
zagen, maar doen…ben ik er aan begon-
nen. Nee, nee niet zomaar. Want pleegzorg 
is een bewuste keuze en een verantwoor-
delijk engagement. Want het gaat hier om 
crisisopvang. Ten eerste is dat maar zeer 
tijdelijk en ten tweede je weet niet wie er 
komt. Is het een jongetje of een meisje? 
Omdat het juist crisisopvang is, word je 
soms pas een uur op voorhand verwittigd. 
Dat is nu eenmaal het engagement.”

“De leeftijd tussen 0 -3 jaar is cruciaal voor 
de hechting en het vertrouwen. Als dat er 
niet is, dan is de kans zeer groot dat het 
nooit nog kan gebeuren. Daardoor komen 
velen van hen terecht in de wereld van de 
voorzieningen. En daar doet men ongelo-
felijk hun best, maar het is dikwijls roeien 
met de riemen die men heeft en vechten 
tegen de bierkaai. Als het gaat over crisis-
opvang worden kinderen verplaatst van 
de ene instelling naar de andere en is er 
dikwijls geen of te weinig constante om 
zich te kunnen hechten. En ontstaat er 
geen hechting, geen basisvertrouwen en 
geen innerlijke rust. Vandaar mijn engage- 15



ment. Als ik dat wel kan geven, al is het dan 
maar tijdelijk, dan weet ik dat dit een grote 
meerwaarde kan zijn.”

“Dat gaat natuurlijk niet over één nacht 
ijs. Er wordt een uitgebreid onderzoek 
gevoerd, je wordt gescreend, ook de 
partner en de kinderen worden daar bij 
betrokken. Men probeer t de kans op 
slagen zo maximaal mogelijk te maken. En 
dat is niet altijd evident. Het eerste kindje 
dat ik opving was 5 dagen oud. Van zodra 
ze bij ons was, was ze altijd bij mij. Ook op 
het werk hing ze constant in de draagzak. 
Het tweede dat nu bij mij is, is hier al een 
paar maanden. Door de grote vakantie, 
velen zijn met verlof, is het wat langer dan 
gepland. Het zal misschien wat lastiger zijn 
als ze terug weggaat, maar ik ben daar 
altijd op voorbereid. Mijn familie, vrienden, 
buren of anderen uit ons netwerk hebben 
het daar soms lastiger mee. Eigenlijk kan ik 
daar zelf beter mee om, omdat mijn con-
text anders is. En wellicht daardoor kan ik 
dat sneller verwerken.”

“Als we iemand opvangen dan is dat ook 
volledig en vormen wij samen een gezin. 
Dan zijn we dus altijd met drie. Met mijn 
dochter van vier praat ik daar heel open 
en eer li jk over. Op al haar ‘waaroms’ 
probeer ik oprecht te antwoorden. 
Onder tussen weet ze dat sommige 
kindjes tijdelijk bij ons moeten zijn. Dat 
dat beter is voor hen. Natuurlijk zou ze 
willen dat ze langer blijven. Want ze wil 
graag een broertje of een zusje. Maar ze 
weet zeer goed dat die kindjes dat nodig 
hebben. Ze weet onder tussen dat dit 
bestaat en ik denk dat het haar wereld op 
die manier verruimt.”

“Niet iedereen vindt het ok dat ik dat doe. 
Sommige aanvaarden dat na verloop van 
tijd. Anderen niet en blijven bij hun stand-
punt. Ik doe het vanuit een overtuiging dat 
deze crisisopvang toch een verschil kan 
maken. Misschien lukt het niet, maar dan 
heb ik het toch geprobeerd. En we staan 
al zo dikwijls aan de zijkant toe te kijken. 
De beste stuurlui … Solidaire warmte zit 
soms verscholen in een kleine daad.”

foto © Pier - 2018
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Er is nieuw leven op het begijnhof. Vanuit de 
Vrouw van Mechelenstraat kregen we twee-
maal heuglijk nieuws.

Op 26 augustus zag Katrien het levenslicht. 
Zij is het tweede dochtertje van Ann en 
Seann.

En op 1 oktober werd Mira Luna geboren. 
Jela en Timmy zijn haar trotse ouders.

“Tegen dat uw tekst klaar is, zal het tweede 
kindje terug vertrokken zijn. En ik ben nu 
bezig een map aan het maken. En daar 
stop ik alles in wat ik heb van haar eerste 
levensjaar. Popjes, materiaal, allerlei spullen. 
Ook een fotoboek met alle foto’s die ik 
heb en een schriftje met verslagen en brie-
ven. Daarin schrijf ik dan kleine dingen in 
zoals het eerste recht klauteren, het eerste 
stapje aan de hand, een guitige lach, een 
kleine buil…Zo een fotoboek maak ik in 
drievoud: een voor haar, een voor haar 
broertjes of zussen en een voor ons. Iets 
wat tijdelijk was, wordt dan een beetje blij-
vend. Iets wat toen blijvend was, al was het 
maar tijdelijk, is misschien de basis voor zo-
veel jaren later.”

Lise deed haar verhaal een week voor ze 
haar tweede opvangkind terug zou bren-
gen naar haar nieuwe pleegmama, die haar 
langdurig zal opvangen. Na een proces 
waarbij werd geprobeerd terug naar haar 
biologische mama toe te werken, is uitein-
delijk de stap naar een pleeggezin gezet. 
Lise vertelde dit alles met een vanzelfspre-
kendheid en een warme overtuiging, alsof 
het de normaalste zaak van de wereld was. 
In alle stilte zat ik te luisteren en het kip-
penvel kroop over mijn armen. Ik dacht 
bij mezelf, het is waar …dat zou de nor-
maalste zaak van de wereld moeten zijn. 
Een schoner verhaal voor onze kersteditie 
kon ik mij niet dromen. Daarom eindig ik 
hier graag met een citaat van Jacques Brel: 
‘Alors sans avoir rien que la force d’aimer, 
nous aurons dans nos mains, amis, le mon-
de entier.’

(Pier)

Proficiat
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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 aange-
past aan de actuele woonbehoeften, de his-
torische elementen, en daarmee een stuk 
geschiedenis, blijven gevrijwaard. 

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

Deze keer zijn we in 1968 en kijken we 
naar de hoek van de Vrouw van Meche-
lenstraat en de Guido Gezellelaan. De her-
berg werd afgebroken in september 1968 
en het bouwbedrijf Amelincks bouwde er 
het appartementsgebouw dat er nu nog 
altijd staat. De NV Amelinckx was erom 
gekend om van de jaren ‘50 tot begin de 
jaren ‘80 overal in Vlaanderen en Brussel 
grote appartementsgebouwen op te trek-
ken. ‘Amelinckx-blok’ was toen (en ook nu 
nog) een begrip in verstedelijkt Vlaanderen.

(Wim)

Links: Hoek van de Vrouw van Mechelenstraat en de Guido Gezellelaan 1968
(© Stadsarchief Mechelen -www.beeldbankmechelen.be)
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Links: Hoek van de Vrouw van Mechelenstraat en de Guido Gezellelaan 1968
(© Stadsarchief Mechelen -www.beeldbankmechelen.be)

Rechts: Hoek van de Vrouw van Mechelenstraat en de Guido Gezellelaan 2018
(foto: © Wim - 2018)
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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!

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)

Nieuwjaarsreceptie
zaterdag 26 januari 2019

Levende Kerststal
zaterdag 15 en
zondag 16 december 2018

Pasen op het begijnhof
zondag 21 april 2019

Quiz op het begijnhof
zaterdag 16 maart 2019


