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Warm! Dat was het misschien niet altijd
tijdens de voorbije weken, maar wel op paaszondag tijdens de gezellige paasreceptie terwijl de kinderen op zoek gingen naar chocolade eitjes. En diezelfde warmte was ook te
voelen in de hersenmassa van de ploegen die
tijdens de quiz op zoek gingen naar de juiste
antwoorden. Op beide evenementen blikken
we terug in deze nieuwsbrief.

10
13
14
16

Ook voor de komende maanden hebben we heel wat fijne activiteiten op het
programma staan. Op 14 september vindt
de Rommelmarkt der begijnhoven plaats,
waar je je best snel voor inschrijft. En een
maand eerder kan er opnieuw gesmuld
worden tijdens de Mosselsouper.

Colofon
Verantwoordelijke uitgever:
Groot Begijnhof Mechelen vzw
p.a. Inez Vanoverschelde
Nieuwe Beggaardenstraat 31
2800 Mechelen
www.groot-begijnhof-mechelen.be
Alle opmerkingen over deze nieuwsbrief zijn welkom!
Werkten mee aan dit nummer:
Redactie: Inez Vanoverschelde, Johan
De Keersmaeker, Pier De Kock, Tom
Depuydt, Wim Devos
Foto’s: Ineze Vanoverschelde,
Johan De Keersmaeker, Pier De Kock,
Wim Devos
Lay-out: Paul Lettany
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Eindredactie: Tom Depuydt

Maar de eerstvolgende datum die in de
agenda aangekruist moet worden is zaterdag 8 juni. Neem de buren mee naar
het Moreelshuis. Want iedereen van het
Begijnhof is die avond welkom om samen
iets te eten, te drinken, bij te babbelen en
te luisteren naar een fijn live-optreden.
Verder in deze nieuwsbrief zoekt Pier de
grenzen van het Begijnhof op en komt
hij bij Alfons en Bieke terecht in de SintKatelijnestraat. En ook Wim trekt naar de
Sint-Katelijnestraat om een blik te werpen
richting de Schrijnstraat vanop exact dezelfde plek als de foto uit 1972 die hij in de
archieven terugvond.
Dit en nog veel meer in deze tweede
nieuwsbrief van 2019! Veel leesplezier!
De buurtwerking

Buurtfeest
Een gezellige ontspannen muzikale avond.
Dat hebben we voor jullie in petto op zaterdag 8 juni. Jullie zijn die dag voor het buurtfeest van harte welkom vanaf 18u00 in de
tuin van het Moreelshuis.
De frietmobiel zorgt voor een lekkere snack.
De buurtwerking voorziet een bar met drank
en Louis Apers laat samen met zijn folk-rock
band ‘Kroes Flamoes’ de muziek weerklinken.

Reserveren hoeft niet, maar mag wel op info@
groot-begijnhof-mechelen.be. ’t Is immers
altijd handig om te weten met hoeveel jullie
komen. Betalen doe je gewoon ter plaatse.
Tot dan!
De Moreelstraat zal langs het stukje van
de kerk tussen 16u en 24u verkeersvrij
zijn.
Hiervoor zal de rijrichting worden omgedraaid op 08/06/2019 van 16u tot
24u in de volgende straten:
- Sint-Alexiusstraat
teneinde Twaalf-Apostelenstraat,
Acht-Zalighedenstraat en Sint-Beggastraat richting Nonnenstraat te
ontsluiten.
- Begijnenkerkhof
zodoende dat het verkeer komende
van de Sint-Katelijnestraat in de
Moreelstraat via het Begijnenkerkhof
en Sint-Alexiusstraat richting Nonnenstraat kan ontsloten worden.

3

Rommelmarkt
der begijnhoven

Mosselsouper
op het begijnhof
De voorbije jaren hebben we in de zomer
een mosselsouper georganiseerd. Dat was
telkens een groot succes. Op zaterdag 3
augustus kunnen jullie 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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Iedere tweede zaterdag van september
wordt er in een groot aantal straten van de
Mechelse begijnhoven een rommelmarkt georganiseerd. En dit jaar is dat niet anders. Op
zaterdag 14 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.
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 augustus.
Daarna wordt de inschrijvingsperiode
onherroepelijk afgesloten voor zowel
buurtbewoners en andere standhouders
en hebben we de tijd om de standplaatsen
toe te kennen.

Gebruik bij voorkeur het inschrijvingsformulier op onze site:
www.groot-begijnhof-mechelen.be.
Of vul het inschrijvingsformulier in op
pagina 13 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
inschrijving betaald te worden op het
rekeningnummer BE97.7310.1574.0849
met vermelding van Rommelmarkt 2019
+ naam van de inschrijver.

Foto © Johan 2018

Terugblik
Pasen op
het begijnhof

Naar jaarlijkse traditie trok de paashaas
door de straten van het begijnhof. In zijn
kielzog volgden vele kinderen die reikhalzend uitkeken naar lekkere chocolade. De
tocht eindigde in het Moreelshuis bij de grote
paasklok. Daar werden de kinderen verwend
met paaseitjes die ze gelukkig niet lieten
smelten in de zon. Maar ook de volwassenen
genoten zichtbaar van één van de warmste
paaszondagen sinds vele jaren.
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Terugblik Quiz
op het begijnhof

Midden maart vond de elfde editie van de quiz
plaats. Johan zorgde voor een leuke en interessante mix van vragen en breinbrekers. Het werd
een spannende quiz, maar uiteindelijk trok “Ex
Aequiz” aan het langste eind.
Ken jij het antwoord op deze vragen uit de
quiz?
1. Langs de Great Ocean Road in het zuiden
van Australië staan deze bij toeristen populaire
rotsen in kalkzandsteen, die vlak voor het zandstrand van Port Campbell National Park uit de
zee steken.Wat is de naam van deze formaties,
die om marketingtechnische redenen werd
aangepast en zo niet overeen komt met het
echte aantal rotsen? Ook een Mechelse straat
draagt dezelfde naam.
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2. Reeds in 1945, in ‘Het eiland Amoras’, maakte
deze cargo-helikopter zijn debuut in de Suske
& Wiske-verhalen. Het door professor Barabas
uitgevonden toestel wordt gekenmerkt door
straalmotoren aan de staartvin en maakt het
voor de hoofdpersonages heel gemakkelijk om
ver te reizen. Welk doorgaans oranje toestel
dook al in meer dan 50 albums op?

3. Welk woord zit er verborgen in deze
droedel?

B
De antwoorden vind je op pagina 13.

Lief en leed
We hebben afscheid moeten nemen van:

Werner Noëz,
° 6 juni 1953
† 29 maart 2019
Vera De Ceulener,
° 10 juni 1935
† 7 april 2019

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 Inez (Nieuwe Beggaardenstraat
31). Ook blijde gebeurtenissen of andere
meldingen zijn welkom langs deze weg.
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Oude en nieuwe
bewoners op het begijnhof
Van A & B
Alfons: ‘Is het niet wonderlijk? Het is weer
lente. De haantjes roepen hun kippetjes tot
de orde: gedaan met scharrelen, er moet
gebroed worden. In alle stilte gaan de kippen aan het werk. Weldra is er nieuw leven.
Is dat geen poëtisch begin?’
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Mijn ei moest alvast gelegd worden. De
deadline drong zich op en ik nestel mij in
de stilte van de zondagmorgen. Anouar
Brahem speelt op de achtergrond en kanaliseert mijn schrijversonrust. Het was nodig,
want het verhaal van Bieke en Alfons schrijft
zich niet in een rechte lijn. Het is eerder een
wirwar van kronkelende wegen. Deze keer
wou ik iemand interviewen die zich ook als
vrijwilliger inzette voor de buurtwerking.
Zo kwam ik bij hen terecht. Bieke en Alfons
wonen sinds ’95 in de Katelijnestraat aan de
rand van het Groot Begijnhof. Tja, grenzen

opzoeken is eigen aan het schrijven.
Bieke: ‘Ik ben de 4de van 8 kinderen en ik
was 12 jaar toen mijn vader gestorven is.
Omdat een cent bijverdienen meer dan
nodig was, naaide ik toen al schortjes voor
de madammekes van de Merodestraat. Dat
zijn de vrouwkes die de soldaten de nodige
‘rust’ bezorgden. Later heb ik een opleiding
snit en naad gevolgd en nog wat later volgde ik een cursus gezinsopleiding bij de KAV.
Na een aantal jaren werken kreeg ik rugproblemen en ben ik gaan boekbinden en
restaureren. Zo kwam ik in het stadsarchief
terecht. Slechts voor een aantal jaren want
onze nieuwe burgemeester ontsloeg meteen alle niet-benoemden. En ik kon inbinden. Maar kleren maken is zowat de rode
draad. Ik heb nog gewerkt als kleermaakster
voor het poppentheater De Maan van Paul

Contryn en voor Opera en Vocale kunst in ander. Dus is er eigenlijk wel een communiAlden Biezen.’
catie. En zo verzeilde ik in de boekenwereld.
Ik wou eigenlijk boeken verkopen voor de
Alfons: ‘Ik ben nen kiekenfretter. Ja, in Merchideeën in de boeken, maar dat is natuurlijk
tem zijn het kiekenfretters. Mijn middelbare
niet leefbaar. Ik koop en verkoop uitsluitend
studies heb ik in Brussel gedaan. En daarna
2de hands via het internet. Mijn specialiteit
heb ik psychologie gestudeerd aan de VUB.
zit vooral in tijdschriften tussen de 2 weIk heb niet zo lang als psycholoog gewerkt.
reldoorlogen over kunst, filosofie, literatuur,
Efkens in een revalidatiecentrum en 1 jaar in
toegepaste kunsten, architectuur. Ik zit toch
een PMS. Maar dat was niets voor mij. Oh
gemiddeld 3 à 4 uren achter de computer.
nee. Dat was veel te normatief en dat bood
Het is sowieso een beroep. Maar de ene
veel te weinig kader voor behandeling. Ik
week is het wel iets en dan weer twee wevoelde mij precies gevangen. En schrijf dat
ken niets. Maar dat is zo. Je weet dat. Troumaar op: ik verveelde mij steendood, als
wens het is geen toeval dat mijn antiquane pier. En zo werd ik toch gestuurd naar
riaat A. Van Zaelen heet. Weet je waarom?
wat ik graag wou: boeken. Ik ben iemand
Met die A. stond ik als eerste in de Gouden
die graag boeken leest. Dat komt ook door
Gids. Aha!’
mijnen aard. Ik ben nogal ne stille, liefst in
mijn eentje. En boeken laten dat graag toe. Bieke: ‘Hoe we aan elkaar gewaaid zijn? Met
En het is ook het mystieke van het lezen dat de wind aan de toog van De Gouden Vis.
mij zo intrigeert. Je denkt dat je alleen zit Ik vroeg hoe dat zijnen naam was en hij zei
te lezen, maar eigenlijk is dat niet zo. Want ‘Alfons’. Ik zei ‘Amaai dat is nen raren naam’.
je leest de geschreven gedachten van een En hij antwoordde ‘dat is nen naam gelijk

Foto © Pier 2019
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een ander’. En voila het eerste briesje was
vertrokken. En het ging in het begin zoals
met de wind. Soms kwam die aanwaaien en
soms ging die liggen. Maar we zijn nu ondertussen al 30 jaar samen. En om nog even
terug te komen op het kleren maken. Een
paar jaren geleden vertelde Paul Lettanny
aan Alfons dat ze iemand zochten die kleren kon maken. Voor de Levende Kerststal
2014 had Paul kleren getekend uit WOI en
ze zochten nog iemand die ze kon maken.
En voila, ik zat mee op de wagen van de
buurtwerking. Ik heb samen met nog een
paar anderen de kleren gemaakt voor de
figuranten en de koningen.’
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Alfons: ‘Ja zo lang zijn we dus nog niet actief
in de buurtwerking. Ik heb het al gezegd dat
ik niet de meest extraverte ben, maar dit
doe ik graag. Het is geen elitair engagement,
het is ook duidelijk en afgebakend. Het is
heel concreet. En ik vind een buurtwerking
heel belangrijk. Je zit meteen middenin het
weefsel van een buurt. Er wordt over een
aantal dingen gecommuniceerd, er worden dingen gesignaleerd, er wordt samen
gezocht naar mogelijke oplossingen. Het is
daar dat je sociale cohesie echt kunt voelen.
Vele politiekers hebben daar de mond van
vol, maar daar is dat tastbaar. Want het is
daardoor dat wij in contact gekomen zijn
met een Oost-Congolese familie. Een oma
met 2 kleinkinderen. De oma en de kinderen zijn via een kamp in Oeganda uiteindelijk hier terechtgekomen. De jongen is 13
en het meisje 11. Elke dag brengen we hen
naar school. Ook de oma, want die volgt
Nederlandse les in de Leopoldstraat. Ze kan
niet lezen of schrijven en daar bovenop is ze
slechtziend. Maar het is soms zo plezant hé.
Zitten ze daar in de auto te babbelen in het
Swahili. Je verstaat er geen woord van en
plots wordt uwen naam uitgesproken. En je

weet niet waarover dat gaat. Dat is ongelofelijk grappig. Dat ritje met die gasten in de
auto is altijd de moeite. Amaai.’
Bieke: ‘Het is wel een engagement. Maar je
krijgt er ook veel menselijkheid voor terug.
Alfons heeft er zelfs een smartphone voor
gekocht. Ja een smartphone!’
Alfons: ‘Ah ja, je kan daar een app op installeren die kan vertalen in het Swahili. Ja kijk:
mi is ik, kuku is kip, carotti is wortel… Dat
is grappig en het werkt. Maar het is waar
wat Bieke zegt…je krijgt daar veel van terug. En die hebben een temperament, dat
is ongelofelijk. Die zijn echt gedreven om te
overleven. Dat is onwaarschijnlijk. Natuurlijk hebben die een andere perceptie van
de dood. Ah ja, dat is genen cadeau hé. Ik
sta daar soms echt van te kijken. En weet
je wat? Door met hen om te gaan, ga je
ook anders kijken. Je gaat uw evidenties in
vraag stellen. Want voor hen is dat allemaal
niet zo vanzelfsprekend. Je krijgt een soort
spiegeling van het leven. En eigenlijk is dat
niet slecht. Tja en dat allemaal door een engagement in een buurtwerking.’
We zijn 2 uur verder. Het ei is gelegd, de
onrust is weg en de wind is gaan liggen. Tja,
laat het maar waaien...

Kofia
Is hoed af in het Swahili of beter chapeau!

(Pier)

Rommelmarkt
der begijnhoven
Inschrijving Rommelmarkt der begijnhoven 14 september 2019
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 2019 + naam van de inschrijver”
(te posten in Vrouw Van Mechelenstraat 41 voor ten allerlaatste zondag 18 augustus 2019)

Gebruik bij voorkeur het inschrijvingsformulier op onze website:
www.groot-begijnhof-mechelen.be
Antwoorden ‘Quiz op het begijnhof ’:
				
				

1. Twaalf Apostelen
2. Gyronef
3. Achterbaks
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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 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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Schrijnstraat 1972 foto: © Stadsarchief Mechelen - www.beeldbankmechelen.be

Reclame uit het weekblad Kuifje voor de grote
Unicef tombola van Côte d’Or.

Schrijnstraat 2019 foto: © Wim - 2019
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Agenda
Noteer zeker de volgende
activiteiten in je agenda:

Buurtfeest
zaterdag 8 juni 2019
in de tuin van het
Moreelshuis

Mosselsouper
zaterdag 3 augustus
in de Luchtballon

Rommelmarkt
zaterdag 14 september 2019
Levende kerststal
zaterdag 21 en
zondag 22 december 2019
in Brouwerij Het Anker
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
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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 en Klein Begijnhof (code 866P7)

