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Dag Buur!

September. De scholen heropenden hun 
deuren. Het einde van de vakantie. Maar 
voor ons begijnhofbewoners vooral de 
maand van de rommelmarkt. Het werd een 
geslaagde editie! Het weer  schitterende en 
het optreden van Kroes Flamoes werd erg 
gesmaakt. 

OP 11 november trok Pier met de 
reuzenkinderen en Sinte-mette-zangertjes 
de straat op. Dezelfde Pier ging ook 
op bezoek bij Paul Lettany. En Wim 
zocht naar resten van vroeger aan het 
cellebroedersklooster.

Maar we blikken ook vooruit. Op zaterdag 
21 en zondag 22 december zorgen we 
voor een portie warmte met de enige 
echte kerststal. En Johan roept op om 
deel te nemen aan onze spannende Quiz 
op 14 maart.
Veel leesplezier!

De buurtwerking
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Levende Kerststal
in een nieuw kleedje!

Tradities zijn er om te koesteren en met 
onze Levende Kerststal op het binnenplein 
van Het Anker hebben we op enkele jaren 
een stevige traditie opgebouwd.

Zij die er al geweest zijn weten dat we 
met vereende krachten het binnenplein 
ombouwen tot een stemmig geheel om 
gedurende 2 dagen een sfeervol ‘tableau 
vivant’ op te voeren met figuranten van 
het Begijnhof, met natuurlijk een glansrol 
voor de kleine Jezus.
Voorgaande jaren stonden in het teken 
van De Groote Oorlog, dit jaar gaan we 
terug de traditionele toer op met de drie 
koningen, herdertjes en engeltjes. Wat met 
dat nieuwe kleedje dan? Wel, we werken 
dit jaar met een stretch-tent om onze 
figuranten, ezel en schapen, en muzikanten 
onder te stallen: anders dan vorig jaar, maar 
niet minder sfeervol!
Onderdeel van de traditie is ook onze 
inzameling voor een goed doel. Dit jaar 
hebben we het niet te ver gezocht. In 
de Hoviusstraat bevindt zich tegenover 

Sjarabang het Koraalhuis, een plek van 
ontmoeting en een plek voor mensen die 
het moeilijk hebben. We willen graag voor 
hen basislevensmiddelen inzamelen zoals 
koffie, confituur, choco, droge voeding, 
conserven, koekjes... Alle schenkingen 
worden met de glimlach aanvaard aan de 
collectetent (links van de stal).
De klassiekers blijven natuurlijk: de 
smoutebollen van Jan en Wendy, advokaat 
van Bieke, 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.

Levende
Kerststal

ontwerp © Paul 2019
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Voor dit alles hebben we natuurlijk 
helpende handen nodig. 

Hieronder de planning:

Maandag 23 december:
     vanaf 9u: helpende handen nodig
     voor afbraak en opruim stal
     (contact: Robin, 0479-529 332)

Wil je graag meehelpen: 
info@groot-begijnhof-mechelen.be
Wil je graag mee in de stal staan:
spring eens binnen bij Marijke (apotheek 
hoek Arme Clarenstraat en Nieuwe 
Beggaardenstraat).

Vrijdag 13 december: 
     maken groenstukjes
     (contact: Nathalie D, 0485-479131)

Zaterdag 14 december: 
     Rondbrengen groenstukjes
     (contact: Inez, 0496-549 065)

     Verhuis materiaal garage naar
     binnenplein Het Anker
     (contact: Robin, 0479-529 332)

Woensdag 18 december: vanaf 14u,
     opbouw stretchtent
     (contact Paul L: 0471-815 494)

Donderdag 19 december: vanaf 9u,
     afwerken stal
     (contact Paul L: 0471-815 494)

Vrijdag 20 december: 
     Vanaf 9u: afwerken stal
     (contact: Robin, 047-529 332)

     Vanaf 17u: opbouw herberg
     (contact: Robin M, 0479-529 332)

Zaterdag 21 december:
     Vanaf 10u: catering verhuizen en
     inrichten verschillende standen
     (contact: Inez, 0496-549 065)

     Vanaf 16u: helpende handen nodig
     voor tap, soep, BBQ, afwas,
     (contact: Inez, 0496-549 065)

Zondag 22 december:
     helpende handen nodig
     vanaf 15u30 voor tap, soep, BBQ,
     afwas, ... 
     en vanaf 19u afbraak
     (contact: Inez, 0496-549 065)

Heb je geen zin om te helpen maar heb je 
wel zin om authentiek kerstsfeer mee te 
maken? Kom dan op zaterdag 21 of zondag 
22 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 21 december

     16u: opening drank- en eetstalletjes
     17u tot 18u: kinder- en tienerkoor
     Kolor, Koloriet en Koraal
     18u tot 21u: animatie in en rond de
     kerststal
     tot 22u: laatste hapjes en jenevers 

Zondag 22 december

     15u30: opening drank- en eetstalletjes
     16u tot 19u: animatie in en rond de
     kerststal
     tot 20u: laatste hapjes en allerlaatste
     jenevers 
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Terugblik:
Rommelmarkt
der begijnhoven

Op de tweede zaterdag van september vindt 
elk  jaar de Rommelmarkt der begijnhoven 
plaats en dat was dit jaar natuurlijk 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.

De standen werden opgebouwd en al snel 
kwamen duizenden bezoekers langs op 
zoek naar... Wat rommel is voor de één is 
een vondst voor de ander.

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 Krommestraat kon je heerlijke 
pizza of lekkere frietjes krijgen en aan het 
Moreelshuis kon je bij een hotdog of BBQ-
worst en een bijhorend drankje genieten 
van het optreden van Kroes Flamoes.

Frans Ophalvens werd door Kroes Flamoes 
muzikaal in de bloemetjes gezet voor zijn 
83ste verjaardag.
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Quiz op het begijnhof
Met deze aankondiging kunnen jullie al 
warm lopen voor onze jaarlijkse quiz. Kom 
mee je hersenen pijnigen in een gezellige 
sfeer (en met een goeie Carolus).
 
Wanneer:
Zaterdag 14maart 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 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.
(Dus 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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De koekendoos
van Sinte Mette

‘Het was dit jaar echt wel een feestjaar. Als 
Sinte Mette op een maandag valt is het 
koekentroef. Dan word ik al gevuld van 
de vrijdag of de zaterdag. Dan word ik 2 
à 3 dagen op voorhand volgestouwd met 
koekjes en snoep. Van alles droppen ze bij 
mij binnen. Alleen de mandarijntjes niet. Die 
komen mij terzijde bijstaan. Ze zetten mijn 
deksel d’erop en dan moet ik in de gang 
staan wachten. Ik vind dat altijd zo gezellig. 
Vol van de goesting staan wachten tot de 
deurbel gaat. Dan beginnen ze te zingen en 
dan kan ik mij bijna niet inhouden van het 
lachen. De ene al beter dan de andere en 
wat hoger of wat lager, maar allemaal met 
volle overtuiging. Het is dat wat ontroert. 
Hop mijn deksel eraf en al die grijpende 
handjes. Dan ben ik de gelukkigste doos ter 
wereld. Maar dit jaar in de namiddag waren 

het er veel.  Amai, en met 3 muzikanten 
en zelfs 2 reuzen. Ik dacht nog ‘ allez het 
is groot feest op het Groot Begijnhof en 
dat met zo een slecht weer.’ Ik voelde 
tot in de gang dat het niet te warm was. 
Daarom alleen al was ik blij dat ze mij 
leeg grabbelden. Ah ja, daar ben ik voor 
gemaakt. Ik hoop dat ze elders evenveel 
kregen en vooral dat ze het volhielden met 
zo een weer. Allez het feest is weer voorbij 
en morgen mag ik weer in de kast. In volle 
verwachting voor volgend jaar. ’

foto’s © Guido 2019
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Zowel Els als ik hebben vrije grafiek 
gestudeerd in Sint Lucas Antwerpen, dus 
lag het voor de hand dat ik voorstelde 
om voor het jaar daarop eventueel wat 
tekeningen te maken. Uiteindelijk werd het 
een affiche met een schaap als afbeelding 
en dat schaap wordt  nog altijd gebruikt op 
de houten wegwijzers van de kerststal. Dat 
moet in ‘90 of 91 geweest zijn.’

‘En toch is ons engagement in de 
buurtwerking anders ontstaan. Het was 
eerder een reactie van verontwaardiging. 
Vroeger stonden er bomen rond de 
Begijnhofkerk. Maar op zekere dag, van 
dag op dag, waren die bomen weg. Ze 
waren gekapt. Niemand wist hier iets van. 
Iedereen was met verstomming geslagen. 
We keken naar elkaar met een mond vol 
vragen. Niemand was geïnformeerd, laat 
staan bevraagd. Toen hebben we met een 
paar buren een actie gevoerd en affiches 
opgehangen met daarop een simpele tekst 
‘ Waar zijn onze bomen?’.

Op een vergadering die hierop volgde was 
toen heel veel volk. Ik denk ongeveer 20 
personen. En later kwamen we wel eens 
meer samen en kwamen er ook andere 
onderwerpen aan bod: verkeersveiligheid, 
groen op het Begijnhof, woonerf of niet... 

Zo is eigenlijk de kiem gelegd van wat 
nu de buurtwerking is. Er ontstond een 
klein netwerk dat mee nadacht over het 
Begijnhof. De dichtheid en kleinschaligheid 
van het Begijnhof was natuurlijk een 
voordeel. We konden elkaar direct en snel 
bereiken. Later toen de stad hier overal 
kasseien wou leggen, werden we wel 
gecontacteerd. En toen is ons beloofd dat 
als de Begijnhofkerk gerestaureerd zou zijn, 
de bomen zouden terugkeren. Dus we zijn 
hoopvol wachtend. Misschien dat ‘ van dag 

Waar zijn onze bomen?

Toen ik op verzenden drukte, sloop er enige 
twijfel in mij. Ik stuur de teksten altijd eerst 
door naar de geïnterviewde, want zij/hij 
krijgt altijd het laatste woord. Het was mij 
nog nooit eerder overkomen. Maar ik dacht ‘ 
We zien wel.’ Maar ik zag niks. Dat onrustig 
gevoel nam ik overal mee en hoe meer ik er 
aan dacht hoe sterker het terugkwam. Twee 
dagen later stapte ik naar hen. ‘ Jullie moeten 
de tekst niet nalezen, gooi maar weg. Ik ga 
opnieuw beginnen.’. En voila, hier zitten we 
dan.

Omdat de Levende Kerststal er weer 
aankomt, leek het mij een goed idee 
eens iemand van de buurtwerking aan 
het woord te laten. Het werk achter de 
schermen is niet alleen groter dan ervoor, 
maar vooral voor het publiek onbekend. 
Dus trok ik naar Paul en Els op het 
Begijnenkerkhof. Voor het eerst ging Chris 
mee en meer zelfs ...we mochten er de 
voeten onder tafel schuiven.

Paul:’ Het is door de Levende Kerststal 
dat wij de Vrienden van het Begijnhof 
hebben leren kennen. Een paar jaar na 
de aankoop van ons huis, moesten wij 
grondig verbouwen en konden we tijdelijk 
hier rechtover de nr 5 huren. En via de 
achterpoort ontdekten wij dat daar in een 
leegstaande woning een levende kerststal 
plaats vond. Dat was toen de gewoonte. 

Oude en nieuwe
bewoners op het begijnhof
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op dag’ de bomen er terug staan. Het is 
jammer dat we geen foto’s hebben van de 
bomen rond de kerk. Allez, wij hebben er 
geen. Dus mocht er iemand foto’s hebben, 
dan zouden we die graag willen kopiëren. 
Ik denk dat dit een van de weinige 
ontbrekende beelden is in ons archief. Dus 
laat ons hopen...

Daar is toen de kiem gelegd van wat 
de buurtwerking nu is geworden. Een 
buurtwerking die echt wel geworteld zit in 
het Begijnhof. Het is bij wijze van spreken 
een onzichtbare maar wel een stevige 
boom op zich.’

‘Het is natuurlijk niet zo dat ik alles alleen 
doe. We zijn met twee en we delen heel 
veel. Ik sta soms wat meer op het voorplan, 
maar over veel dingen wordt er gepraat. 
Trouwens wat velen niet weten of niet 
meer weten is dat Els en ik, de kostuums 

van de Cavalcade van 1988 hebben 
getekend en ontworpen. Dat waren er 
maar liefst 416. We hebben daar twee jaar 
hard aan gewerkt. Dat zorgde ook voor 
extra inkomen en dat kwam dan weer 
goed van pas om ons huis te kopen.’

‘Het is wel begonnen met de Levende 
Kerststal, maar gaande weg kwamen er 
ook andere activiteiten waar een affiche, 
uitnodiging voor gemaakt moest worden. 
En grafisch ontwerp en zeefdrukken is ook 
mijn  vak, ik doe dat heel graag en ik gaf 
daar ook les over, dus ja. Nu maak ik de 
nieuwjaarskaarten, de verjaardagskaarten 
en de kaarten voor de paasactie. Ik maak 
affiches voor de nieuwjaarsreceptie, 
buurtfeest, PataBoem, rommelmarkt, de 
Levende Kerststal en ook de logo’s voor 
de buurtwerking. Dat zijn er ondertussen 
een stuk of dertig. Ook de flyers en de 
banners. En door daar in mee te groeien ga 
je zoeken om daar een soort herkenning 
in te krijgen. Uniformiteit lijkt me hier een 
te strak woord. Een indirect verwijzen, 
aanvoelen is misschien beter. Vandaar 
waarschijnlijk die lichte retrostijl, een 
beetje ontwapenend en met een kleine 
humoristische toets .’

‘ Ik werk ook mee aan de mise-en-scène 
van de Levende Kerststal. In 2014 lag het 
een beetje voor de hand dat we het thema 
WOI zouden nemen. Er werden nieuwe 
kostuums getekend en gemaakt, het 
decor aangepast. De voorbije jaren zaten 
we goed en safe. Dit jaar is het weer een 
zoeken. Door omstandigheden moeten 
we op zoek naar een andere stal. Op dit 
moment, half november,  denken we aan 
een tent maar zeker is dat nog niet. Tja, 
daar komt meer bij kijken dan men denkt. 
De figuranten moeten goed zichtbaar 

foto © Patrick Verbeeck 2018
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tijdens de verschillende activiteiten. Met 
een paasbloemen bij de paasactie, met 
ijsjes bij de inhuldiging van het vernieuwde 
pleintje aan de Guido Gezellelaan, met 
koffiekoeken en de platenspeler tijdens 
de rommelmarkt en uiteraard met jenever 
bij de Levende Kerststal. En wij doen dat 
allemaal vrijwillig. Dat maakt onze werking 
ook zo uniek. Wij zijn een vereniging zonder 
voorzitter en we proberen alles samen te 
beslissen. Bij ons dus geen postjes om zich 
aan vast te klampen. En dat voelt goed. De 
buurtwerking is een onzichtbaar netwerk 
dat zichtbaar wordt door zijn activiteiten. 
Het is gelijk met de paddenstoelen. Het 
netwerk is ondergronds en onzichtbaar. En 
zo nu en dan zijn ze daar. ‘

‘Soms zit ik wel eens te denken of we niet 
nog iets meer zouden kunnen betekenen 
voor de buurt. Ergens mis ik nog een kleine 
menselijke sociale schakel. Ik bedoel een 
soort kanaal waarmee we de buren sneller 
zouden kunnen bereiken of zij ons. Toen 
de stadsdiensten de podiumwagen voor 
Pataboem kwamen plaatsen stond er een 
auto fout geparkeerd. Toen de politie de 
wagen wou laten wegslepen bleek dat de 
eigenaar, een buurvrouw, was opgenomen 
in het ziekenhuis. En toen dacht ik. Doeme 
toch. Wel ja, dat bedoel ik dus.’

Els koos ervoor om Paul het woord te 
laten voeren en zij voorzag ons van nodige 
spijs en drank. Wat verklappen we niet, 
maar dat het smaakte ...willen we graag 
delen.

Pier

kunnen zitten, de kinderen moeten hun 
plek krijgen, de muzikanten moeten droog 
staan, de dieren moeten erin kunnen. Het 
licht moet kunnen ophangen, de stroom 
moet veilig zijn. De bar en eetstandjes 
moeten vlot bereikbaar zijn. Het is dus 
altijd puzzelen. Maar we doen dat graag. 
Het is en blijft iets apart. Het verbindt veel 
mensen. Er zijn maar liefst 80  vrijwilligers 
aan het werk. Mensen komen erbij en er 
zijn er die wegvallen. Er ontstaan nieuwe 
contacten. Maar vooral ...er hangt altijd een 
zeer aangename sfeer. Iets gemoedelijks. 
Het is precies een jaarlijks thuiskomen. Het 
is moeilijk te omschrijven, maar het wel iets 
dat je in die periode nergens anders in de 
stad terugvindt. En daar doen we het voor.’

‘Ik rij met plezier met de bakfiets rond 
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Lief en Leed

Mauro werd op 12 oktober geboren.

Hij is het zoontje van Evita en Steven.
Zij wonen op de Guido Gezellelaan.

 
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 rubr iek vind je misschien 
geïnteresseerde buren! Bezorg je zoekertje 
aan  info@groot-begi jnhof-mechelen.
be of steek het in de bus van Inez 
(Nieuwe Beggaardenstraat 31). Ook blijde 
gebeurtenissen of andere meldingen zijn 
welkom langs deze weg.

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.

. . .

Nieuw leven op het begijnhof:
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Bronnen: Kocken M. 1989: Gids voor oud en groot mechelen, C. De Vries-Brouwers, Antwerpen.
Van Caster W. 1901: Namen der straten van Mechelen en lorte beschrijvoing hunner vorige of nog bestaande 
oude gebouwen, Mechelen (heruitgave Uitg. C. De Vries-Brouwers, Antwerpen, 1975)

Overblyfsels van ‘t oud klooster der cellebroeders op ‘t Beggynhof 1840, pentekening  Jan-Baptist De Noter (© 
Stadsarchief Mechelen - www.beeldbankmechelen.be).

De Cellebroedersstraat in 1970 (© Stadsarchief Mechelen - www.beeldbankmechelen.be)

Deze keer kijken we naar de Cellebroeders-
straat in de richting van de Katelijnestraat.

Dit straatje is in de loop der tijden enige 
keren van naam veranderd. In de 13de 
eeuw, toen er van het Groot Begijnhof 
binnen de muren nog geen sprake was, 
heette het Groendal strate omdat het op 
de plaats met die naam uitkwam. In de 
Impostboeken (belastingsregisters) staat 
de straat als Groenstrate aangegeven, 
maar in de impostboeken van 1578 heet 
ze Cellebroerstrate. Ze begrenst de 
achterkant van het toenmalige klooster van 
de Cellebroeders, die zich in 1448 op het 
terrein tussen de huidige Begijnhofkerk en 

de Cellebroedersstraat hadden gevestigd.

Met de uitbouw van het Groot Begijnhof 
na 1595 werd de Cellebroedersstraat 
afgesloten met een muur met deurtje. Het 
deel van de straat dat buiten het Groot 
Begijnhof lag, kreeg in de volksmond de 
naam Sint-Anteunisgang. Onder het Frans 
bewind veranderde de naam dan weer 
in Rue de la Cigogne, om tenslotte in 
1851 terug de naam Cellebroedersstraat 
te krijgen. Pas rond 1960 werd dit 
doodlopend straatje door de afbraak van 
een bouwvallig en belemmerend pand 
weer een echte doorlopende straat. 

wim
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De Cellebroedersstraat in 1970 (© Stadsarchief Mechelen - www.beeldbankmechelen.be)

 De Cellebroedersstraat in 2019 (foto: Wim)
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Agenda
Noteer zeker de volgende
activiteiten in je agenda:

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!

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)

Levende kerststal
zaterdag 21 en
zondag 22 december 2019
Brouwerij Het Anker

Nieuwjaarsreceptie
zaterdag 18 januari 2020

Quiz op het begijnhof
zaterdag 14 maart 2020

Paasdrink
zondag 12 april 2020


