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Dag Buur!

De zomer staat voor de deur. We hebben 
de klok weer een uurtje vooruit gezet. Het 
wordt, spijtig genoeg, nog geen zorgeloze 
zomer maar toch proberen we onze werking 
stilletjesaan weer op te starten.

Wij blikken even terug op een geslaagde 
paasactie en een gesmaakte bebloemings-
actie. Een foto-impressie vind je verder in 
deze nieuwsbrief. En we hopen jullie eind 
augustus te kunnen uitnodigen op de 
opening van de Begijnhofkerk en een 
muziekevenement. Pier had een video-
gesprek met Anne-Leen en ging wandelen 
met Erwin uit de Nonnenstraat.
Nathalie schreef een interessant ar tikel 
over de mogelijke vergroening van onze 
wijk en roept op om ons jullie ideeën 
daarover te bezorgen. Ook wij dragen 
ons steentje bij… En Wim zocht en vond  
weer een idyllisch plekje. 

We wensen je alvast veel leesplezier met 
de tweede nieuwsbrief van 2021!
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Muziek op het 
Begijnhof

In deze en voorbije nieuwsbrieven hebben 
we het al vaker gehad over de Begijnhofkerk.
Welnu, we zijn heel blij om te kunnen aan-
kondigen dat er deze zomer opnieuw muziek 
zal klinken op het Begijnhof.

Hiervoor mogen we zelfs de Begijnhofkerk 
openen!

Het Ensemble Styx, met Kristien Ceuppens 
en de blazers van het Mechels Kameror-
kest o.l.v. Piet Van Bockstal, verwennen ons 
met drie concerten in de loop van de dag.
Hopelijk laten de coronamaatregelen ons 
ook toe om jullie een glas aan te bieden.

Concrete informatie vind je later nog in je 
bus, maar noteer alvast 22 augustus in je 
agenda!
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Bloemen en planten 
op het Begijnhof 

Dat we dit jaar gaan voor méér groen, dat is 
ondertussen al gebleken. De bloemen van de 
tuinbouwschool fleuren ons Begijnhof sinds 
1 mei al op, en hopelijk is dat binnenkort ook 
het geval met de bloemen die jullie zelf kunnen 
planten! Origineel is het niet, iedereen heeft 
al wel eens een kaartje met bloemenzaadjes 
gekregen. Maar toch…

De bloemenzaadjes komen van ’t Coolhof 
in Putte. We gingen ze ophalen - uiteraard 
met de fiets - in april. Bezoek zeker eens 
hun website www.tcoolhof.be en ga ter 
plaatse kijken wat ze allemaal aanbieden.

Het papier hebben we zelf geschept. Ngaire 
zei: “Ja hoor, dat kan, het is heel simpel”. 
Wel, het was wat proberen en zoeken, en 
er vooral voor zorgen dat de zaadjes er 
op het juiste moment in ‘geschept’ werden. 
Want als je dat te vroeg doet, als het pa-
pier nog nat is, gaan ze meteen kiemen, 
natuurlijk.

Maar het was vooral ontspannend, een 
zen-gevende bezigheid…

Nu is het aan jullie!

Zoek een mooi plekje, een bloembak, een 
bloempot, een miniserre, een zonnig hoek-
je in je stadstuin, een leeg tegeltuintje voor 
je deur.

Zorg voor een laagje gezonde potgrond, 
leg het papiertje vlak op de aarde, met de 
zaadjes naar boven, en bedek het met nog 
een fijn laagje potgrond.

Geef het wat water, en vooral heel veel 
aandacht de volgende weken…

Maak foto’s van jullie oogst!

Scan de QR-code op deze pagina en je 
gaat meteen naar de website van het 
Begijnhof, waar je jouw foto’s kunt opladen. 
Zo delen we allemaal in de vreugde!
 

O ja, er zitten veertien verschillende 
bloemen in deze mengeling… We hopen 
ze allemaal te zien bloeien!

Ngaire & Inez
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Nomen est omen

Nooit gedacht dat ik een Latijnse uitdrukking 
zou kiezen voor een van mijn schrijfsels. Dat 
is helemaal mijn stijl niet en ik wou sowieso 
niet vergeleken worden met een bekende 
burgemeester. Maar Anne-Leen, de Begijn-
hofbewoonster met wie ik onlangs sprak, 
verwoordde het zelf en dus kon ik niet 
anders. Omdat mij werd verteld dat ze het 
Groot Begijnhof zou verlaten, belde ik dus 
aan bij een van onze figurerende begijnen 
tijdens de Levende Kerststal. Niemand deed 
open. “Ze is al verhuisd”, riep Koen en hij gaf 
mij haar nummer. Veerle-Laakdal is niet echt 
dichtbij en dus deden we ons gesprek via het 
computerscherm.

Anne-Leen: “Jaja, ik woon hier al sinds 
begin april. Ja, Pier, dat is ongelofelijk snel 
gegaan. Het was echt een rollercoaster. Mijn 
moeder van 81 is eind vorig jaar gestorven 
aan corona en drie dagen later vond ik dit 
huis. Het lag precies op mij te wachten. Ik 
was al een paar jaren op zoek naar een iets 
grotere woning met wat meer groen. Maar 
de prijzen waren niet te betalen. Ik heb 
lang gezocht in het Antwerpse, Kalmthout, 
Kapellen, tot in Wallonië. Door mijn zoek-
tocht heeft Paul Sterck, die vroeger in de 
Hoviusstraat woonde, ook een ander huis 

gekocht, in Keerbergen.”

“Dit huis had ik gezien op het internet. 
Het beeld van het huis bleef maar in mijn 
hoofd rondspoken en plots zag ik dat de 
prijs sterk verlaagd was. Ik deed een bod 
dat veel lager was dan het gevraagde. 
En op 7 januari kreeg ik bericht dat de 
verkoper akkoord ging. Dus voilà, Anne-
Leen Erauw groet u vanuit de Rauwstraat 
in Veerle-Laakdal. Jawel, Erauw in de Rauw-
straat. Nomen est omen, zeker? Veerle-
Laakdal ligt tussen Averbode en Geel, op 
50 minuten rijden van het Groot Begijnhof 
van Mechelen.”

“Ik ben geboren in Wilrijk. Nee, eigenlijk in 
een taxi. Ja, dat heb ik lang moeten horen. 
Na mijn licentie toegepaste economische 
wetenschappen gaf ik vier jaar les in het 
secundair onderwijs. Ik stond in vier verschil-
lende scholen en een vaste benoeming zat 
er niet in. Ik was er de jongste collega. En zo 
ben ik bij het Gemeentekrediet, nu Belfius, 
gaan werken. Ik deed er de analyse van de 
financiën van de gemeenten in Vlaanderen. 
En dat doe ik nog altijd. In 2020 hebben 
we geanalyseerd hoe de gemeentecijfers 
zouden evolueren door de coronapandemie. 

Oude en nieuwe
bewoners op het Begijnhof (Anne-Leen)
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Gelukkig staken de Vlaamse en federale 
overheid subsidies toe aan steden en 
gemeenten omdat die als eerste rechtstreeks 
hun inwoners hielpen in de strijd tegen 
Covid-19. Verder deden we onderzoek naar 
de uitgaven en de investeringsplannen van 
steden en gemeenten voor de komende 
jaren.”

“De laatste Levende Kerststal was natuurlijk 
bijzonder: begijnen met een mondmasker: 
wandelaars in hun bubbel. Er waren veel 
minder bezoekers maar samen met zuster 
Eufrasie (Sonja) hadden we wat langere 
gesprekken met de buurtbewoners die nog 
eens buitenkwamen. En dat maakte het 
toch plezant. Want ik heb dat altijd graag 
gedaan. Ik denk dat het nu al 15 jaar is dat 
ik als zuster Begonia door de wijk loop, dat 
ene decemberweekend, samen met zuster 
Eufrasie. Dikwijls dachten de bezoekers dat 
wij echte begijnen waren. Ja, echt.”

“Ook Paul dacht dat eerst. Ik stond naast 
hem en ik hoorde hem zeggen: Nooit meer 
vrouwen. En ik was op slag geïntrigeerd. 
We bleven babbelen en hij bleef jeneveren. 
Uiteindelijk ging ik mee door de sneeuw 
naar de Hoviusstraat en hij bood mij zijn 

lekkere hutsepot aan. Toen ik mijn kap 
afdeed, zei hij: Maar gij zijt een blonde. En ja, 
zo kwam van het een het ander. We zien 
elkaar nu minder, maar Paul is nog altijd 
een bijzonder intrigerende, fascinerende 
man. Hij is nu mijn echt knuffelcontact.” 

Natuurlijk had ik graag geweten hoe dat dan 
ging bij een begijn, maar sorry beste lezer, dat 
durfde ik niet te vragen. 

Anne-Leen: “Het is misschien raar, hé Pier, 
maar hier in Veerle-Laakdal voel ik mij nog 
altijd een deel van het Begijnhof. Ik denk 
dat het komt door de levenskwaliteit in 
het Begijnhof. Iedereen kent er iedereen. 
Bij het minste werd er een tafeltje buiten 
gezet en hup, er kwam een fles op tafel en 
we zaten samen te eten. Voor de kinderen 
waren dat mooie jaren. Maar mijn huisje in 
de Krommestraat werd te klein voor de 

foto: @ 2021 Pier

foto: @ Paul Sterck
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volwassen dochters en hun lief. Corona 
heeft er, denk ik, ook wel iets mee te maken. 
Thuis werken in altijd dezelfde ruimte en 
nood hebben aan wat groen. Het rare is 
dat de kinderen nu verder van mij wonen 
en toch meer op bezoek komen dan 
vroeger. Maar Pier, als het past, kom maar 
eens langs, want het is hier prachtig gelegen. 
Terwijl we nu aan het spreken zijn, kijk ik uit 
op een groene weidse vlakte met paarden 
en bossen.”

“Pier wacht, voor ik het vergeet: het was 
wel even verschieten toen hier in de straat 
een petitie rondging. Dat was een petitie 
tegen het bouwen van die pijpleiding van 
de haven van Antwerpen naar het Ruhr-
gebied. De bedoeling is om waterstof en 
koolstofdioxide te transporteren. En ik heb 
het eventjes gecheckt en blijkt dat een van 
de drie mogelijke tracés, het zuidelijke, hier 
op veertig meter achter mijn tuin loopt. 
Laat ons hopen van niet. Het is hier een 
landbouwzone en natuurgebied. Maar 
goed, we geven de moed niet op. Doe ze 
alvast veel warme groeten in het Begijnhof. 
Bye bye en tot begijns!”

Laat ons hopen dat het inderdaad niet waar 
wordt - liever rozen zonder doornen daar in 
de Rauwstraat. 

Rosa rosae rosas … om met Latijn of Brel 
te eindigen.

Pier
 

High five met 
de paashaas!

De paashaas was maar wat blij dat hij kon 
langsgaan bij alle kinderen op het Begijnhof! 
We belden bij meer dan 40 adressen aan 
en zowat 100 zakjes zijn uitgedeeld! Bij de 
kleinsten kregen we eerst een verschrikte blik 
of een bange snik, maar gelukkig was er de 
troostende arm van mama of papa, en vooral 
dat zakje snoepgoed…  

En we vertrokken weer na een high five 
met de paashaas…

Tot volgend jaar, hopelijk dan weer mét 
receptie!



9

foto: @ 2021 Inez

foto‘s: @ 2021 Nieuwsblad
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Oude en nieuwe
bewoners op het Begijnhof
(Erwin en Ingrid)

Ons Begijnhof speelt een rol in de 
strijd tegen corona

Het was een hele tijd geleden, toen ik Ingrid 
en Erwin vroeg of ik hen even mocht inter-
viewen. Ze leken me echte inwijkelingen in 
het Groot Begijnhof. Benieuwd naar hun 
keuze voor deze buurt, trok ik onze deur 
dicht. Ik had met Erwin afgesproken om 
samen te wandelen naar het pleintje voor 
de Sint-Katelijnekerk. Ingrid kon er door te 
hoge werkdruk niet bij zijn. We draaiden de 
Moreelstraat in en ik werd meteen verrast.

Erwin: “Hier op nummer één was de dis-
tillerie van mijn vader. De Distel genaamd, 
met een distelbloem als logo en er werden 
allerlei likeuren gebrouwd. De Distel was 
gesticht door mijn grootvader. Hij woonde  
op de hoek van de Katelijnestraat en 
Moreelstraat, waar nu de kinepraktijk is. 
Het huis op de hoek van de Moreelstraat 
en de Nonnenstraat, waar nu die apparte-
menten zijn, dat was van ons. Ik woonde 
tot mijn 5 of 6 jaar in het Begijnhof. Ik heb 
de begijnen hier nog weten rondlopen. Ik 
zag ze als kleine jongen in hun deurgat 
zitten.” 

Verbazing vertraagde mijn stappen en mijn 
ogen spraken boekdelen.

Erwin: “Echt waar! Mijn prille jeugd speelde 
zich af in het Begijnhof. Begin de jaren zestig 
was er de villaverkaveling. De mensen gingen 

in een villa net buiten de stad wonen en 
mijn ouders deden dat ook. Wij zijn toen 
naar Kauwendaal verhuisd. En toen ik naar 
Scheppers ging, kwam ik hier ook nog in 
het atelier van mijn vader of ging ik mijn 
grootvader bezoeken. Ja, echt, het Begijn-
hof is een vertrouwde omgeving. En het is 
puur toeval dat ik hier nu opnieuw woon. 
Sinds 2014 heb ik een nieuwe relatie met 
Ingrid en in 2016 zijn we hier komen wonen. 
Het was Ingrid die het huis gevonden 
heeft. We waren geïnteresseerd om het 
te kopen, maar Marleen D’Joos was ons 
voor. Uiteindelijk konden we het huren 
van Marleen met de belofte dat we het 
eventueel konden overkopen. En dat is 
ondertussen gebeurd. En voilà, ik ben terug 
waar het begon, zonder dat ik dat gepland 
had.” 

Oh lalala. C’est magnifique!

Erwin: “Ingrid is zelfstandig vertaler vanuit 
het Engels en Italiaans naar het Nederlands. 
Vertalen gebeurt altijd naar de moedertaal. 
Sorry, maar door te veel werk kan ze er nu 
niet bij zijn. Ze werkt vooral in de medische 
sector en daar is het nu uiteraard alle hens 
aan dek. Ze heeft trouwens de vertaling 
gedaan voor het Johnson & Johnson-vaccin. 
Ja, echt, dat is hier ver taald boven de 
Jezuspoort. Haar jongste dochter Maud zit 
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in het laatste jaar middelbaar. De oudste, 
Bess, is 25 en staat al enkele jaren op eigen 
benen. Ikzelf heb een zoon uit een vorige 
relatie. Eric is nu al 38.” 

Ons Begijnhof speelt een rol in de strijd tegen 
corona. Waw!

Erwin: “Ik ben een gepensioneerd EU-ambte-
naar. Davignon was toen mijn commissaris en 
ik werkte in de sector van de economische 
industrie. Toen ik in de vliegtuigindustrie 
mocht werken, vloog ik op wolkjes. Dat 
was echt fantastisch. Het is ongelofelijk om 
te zien hoe een Airbus manueel in elkaar 
wordt gestoken. Dat is wonderlijk. Later 

kwam ik terecht in de macro-economische 
industrie en dat werk was meer abstract. 
Toen mijn baas wegviel, kreeg ik een nieuwe 
bazin van Poolse afkomst. En die wou de 
ouderen weg. Ja, weg! Dus de laatste jaren 
waren minder plezant. Mijn Italiaanse collega 
is er zelfs door gestopt. Maar ik ben blijven 
doorgaan.” 

We zullen doorgaan. Hoeveel keer hebben 
we dat niet gezongen het voorbije jaar?

Erwin: “Jawel, Eric Melaerts, de bekende 
gitarist, is mijn broer. Weet je dat ik hem 
gitaar heb leren spelen? Ik kon een beetje 
gitaar spelen en ik speelde vooral liedjes 
van Ferre Grignard. Dat waren liedjes met 
drie akkoorden, dus moeilijk was dat niet. 
En zo is hij begonnen, maar ik had direct 
door dat hij veel meer talent had dan ik. 
Toen we jong waren, hebben we nog 
samen in een bandje gespeeld.  Ondertussen 
heeft hij zowat overal gespeeld. Zijn laatste 
project heb ik nog gezien op het binnen-
plein van de Predikheren-bibliotheek. Het 
concert heette What a wonderful Toots, een 
ode aan Toots Thielemans. Twee van de 
muzikanten waren de vaste muzikanten 
van Toots. Muziek heeft mij altijd wel blijven 
bekoren. Nu, met ouder worden, luister 
ik vooral naar oude klassieke muziek. Of 
soms naar Arvo Pärt.” 

foto: @ 2021 Selfie
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Ik kijk naar mijn cd’s en ik zie Arvo Pärt 
Spiegel im spiegel.

Erwin: “Boeken. Ja, boeken lezen, dat doe 
ik enorm veel. Met mijn goede vriend, Pat 
Donnez, praat ik daar veel over. Soms geeft 
hij mij ook tips. Meestal lees ik aan tafel, 
maar soms gebeurt het dat ik zit te lezen 
op een bankje aan het Zennegat. Een paar 
namen? Willem Elschot, de Russische Joden 
zoals Babel en Singer, Raymond Chandler. 
Echte hobby’s heb ik niet. Ingrid wel. Vroeger 
had ze daar helemaal geen tijd voor. Tja, een 
alleenstaande moeder. Nu wel. Ze volgt 
al vijf jaar glaskunst aan de academie in 
Mechelen. Nee, geen glasblazen, hé. Glas-
blazen doen ze bij het IKA. Glaskunst is het 
maken van voorwerpen in glas. En dat is 
best wel moeilijk omdat glas een onvoor-
spelbare materie is. Zij heeft dat trouwens 
al goed onder de knie. Of beter in de 
vingers.” 

Hij verliest zichzelf  in het lezen van een 
boek, zij in het beheersen van glas.

Erwin: “Dat Begijnhof, dat is een plek apart, 
hé. Dat was vroeger al zo. Het is hier een 
beetje back to the roots voor mij. Het is hier 
rustig en stil, heel stil. En tegelijk ligt het 

op een steenworp van Mechelen-centrum. 
Het Sint-Romboutscollege, waar Maud 
school loopt, de horeca, de winkels zijn alle-
maal vlakbij. Een auto heb je niet nodig. Een 
fiets is meer dan genoeg. En toegegeven: we 
zijn ook wel een beetje fier dat we in een 
toeristische trekpleister wonen. In of beter 
boven de Jezuspoort.” 

Dat is zo in het leven. Den enen verdient 
rapper zijnen hemel dan den andere.

Pier
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Bebloemingsactie

460 eenjarige plantjes hadden we besteld. 
En in een zucht waren ze weg…

Op 1 mei kwamen de buren hun plantjes 
aankopen tijdens de bebloemingsactie van 
het Groot Begijnhof. Het Begijnhof fleurt 
weer op! 

foto: @ 2021 Johan
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Vergroening Begijnhof 

Nu de stellingen na zovele jaren eindelijk weg 
zijn, kan er opnieuw genoten worden van het 
aanzicht van onze Begijnhofkerk. Bij een 
aantal van de bewoners kwamen de herin-
neringen terug, hoe de kerk vroeger omringd 
werd door statige, geleide lindebomen. Maar 
ook nieuwere bewoners  zijn het idee van 
meer groen rond de Begijnhofkerk genegen. 
Om dat idee te kunnen realiseren, hebben 
we een brief geschreven aan het stadsbestuur, 
met een aantal vragen en ideeën over meer 
groen rond de kerk en in het Begijnhof in het 
algemeen.

Als startpunt stellen we voor om de ruimte 
rond de Begijnhofkerk te vergroenen. Voor 
het geval lindebomen geen optie zijn, om-
dat ze te dicht bij de mooie glasramen 
zouden komen, hebben we een aantal 
alternatieve ideeën aangereikt: 

In eerste instantie dromen we voorzichtig 
van groen rond de kerk tussen de steun-
beren waar nu de kasseien liggen. Als we 
echter nog grootser mogen dromen, dan 
dromen we van nog meer ontharding en 
het inpalmen van stukjes straat met groen. 
Een eerste brainstorm met enkele bewoners 
leverde al volgende ideeën op:

Gemengde inheemse haag rond de kerk.
Geleide lage fruitbomen rond de kerk:
verwijzend naar de geleide lindes van 
weleer en eventueel in samenwerking 
met het initiatief van Citamine.
(Citamine is een vereniging die mee 
bouwt aan eetbare steden door rest-
stromen en onderbenutte plekken in 
de stad om te vormen tot ecosystemen 
voor lokale voedselproductie.)
Stukjes bloemenweide.
Stukjes prairietuin.
Een bankje om even te verpozen en te 
genieten van de sfeer.

Een gedeelte van de Moreelstraat ontharden 
en vergroenen, vanaf het Moreelshuis tot 
aan de Nonnenstraat, en groen  in de nissen 
tussen de steunberen van de kerk. 
Een groene heraanleg van de Cellebroe-
dersstraat met veel muren die perfecte 
groenmuren zouden worden.
Vergroening van de Nieuwe Beggaar-
denstraat (stukje tussen Vrouw Van 
Mechelenstraat en de hoek met de 
Arme Clarenstraat).

•
•

•
•
•

•

•

•
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Ook voor andere manieren van vergroening 
staan we open. Zo willen wij ook graag 
met de stad bekijken hoe we geveltuinen 
in het Begijnhof gezamenlijk georganiseerd 
kunnen uitbreiden. Er zijn al heel wat gevel-
tuintjes aanwezig, maar het mogen er nog 
meer zijn. Zijn er hier initiatieven waar we 
kunnen op aansluiten of die samen kunnen 
georganiseerd worden? Zo denken we 
bijvoorbeeld aan:

Groepsaankoop van borderstenen of 
andere oplossingen.
Groepsaankoop van teelaarde, klimgeleider 
en geschikt plantgoed.
De stad die helpt bij de opslag van de 
kasseien gezien heel wat Begijnhof-
woningen erg klein zijn.

•

•

•

We hebben met de stad twee jaar geleden 
al eens overlegd over een masterplan 
voor het Begijnhof. We hebben de stad 
gevraagd of daar ook vergroening kan in 
opgenomen worden.  Graag denken we als 
Begijnhofcomité mee na over een lange-
termijnvisie voor de vergroening van het 
Begijnhof. 

Naar aanleiding van onze brief hebben we 
een eerste reactie ontvangen van de stad. 
Op 19 mei vond er een overleg plaats met 
schepen Princen en een aantal stadsdien-
sten om onze ideeën uit de doeken te 
doen.

Ondertussen zitten we niet stil en hebben 
we contact opgenomen met Klimaan, een 
burgerinitiatief in Mechelen. Deze organisatie 
heeft een actie rond geveltuinen opgestart: 
Klim(t) aan je gevel. Als buurtcomité willen 
we jullie graag voor deze actie warm ma-
ken. Wanneer je met minimum drie buren 
in eenzelfde straat samen een geveltuin aan-
vraagt, kan je meedingen naar een leuke 
prijs, namelijk de planten van de nieuwe 
geveltuin. Meedoen kan tot 16 juli 2021.

Klim(t) aan je gevel zorgt binnenkort ook voor 
een wandeling langs mooie voorbeelden van 
geveltuinen en die wandeling passeert ook 
in het Begijnhof. Zodra de coronamaat-
regelen het toelaten, hebben we Klimaan 
ook gevraagd om een wandeling voor de 
bewoners van het Begijnhof te organiseren. 
Meer info op: https://klimaan.be/project/
geveltuinen/

Ook met Citamine lopen er contacten. 
Met hen bekijken we of het plaatsen van 
eetbare planten in bakken rond de kerk 
een mogelijkheid is. Op lange termijn ver-
kiezen we groen in volle grond omdat 
groen in volle grond de droge periodes 
beter kan opvangen, maar alle stappen in 
de groene richting zijn goed.

We houden jullie op de hoogte, dus wordt 
vervolgd. Groene ideeën zijn steeds 
welkom!

Nathalie
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Deze keer zijn we in de Hoviusstraat in het 
jaar 1972.

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. 

foto: Hoviusstraat 15-19 © 1972 Stadsarchief Mechelen - www.beeldbankmechelen.be
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foto: Hoviusstraat 15-19 @ 2021 Wim, 
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Lief en Leed

En ook Kamil, kleinzoontje van Jan en 
Wendi uit de Vrouw van Mechelenstraat, 
werd geboren op 21 april 2021.

De buur twerking wenst ouders en 
grootouders een dikke proficiat!

Maar er is ook nieuw leven:

Jade, dochter van Timmy en Jela uit de 
Vrouw van Mechelenstraat werd geboren
op 27 februari.

Wij namen afscheid van:

Kanunnik Wilfried Brieven. Hij overleed op 7 
maart 2021 en was 35 jaar privésecretaris 
van de kardinalen Leo-Jozef Suenens en 
Godfried Danneels. Wilfried Brieven werd 
geboren op 11 september 1931 in Sint-
Joost-ten-Node en woonde tot eind 2020 
in de Vrouw van Mechelenstraat. Hij over-
leed op 7 maart 2021 in Scherpenheuvel.

Op 28 april 2021  overleed ook Josepha 
Vereycken. Zij werd geboren op 9 oktober 
1926 in Schelle en woonde tot voor kort 
in de Schrijnstraat. Zij overleed in Kapelle-
op-den-Bos.

De buur twerking biedt haar oprechte 
deelneming aan.
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Oplossing vorige nieuwsbrief

Johans Crypto N° 3
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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)

Concerten Begijnhofkerk
zondag 22 augustus

Mosselsouper
gaat dit jaar niet door
wegens de coronamaatregelen

De Rommelmarkt
gaat dit jaar niet door
wegens de coronamaatregelen


