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1916, Mechelen is een puinhoop na de beschietingen door 
de Duitsers. Maar het leven komt langzaam terug op gang en 
met vereende krachten wordt puin geruimd en begint men 
aan de wederopbouw: huizen worden gerestaureerd, wegen 
en rioleringen hersteld, de begraafplaats wordt vergroot ...

Dwangarbeid in Duitsland loert om de hoek, maar met een ingenieus plan kan de
Mechelaar dit vermijden: iedereen wordt ingeschakeld om mee te helpen aan de bouw van 
een prachtig zwembadcomplex aan de rand van het Begijnhof. ‘Den ouwen dok’ zal de 
volgende eeuw een ontmoetingsplek worden om te zwemmen en te baden.

Aan de overkant van de straat staat een ander monument: het ‘krankenhuis’ van het 
Begijnhof (nu brouwerij ‘Het Anker’). Naast het ‘krankenhuis’ hebben dokters en
verpleegsters hun tent opgeslagen voor verzorging van zieken en gewonden. Gelukkig 
hebben enkele omwonenden voor kerstsfeer gezorgd om hun leed wat te verzachten.

Oude gebouwen, tradities, een vleugje geschiedenis ... kerst op het Groot Begijnhof te 
Mechelen.  Kom en geniet mee in een authentiek kader.

Levende Kerststal

De kerststal staat onder de lichtgevende ster
op het binnenplein van brouwerij Het Anker.
Ingang via Guido Gezellelaan of Hoviusstraat.

17u: opening drank- en eetstalletjes
18u tot 21u: animatie in en rond de kerststal
 tot 22u: laatste hapjes en jenevers 

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

Praktische info: 

Zaterdag 17 december

 Zondag 18 december

Wat kan je verwachten?

Een “tableau vivant” met wel meer dan 30 figuranten: de drie koningen, de kleine Jezus, de 
ezel, .. echter kan je ze niet hebben. Live muziek met onder andere een koor, een hobo trio, 
een heerlijke sopraan maken de sfeer compleet. En nog een insider tip: proef zeker eens van 
de huisgemaakte smoutebollen en advocaat! 

Ook jij kan je steentje bijdragen!

Niet alleen in de Groote Oorlog was de verpleging onmisbaar. Nog steeds zijn artsen, 
verplegers en andere hulpverleners heel erg nodig in deze breekbare soms donkere wereld. 
Artsen Zonder Vakantie zorgt voor dit lichtpuntje.  

Tijdens hun vakantie staan artsen, verplegers en technici uit België hun Afrikaanse collega’s 
bij aan de operatietafel, in de ziekenzaal of in het labo. Om dit te blijven doen is sponsoring 
hard nodig. 

Kom kijken in de krankentent zie wat jij kan doen om Artsen Zonder Vakantie te helpen.

EEN ORGANISATIE VAN BUURTWERKING GROOT BEGIJNHOF MECHELEN


