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Onderhavig verslag geeft een overzicht van de werking van 2018 van de vzw De Vrienden van het Begijnhof van Turnhout
onder het voorzitterschap van Jef Van den Bergh.
Inhoud:
1. Beleidsstructuur: wijzigingen Raad van Bestuur (RvB), Algemene Vergadering (AV).
2. Leden van Kernbureau (KB), RvB en AV.
3. Verslag van de Algemene Vergaderingen, de vergaderingen van de Raad van Bestuur en het Kernbureau.
4. Chronologisch overzicht van de voornaamste activiteiten.
5. Overzicht van de lopende en geplande projecten.
6. Overzicht van de sponsoring en aantal ereleden en donateurs.

1.

Beleidsstructuur : wijzigingen van RvB, AV, KB
1.1. Vergadering van de Raad van Bestuur van 26 maart 2018.
1.1.1. Aanvaarden als nieuw lid van de AV : Paul Koop.
1.1.2. Vrijwillig ontslag van Frank Lescouhierals lid RvB.
1.1.3. Vrijwillig ontslag van Xavier Swerts als lid RvB en KB .
1.1.4. Vrijwillig ontslagvan Johan Van Gorp als lid KB.
1.2. Vergadering van de Algemene Vergadering van 26 maart 2018.
1.2.1. Benoeming van Paul Koop als lid van de RvB en lid KB.
1.2.2. Herbenoeming en verlenging van het mandaat in de raad van Bestuur : geen in 2018.
1.3. Vergadering van de Raad van Bestuur van 27 september 2018
1.3.1. Vrijwillig ontslag uit de RvB : Fons Uytterhoeven.
1.3.2. Aanvaarding als nieuw lid van de AV : Clémentine Diepen.

2.

Leden van Kernbureau, Raad van Bestuur en Algemene Vergadering (31 december 2018)
2.1. Kernbureau.
Croenen Mia, de Kok Harry (ondervoorzitter), Dufraing Marleen, Florizoone Jef, Gielis Marcel, Hofland Peter
(Begijnhofmuseum), Koop Paul, Koop Rob, Op de Beeck Herbert, Peeters Liesbet (secretaris), Peeters MariePaule, Rosseels Bert, Segers Dirk, Theunissen Guido (Begijnhofkrant), Van den Berg Jef (voorzitter), Van
Ermengem Juliette, Van Rooy Griet (OCMW), Vervloesem Jef, Wilder Sofie (Archief en Musea), Wouters
Maria.
2.2. Raad van Bestuur.
Croenen Mia, De Jongh Paul, de Kok Harry (ondervoorzitter), Deckx Herman, Driesen Josiane (afgevaardigde
stad Turnhout), Dufraing Marleen, Florizoone Jef, Gielis Marcel, Joos Wim, Joosen Flor, Kempen Jos, Koop
Paul, Koop Rob, Op de Beeck Herbert, Op de Beeck Luc (OCMW), Peeters Liesbet(secretaris), Peeters MariePaule, Raskin Christian, Rosseels Bert, Vanden Bergh Jef (voorzitter), Van Ermengem Juliette, Van Gorp Johan,
Vervloesem Jef, Vos Eric, Willems Herman, Wouters Maria.
2.3. Algemene Vergadering.
Biesmans Nico, Boone Jacques, Braet-Van den Brandt Su, Croenen Mia, De Jongh Paul, de Kok Harry
(ondervoorzitter), Deckx Herman, Dickens Roger, Diepen Clémentine, Driesen Josiane (afgevaardigde stad
Turnhout ), Dufraing Marleen, Florizoone Jef, Geenen Jos, Gielis Marcel, Gladiné Pierre, Goossens Ludo,
Horsten Frans,Joos Wim, Joosen Flor, Kempen Jos, Koop Paul, Koop Rob, Lescouhier Frank, Leysen Annie,
Nijs André, Op de Beeck Alex, Op de Beeck Herbert, Op de Beeck Ivo, Op de Beeck Luc (OCMW), Peeters
Liesbet (secretaris), Peeters Marie-Paule, Pelckmans Staf,Proost Marcel, Raskin Christian, Rosseels Bert, Sartori
Paolo, Stevens Fred, Stouthuysen Robert, Swerts Xavier, Uytterhoeven Alfons, Van Aubel Michel, Van den
Bergh Jef (voorzitter), Van Den Nieuwenhuyzen Wim, Van der Celen Gilbert, Van Dyck Luc, Van Ermengem
Juliette, Van Gorp Johan, Van Rooy Griet (OCMW), Vanden Bossche Hugo, Vervloesem Jef, Volders Robert,
Vos Eric, Willems Herman, Wouters Maria.
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3.

Vergaderingen
3.1. Kernbureau van 8 februari 2018.
- Varia :
o De volledige begijnhofsite zal worden voorgesteld voor de verkiezing ‘Het erfgoed van Turnhout’ op
Erfgoeddag (22 april).
Website : dagelijks een vijftal bezoekers.
o Begijnhofkrant : Jef VdB. neemt de taak over van Hugo Vanden Bossche. Guido Theunissen, Paul
Koop en Paul Van Dooren zetelen mee in de redactie.
o ChromArt werkt momenteel aan de restauratie van de reliekschrijnen.
o Op 24 januari ontvingen Jef VdB, Peter en Liesbet twee medewerkers van het begijnhof van Breda.
o Een subsidieaanvraag bij de Vlaamse Regering werd via Cor Vaninstendael (Erfgoed
Noorderkempen) ingediend in het kader van de geplande activiteiten rond 20-jarige erkenning
Unesco werelderfgoed.
- Viering 20-jarige erkenning van het begijnhof van Turnhout als werelderfgoed door Unesco.
o 20 maart : De Nacht van de geschiedenis : voordracht ‘Spiritualiteit en mystiek in het begijnenleven’;
door prof. Rob Faesen van de KUL. Georganiseerd door het Davidsfonds Turnhout i.s.m. De
Vrienden van het Begijnhof.
o 22 maart : opening fototentoonstelling ‘Serene Schoonheid’ in het Taxandriamuseum .
o 17 april en volgende : tijdens filmfestival MOOOV : de promotiestand voor Archief & Musea wordt
aangekleed met als thema ‘Begijnen/20 jaar Unesco erkenning’.
o 27 mei : Heropening begijnhof en opening tentoonstelling ‘Ontmoeting en contrast’ .
o 9 september : Brocantemarkt, georganiseerd door de Bewonersvereniging Begijnhof.
o 16 september : Uitgaan en filmen van de processie. Hierna re-enactment :‘Begijnen op het hof’.
o Oktober : tentoonstelling Alexander Kerkhof ‘Begijnhoven. Eeuwenoud. Eigentijds’ .
o 18 November :
 Creatieve namiddag voor kinderen van de lagere school door Anne-Marie Loos.
 Uitvoering Deutsche Messe van Schubert, door het St-Pauluskoor van Westmalle.
o December : voorstellen, deels afhankelijk van resultaat subsidiedossier :
 Colloquium ‘Begijnhoven in de Lage Landen’ door KUL en Brepols Publishers,
 Colloquium ‘Heden en toekomst van begijnhoven’, georganiseerd door Erfgoed Noorderkempen
i.s.m. Brepols Publishers en OCMW.
 Optreden van het koor Psallentes .
 Kerstavond : kaarsjes op het hof : extra feestelijke editie.
3.2. Vergadering van de Raad van Bestuur van 26 maart 2018.
- Leden : Benoeming van Paul Koop als lid van de AV.
- Goedkeuring van het verslagen van de RvB van 30 november 2017 en van het KB van 8 februari 2018.
- Het jaarverslag 2017 wordt goedgekeurd.
- De rekeningen van 2017 worden goedgekeurd.
- Ledenwerving 2017 en toestand op 26 maart 2018 :
o Situatie op 31 december 2017: 226 stortingen : 95 op Belfiusbank, 131 op KBS.
o Situatie op 26 maart 2018 : A.g.v. het later aanschrijven van ereleden en sponsors, waarvan een groot
deel via mail, kwamen er eind maart nog maar 44 betalingen binnen.
- Begijnhofmuseum : verslag door Peter Hofland.
o Projecten gerealiseerd in 2017 :
 Opstellen beheersvisie en beheersplan.
 Contact werd gelegd met de begijnhoven van Kortrijk en Breda.
 Voorbereiding ’20 jaar UNESCO-erkenning Vlaamse begijnhoven als werelderfgoed’.
 Herstel van de lekken in de glazen inkom van het museum.
 Herinrichting begijnhof : met OCMW, de Vrienden, Toerisme & Uit werd overleg gepleegd
ivm.de borden en de bewegwijzering op het hof.
 Publiekswerking:
 Slideshows : ‘Het ziekentridium’- ‘Het leven van de begijnen’ i.s.m. De Vrienden.
 Workshops : ‘Wegwijs met kantklossen’ – ‘Kruidenleer ‘ i.s.m. Dinamo.
 Het museum nam deel aan Vlieg, Mooov, Kunstendag voor kinderen.
 Beheer van de collecties :
 Overbrenging foto’s naar het stadsarchief.
 Overbrenging restant van boeken en documenten uit de collectie van het Begijnhof,
naar het stadsarchief .
 Het kerkkoor schonk haar collectie aan het stadsarchief.
 Aanwinst van werken van Elvira Bruers.
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Geplande projecten :
 27 mei : Opening tentoonstelling ‘Ontmoeting en contrast’.
 De beteksting, de banners en de blow-ups van foto's in het museum worden vernieuwd.
 Waardering (= belang bepalen) van de museumcollectie.
 Nieuwe introfilm voor het museum.
Begijnhofkerk.
o Projectrekening KBS en lopend project ‘Restauratie reliekkasten H.Kruiskerk’; einde voorzien zomer
2018.
De Begijnhofkrant.
o Jef Van den Bergh, Guido Theunissen, Paul Van Dooren en Paul Koop vormen de redactieraad.
o Zowel vanuit de lezers als vanuit het KB kwam de vraag naar het invoegen van actua in de krant.
Varia :
o Voorstelling programma viering 20 jaar Unesco-erkenning.
o De website wordt beheerd door Jef VdB. Zie www.vriendenbegijnhof.be/
o Samenwerking met de bestaande begijnhoven.
 Bezoek uit Kortrijk : werd door de mensen van Kortrijk uitgesteld.
 Bezoek uit Breda : had plaats op 24 januari. Jef VdB, Peter en Liesbet ontvingenEd Wagemakers
en Martin Rasenberg.
o Nieuws uit Museumraad en Forum cultuur.
o Aankoop 18e eeuws Breviarium, eigendom van begijn Maria Mutsaerts, door Archief & Musea.
o De fototentoonstelling ‘Serene schoonheid’ in het Taxandriamuseum duurt tot in het najaar. Een
digitale variant is te bekijken in het Begijnhofmuseum.
o Een cursus ‘Het begijnhof van Turnhout’ werd geschreven en gegeven door Jef Florizoone voor de
studenten ‘Toeristische gids voor het Land van Turnhout’.
o Boekencollectie. Nog 53 boekbanden werden in het stadsarchief ‘ontdekt’. Momenteel zijn er 685
boekbanden bekend die 804 boeken bevatten.
Een interview met oud-gidsen Mia Croenen, Marcel Proost en Johan Van Gorp, alsook met E.H. Guido Van
Dijck zal gefilmd worden. De kosten (2500 euro) worden door de Vrienden betaald.
o

-

-

-

-

3.3. Vergadering van de Statutaire Algemene vergadering van 26 maart 2018.
- Goedkeuring Jaarverslag 2017 en verslag van de gewone Algemene Vergadering van 20 maart 2017.
- Goedkeuring jaarrekening 2017.
- Goedkeuring van de begroting 2017.
- Goedkeuring benoeming van Paul Koop als lid RvB en KB. Aanvaarding vrijwillig ontslag van Johan Van
Gorp uit KB, en van Xavier Swerts uit RvB en KB.

3.4. Kernbureau van 7 juni 2018.
- Ledenwerving begin juni : 208 stortingen : 109 op rekening Belfius, 109 op rekening KBS.
- Interviewproject. Op 26 april was de compilatie van het interview met drie begijnhofgidsen en E.H. Van
Dijck klaar.
- Prijs Baron Stouthuysen : schilderwedstrijd met als thema : Begijnhof Turnhout. Prijsuitreiking in 2019.
- Begijnhofmuseum : toelichting door Peter.
o Ondanks de ingrijpende werken op het hof bezochten 4 342 mensen het museum in 2017.
o Subsidieverzoek verstuurd door Erfgoed Noorderkempen, voor het project ‘Waardering van de
collecties Begijnhofmuseum Turnhout, het Tempelhof Beerse en het gevangenismuseum Merksplas.
o Nieuwe kledij werd door de naaigroep van De Meerloop gemaakt voor de begijn (pop) in het
museum. Deze dames maken ook de kledij voor de re-enactment in september.
o De voorbereidingen voor de tentoonstelling ‘Merklappen; relatie begijnhof- H.Graf’ starten dit jaar,
zodat deze kan geopend worden mei/juni 2019.
o Een Kijkwijzer voor het begijnhof wordt opgesteld (in 4 talen).
o De introfilm van het museum wordt vernieuwd ahv. de film met interviews, de film van de processie,
filmfragmenten van vroegere opnames van de VRT.
o De tentoonstelling "Ontmoeting & contrast" loopt t.e.m. januari 2019. Marcel Gielis wil hierover,
i.s.m. Davidsfonds Turnhout, een lezing geven.
- Begijnhofkrant.
o Drukkerij Joos stopt vanaf 2019 met het gratis drukken. Een oplossing wordt gezocht.
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-

-

Programma viering 20-jaar Unesco-erkenning
o In mei werd 25 000 Euro projectsubsidie toegekend . Hiermee zal bekostigd worden :
 De rondreizende tentoonstelling van Alexander Kerkhof over de Vlaamse begijnhoven.
 Borging van immaterieel erfgoed : filmen van de processie in september.
 Concert door Psallentes in december in de H.Kruiskerk.
 Colloquium ‘Begijnhoven in de Lage Landen’
 Colloquium ‘Heden en toekomst van begijnhoven’.
Evaluatie Erfgoeddag : Verkiezing ‘Het erfgoed van Turnhout’ :
o Het begijnhof eindigde op de tweede plaats na het Vennengebied.
Evaluatie zondag 27 mei : heropening Begijnhof : een zeer geslaagde dag.
De werkgroep : ‘Kaarsjes op het hof op kerstavond’, vraagt de Vrienden om een extra bijdrage.
Het H.Kruiskoor, opgericht in 1948, zal hun 70-jarig bestaan op een informele interne manier vieren.
Projectrekening KBS .
o De restauratie van de reliekhouders van de H.Kruiskerk zal binnenkort klaar zijn.
o Kan het beeld ‘Christus op de koude steen’, vooraan op het hof, gerestaureerd worden?
o Het dak van de kerk moet volledig vernieuwd worden. Dit is een kost voor de stad.
Varia :
o Boekententoonstelling tijdens het theologisch colloquium in Corpus Christianorum.
o Het processie-erfgoed werd geïnventariseerd en wordt bewaard in de Middelareskerk
o Bezoek van alle lagere scholen uit Turnhout aan het begijnhof en het museum, in 2019.
o Europese wetgeving inzake privacy : De Vrienden zijn hiermee in orde.
o Spreekbeurt wordt gepland door schrijfster Hilde Gerard over haar nieuwe boek dat zich afspeelt op
het Turnhoutse begijnhof, i.s.m. Davindsfonds Turnhout.
o 20 juni : bezoek van Jef VdB, Peter, Sofie, Sarah Lauwers en Liesbet aan het begijnhof in Breda.
o Een delegatie uit Kortrijk komt op bezoek, ofwel op 3 juli, ofwel op 17 augustus.
o Fons Uytterhoeven gaf zijn ontslag in de RvB. Hij stelt Clémentine Diepen voor als vervanger.

3.5. Vergadering van de Raad van Bestuur van 27 september 2018.
- Leden. Aanvaarding van Clémentine Diepen als lid van de AV.
- Goedkeuring verslagen van de RvB van 26 maart 2018 en van het kernbureau van 7 juni 2018.
- Goedkeuring van het halfjaarlijks verslag.
- Ledenwerving 2018 : Situatie op 27 september:
o 227 stortingen particulieren: 96 op Belfius, 131 op KBS
o 4 stortingen (stad, Erfgoed Noorderkempen, Kiwanis, Lions Club) op Belfius
- Begijnhofmuseum (door Peter).
o Voorbije activiteiten :
 Tentoonstelling ‘Ontmoeting & Contrast ‘
 Open Monumentendag op 9 sept.: 345 bezoekers. Op 16 sept Cultuurmarkt : 365 bezoekers.
o Toekomstige projecten :
 Yotti van Deun werd aangenomen voor de collectiewaardering van de collecties van het
Begijnhofmuseum, het Tempelhof in Beerse en het Gevangenismuseum in Merksplas .
 Alle leerlingen van het 2e leerjaar van de basisscholen van Turnhout bezoeken vanaf oktober het
Begijnhofmuseum.
 Vrijdag 19 oktober : Nacht van het Kempens Erfgoed’, voordracht door Hilde Gerard over haar
nieuwe boek ‘Kantje Moord’.
 Zondag 18 november :Kunstendag voor kinderen met kunstenares Annemarie Loos.
 De tentoonstelling ‘Merklappen’ zal openen mei/juni 2019.
- Evaluatie recente activiteiten.
o Open Monumentendag en curiosamarkt op 9 september. De rommelmarkt werd omgevormd tot
brocantemarkt ; 27 brocanteurs waren aanwezig en tevreden.
o Cultuurmarkt, processie, re-enactment op 16 september.
 De hoogmis in aanwezigheid van bisschop Bonny werd gevolgd door de processie waarin de
Afrikaanse gemeenschap meestapte. De processie werd gefilmd.
 De kerk werd bezocht door bijna 300 mensen.
 Het re-enactment van het begijnenleven had veel succes .
- 20 jaar UNESCO-erkenning : voorlopig programma
o Sarah : De tentoonstelling ‘Begijnhoven. Eeuwenoud. Eigentijds’ loopt tot en met 4 november.
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Marcel, Sarah, Paul : De twee colloquia, georganiseerd ism. de Katholieke Universiteit Leuven en
Corpus Christianorum zullen beide plaatsvinden in Turnhout in C.C. De Warande van 12 t.e.m. 14
december.
 12 december : Cultuur-historische aspecten van het begijnenleven.
 13 december : Overdag : Beheer van begijnhoven : juridische aspecten, wetgeving.
’s Avonds : Concert Psalentes in Begijnhofkerk.
 14 december : Reflectiedag begijnhoven: culturele en immateriële focus.
o Een 3000 kaarsjes zullen op kerstavond het hof versieren .
Begijnhofkerk.
o Het lopend project ‘Conservatie reliekkasten H.Kruiskerk’ heeft grote vertraging opgelopen.
o Voorstel nieuw project. Restauratie houtwerk ‘Christus op de koude steen’ op het begijnhof.
Begijnhofkrant.
o Interview met Jef Fl. en Mia over de feestactiviteiten op het hof
o Drukkerij Joos heeft gedurende 15 jaar de krant gratis gedrukt maar stopt hiermee, doordat zij vanaf
volgend jaar armoedeprojecten willen steunen. Een andere drukker moet gezocht worden.
Prijs Baron Stouthuysen. 7 inschrijvingen kwamen binnen.
Varia.
o De website werd in september 310 maal bezocht.
o Jef VdB., Sofie, Sarah, Peter en Liesbet deden een tegenbezoek aan het begijnhof van Breda
o Het bezoek uit Kortrijk werd voor de tweede maal afgezegd.
o De foto’s van de tentoonstelling ‘Serene Schoonheid’ in het Taxandriamuseum worden ook getoond
op TV-scherm in het Begijnhofmuseum.
o De tentoonstelling ‘Ontmoeting & Contrast’ loopt goed en krijgt positieve reacties.
o Sleutel kerk en kapel : in de volgende kerkraad wordt besproken waar deze definitief komt te liggen
14. Rondvraag
o

-

-

-

-

3.6. Kernbureau van 17 december 2018
- Leden
o Ontslag Willy Van Dingenen voor de AV, RvB en kernbureau.
o Vacature opengesteld voor penningmeester en toezichthouder voor de Belfiusrekening.
- Goedkeuring verslagen Kernbureau van 7 juni 2018 en RvB donderdag 27 september 2018.
- Toelichting project ‘Collecties waarderen’
o Dit project gaat door voor het Begijnhofmuseum, samen met het Gevangenismuseum Merksplas en
het Tempelhof Beerse en duurt 1 jaar.
o Yotti Van Deun werd aangenomen bij Erfgoed Noorderkempen voor de coördinatie van dit project.
o Twee aspecten komen aan bod : het vergaren van kennis ivm. de collectiestukken en het ontwikkelen
van een perspectief over de nieuwe invulling van het Begijnhofmuseum.
- Ledenwerving 2018:
o 247 stortingen particulieren: 111 op Belfius, 136 op KBS
o 4 stortingen (stad, Erfgoed Noorderkempen, Kiwanis, Lions Club) op Belfius
- Lidgeld 2019: De bijdrage voor ereleden wordt verhoogd naar 30 Euro agv.bijkomende kost Begijnhofkrant
- Projecten :
o De reliekschrijnen, na conservatiebehandeling, zijn terug.
o Verlenging van het huidig project zijaltaren H.Kruikkerk werd door KBS goedgekeurd. Hiervoor
moet een nieuw subsidiedossier worden ingediend door ofwel De Vrienden ofwel de kerkfabriek.
o Restauratie van het houtwerk ‘Christus op de koude steen’ op het hof wordt onderzocht.
- Begijnhofmuseum.
o Jef VdB : Na een dip tijdens de voorbije wegwerkzaamheden gaat dit aantal terug in stijgende lijn.
In totaal kwamen 7 327 bezoekers langs : een recordaantal, gevolg van het feestjaar.
o Maandag 24 december : Kaarsjes op het hof met speciale belichting van het Begijnhofmuseum;
museum gratis toegankelijk van 17.30 tot 21.00 uur.
o Zat 19 januari : Turnhout by Night. Gratis toegang tot het Begijnhofmuseum. Een speciale
lichtvoorstelling wordt geprojecteerd op de voorgevel van de Begijnhofkerk.
o Dond. 24 januari: Finissage tentoonstelling “Ontmoeting & Contrast” in het Taxandriamuseum.
- Evaluatie recente activiteiten
o Oktober:Tentoonstelling ‘Begijnenhoven.Eeuwenoud. Eigentijds’
 Aantal bezoekers : 578 plus twee groepen tijdens het colloquium.
 De inhoud : interessant, vooral de video ivm.de toekomst van de begijnhoven.
 Dond.19 oktober: Nacht Kempens Erfgoed: voorstelling boek van en door Hilde Gerard;
een 30-tal bezoekers die allen enthousiast waren.
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o
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4.

Zondag 18 november:
 De Deutsche Messe gezongen door het St-Pauluskoor van Westmalle trok extra kerkgangers
aan. Het koor bezocht in de namiddag het hof, het museum en Corpus Christianorum.
 Kunstendag voor kinderen : slechts enkele kinderen agv. een overaanbod aan activiteiten.
Zondag 25 november: Plechtige misviering 70 jaar Koninklijk Heilig Kruis Begijnhofkoor.
Woensdag tot vrijdag 12-13-14 december: Congres "Heden en toekomst van Begijnhoven"
 Aanwezigen : dag 1: 80 deelnemers; dag 2: 80 deelnemers; dag 3: 60 deelnemers.
 Zinvolle ontmoeting van alle actoren, betrokken bij begijnhoven.
 Breda, niet betrokken bij de UNESCO-erkenning, toont grote interesse samenwerking.

Allerlei
o Toelichting van een aantal cijfers door Jef VdB
o Nieuws uit Museumraad
o Activiteiten 2019 :
 28 april : Erfgoeddag, thema ‘Hoe maakt u het?’
 8 september : Open Monumentendag, thema ‘Energie’
 Lente 2019 : tentoonstelling ‘Merklappen’ in het Begijnhofmuseum
 2019 : Feestjaar 50 jaar Speelkaartenmuseum
o Voorstel van bewoners en OCMW : begijnhof als stiltegebied ?.
o Vanaf 2019 wordt de museumraad voorgezeten door een afgevaardigde van het Speelkaartmuseum.
o De 3 Turnhoutse stedelijke musea zijn ingestapt in het nieuwe systeem van de Museumpas.
o Forum cultuur: Liesbet vraagt vervanging. Marleen stelt zich kandidaat.
o Prijs Baron Stouthuysen : 10 inschrijvingen. Rob helpt met de verdere organisatie.
o Uitreiking Jozef Weyns-eremerk aan Marcel Gielis, voor zijn jarenlange inzet voor heemkunde.’
o Begijnhofgidsen.Momenteel is er geen nood aan bijkomende gidsen
o Voorstel Dirk :een bezoek aan het hof voor leerlingen 5e jaar middelbaar.
o Kijkwijzer vertalingen : een Spaanse vertaling en een Latijnse vertaling is klaar.
o Programma december en 2019
o Sleutel kerk en kapel. De gidsen wensen de huidige regeling te behouden.
Rondvraag
o Toekomstig artikel over de ‘Hereford cathedral world map’ door Jef VdB.
o Zondag 7 april : concert ‘Jezus, een gezongen biografie’ in de Begijnhofkerk.
o Mieke Felix is bereid in de paasperiode een evocatie te brengen.
o In Tertio verscheen een uitgebreide publicatie over begijnhoven.

Overzicht van de voornaamste activiteiten.
-

-

-

Deelname aan de voorbereidende vergaderingen in het kader van de viering 20-jarige UNESCO-erkenning i.s.m.
Erfgoed Noorderkempen, OCMW, Archief & Musea, Toerisme & Uit.
Mee organiseren en promoten van de voordracht ‘Spiritualiteit en mystiek in het begijnenleven’, door prof. Rob
Faesen van de K.U.L. op 22 maart 2018.
Inventariseren en beschrijven van de fotocollectie van het begijnhof door enkele leden van De Vrienden.
Bekostigen van de conservatie van twee reliekschrijnen van de H.Kruiskerk.
Bekostigen van het interviewproject, gefilmd door Jan Verheyen uit Turnhout.
Uitwerken van 2 kleinschalige tijdelijke tentoonstellingen : ‘Het ziekentridium’ en ‘Het leven van de begijnen’
i.s.m. het Begijnhofmuseum.
Bezoek aan de tentoonstelling ‘Begijnhoven. Eeuwenoud. Eigentijds’ in Leuven, alsook aan het begijnhof van
Leuven, samen met medewerkers van Archief& Musea; dit ter voorbereiding van de komst van deze
tentoonstelling naar Turnhout alsook van het re-enactment op de Open Monumentendag van 9 september 2018.
Deelname en praktische ondersteuning van het colloquium ‘Verleden, heden en toekomst van de begijnhoven’ op
12 december 2018 in C.C. De Warande.
Deelname en praktische ondersteuning van het tweedaags colloquium ‘Beheer van het onroerend erfgoed en
juridische aspecten’ en ‘Reflectie over het begijnenerfgoed vandaag’ op 13 en 14 december 2018 in C.C. De
Warande.
Promoten van de tentoonstellingen ‘Ontmoeting & Contrast’ en ‘Begijnhoven. Eeuwenoud. Eigentijds’.
Promoten van het concert ‘La Fête-Dieu’door Psallentes op 13 december in de H.Kruiskerk op het begijnhof.
Praktische organisatie van de schilderwedstrijd ‘Prijs Robert Baron Stouthuysen’.
Financiële ondersteuning van de processie op 16 september 2018.
Financiële ondersteuning van het Begijnhofkoor.
Aanvullen en uitwerken van de website www.vriendenbegijnhof.be.
Publiceren van De Begijnhofkrant.
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5.

Overzicht van de lopende en de geplande projecten.
5.1. Lopende projecten :
-

Website : www.vriendenbegijnhof.be : permanente bijwerking en aanvulling.

-

Begijnhofkrant : zie ook: http://www.vriendenbegijnhof.be/begijnhofkrant/inhoud/
Begijnhofkrant 59
o Begijnen en het concilie van Vienne (1311-1312) / José Huijberts
o De terugkeer van een Breviarium Romanum / Jef Van den Bergh
o Object van de maand. Oudt keurboeck der vryheyt van Turnhout (ca.1550) / Harry de Kok en Fred
Stevens
o Rekeningen van de infirmerie van het begijnhof buiten Antwerpen 1445-1456 / Jef Van den Bergh
o Begijnhofbloemen. Hortus sum occlosum / Edmond Boonen
Begijnhofkrant 60
o De begijnenbeweging, ontstaan en evolutie / Jef Florizoone
o Begijnen en boeken. De boekencollectie van het begijnhof in Turnhout (deel 5) / Hugo Vanden
Bossche
o Serene schoonheid in Taxandriamuseum / Guido Theunissen
o Kunst op het begijnhof (1) / Marie-Paule Peeters
o Antonia Grauwmans, begijn te Turnhout / Jef Van den Bergh
Begijnhofkrant 61
o Begijnen en protestanten (Deel 1) / Paul Koop
o Statuijten ende ordonantiën vanden beghynhove van Antwerpen 22 december 1600 / Jef Van den
Bergh
o Tentoonstelling Begijnhoven. Eeuwenoud. Eigentijds komt naar Turnhout / Guido Theunissen
o Brepols Publishers huist in Turnhouts begijnhof / Guido Theunissen
o Ontmoeting& Contrast. Hedendaagse kunst in dialoog met de begijnhofcollectie / Guido Theunissen
o La nuit des béguines van Aline Kiner / Marleen Dufraing
o Kunst op het begijnhof (2) Christus en de overspelige vrouw / Marie-Paule Peeters
o Feestprogramma 20 jaar UNESCO-werelderfgoed
Begijnhofkrant 62
o Begijnen en protestanten (Deel 2) / Paul Koop
o Het testament van Lysbet Van Brecht, begijn te Lier / Jef Van den Bergh
o Poortgebouw van het begijnhof krijgt nieuwe bestemming / Alfons Uytterhoeven
o Tentoonstelling Begijnhoven, eewenoud eigentijds te gast in Turnhout / Jef Florizoone
o ‘Jezus aan het kruis’ van Remi Lens (1902 – 1983) . Nieuwe aanwinst voor Begijnhofmuseum / Jef
Florizoone
o Begijnhofprocessie weer volop in de belangstelling. Multiculturele manifestatie voor jong en oud /
Guido Theunissen
o Knipprent ‘Aanbidding der herders’ in Begijnhofmuseum / Johan Van Gorp
o Marcel Gielis wint Jozef Weyns-eremerk 2018 / Guido Theunissen
o Kantje Moord voorgesteld in het begijnhof / Jef Van den Bergh

5.2. Geplande projecten :
6.

Zondag 7 april : Concert ‘Jezus een gezongen biografie’ door ensemble Intervalli.
Lente : Tentoonstelling Merklappen samengesteld door leden van De Vrienden van het Begijnhof.

Overzicht van het aantal ereleden en donateurs
Op 12 december 2018 ontvingen De Vrienden van het Begijnhof 254 betalingen :
- Erelden : 116 stortingen op de rekening van Belfius waarvan 112 door particulieren.
- Donateurs : 138 stortingen op de rekening van de Koning Boudewijnstichting.

Jef Van den Bergh
Voorzitter

Peeters Liesbet
secretaris
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