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Het voorl.pig 'bestuur
Voor~l tter:
'
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tede!u

werd na bera.adsla.gb.g vastgeste1d als volg"ta
Hl:' F. VAl~ DEN BERGH, U.lI!'ekteur Alto
Hl' F, JACOBS
E.H. FRICKEL, :pastooJ' van het Begijnhof.
H~ R~ PROOST,Schepen Van Onde~ijs en
Schone Kunst,en.
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Hl.' F. STARCKX ( Leden van de e.o.o.
Hr R. PEETERS,stadsarchivaris
Hl" H. BEYENS

Hr L. GORIS
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m DOEL

VAN

m VERENIGING"

1. Het Begijnhof

uit de staat van verval en vergeteldool" alle besohikbue middelen en daar ••

te trekken

heid of verwaawlozing

door te vrijwa.ren tegen totale

onde2*gang of veriw1jning.

2. De geest van gebed en stil te te 'hevo.rderen en te behouden in
de toekomst.
:; '" Het Begijnhof
te plaatsen in het blta.ndpntvan
dé belang .•
. stelling van het gl'Oot ;publ'ék.
4. Het te maken tot een centrum van hoogstaande
kul tuur~ t. t. lIS.
folklOre. kunst, gesGhledenis en gódsdienst.

-,.'

II •••• HET MIDDEL.
De oprichting van een Comité of .Vereniging, bestaande uit VOQraansta.ande en dienstvaa.rdige
prsc>nen uit verschtllende
middens en
wijken van onze stad, die op o:r.ibaat~uöht1B'ë Wijze hun invloed,
hun plaats in de samenleving en hun tal.ènten willen geb1"\l1ken
om het dOel te bereiken.

111 •••. WERKWIJZE

m lm. VERENIGING.

Na sèhrifteU.jk
bericht door de sillkrètaria vergadert het Cam!té
in de Raadzaal 'Van het Museumop een dag en uur •. in de "Voorgaande
vergadering vastgesteld.
Het bestuur bestaat uit een Voorlal.tter en een Sekretaris-Schatbewaarder, gekozen doo~ de leden vooraan mandaat van drie jaren.
Zij kunnen herkozen worden op de eerste vel17ga.deringvan het jaal",
volg"&l'ldop het einde van hun mandaa.t.
Al de andere leden, optredend als raadgevers in elke zitting,
zullen
het hunne·bijdragen om de genOmenbesluiten ten uitvoer te brengen.

Vanuit de vereniging moet een geest

stralen. die alle middens van

de samenlenng belnvloedt,
tot groÜmak1ng van het Begijnhof.
Dat, in verstandhouding met de reeds bestaande kulturele verenigingen
van onze stad.
IV.... .PROGR.A:MlI'lA..

1. Het vervallen

u$.tzieht van. het BegijJÛlof veranderen:
aj' d.oor herstellingswe.ll'ken ~
de gebouwen.
b schilderen van de gebouwen.
c een andere gevel. aan het Museum.

2.

Middelen zoeken om noodzakelijke werken te bekostigen. Met de betrok ••.
ken bestUll'en onderhan4elen in naam van de vereniging.
(Op 30 mei 1936
werd het Begijnhof gek1.a.sseê!'d).

;..

Oprichting van regelmatige pOlitiedienst
het bof verblijvende
ijverige en strenge
gestéldé dienst()rde.

4.

wordt.
Het Begijnhof' doen kennen en bezoeken door het schrijven en ui tgenn

5.

of bewaking door een op
bewaker, met een vast ..•

Voorkomen dat het Begijnhof een publieke parkee~laa.ts

van:

a.l

b·

e

DE GESCHIEDENIS VAN HET J3ESIJNHOF VAN TUR!ffiOUT.
GIDS VAN DE BEZIENSWAARDIGHEDEN VA1l EET BEGIJNHOF.
HET MUSEUM VAN EET BEGIJNHOF.

6.

Het inrichten van een vell"g'adersaal voor kultmrele
kempische $chrj..tyers. dichters of kunstenaars.

7.

Propaganda voor bezoeken. aan het Begijnhof bij middel van de pers,
artikels in dag... en weekbladen1tijdachrif''ten
van toerisme, oudheidktmdige kringen enz
door voordracht.n,
:rad10t fUm en televisie.

verenigingen

als:

t,

van reklaambordenen kunstige wegwijzers in en buiten
kunstaff'1ehes in stat1ens en publieke plaatsen.

8. Het plaatsen
de stadt

e.
10.

Uitnodigingen zenden aan alle mogelijke vel:"ênigingen en onderwj~sinstellingen
van de stad voor geleide besoeken.
Middelen zoeken Omgans dêstad
te betl"ekken bij godsdienstige
pleohtigheden als de Meiviering, de Kerstviering met verliChting
van de grote gebouwen door het stadsbestu~,
omvoming en vergroting
van de jaarlijkse
procéssie.

11.

Bij gé16génheid het inriohten
yan todsdienst
en kunst.

12.

De geas'iêl!jkhe:ld

van ts:ntoonstelH.ngsn

14,

voor het oubte
stad. het Tul!nhou"tse tourdèS.

van Turnhout doen belangstellen

en vOJr.l!"naamste bedeoolt'd van Qnze

13.

op gebied

Om de beüjnhófgees't van stilte en gebed t~ behoudent zelfs als
de begijntjes zouden verdwenen zijn, deze deen. ver'V'ang€n door een
kloostergemeente
en het î'èpement van het Beg1jnhQf handha.~ei'1.
Omde geschiedan!s van het Begijnhof te bev$rderen,
opsoek1ngén
doen naar all-è mOgèU.jke dokumenta:b:le. zelfs opa.vingèn O.l"phise!:'en
na~

o'V'e:t''blij.fsél.s
van bet v$ormalig

begijnhot.

00000000

Opgesteld

dOQ1.'+E.H. FRICKEL

pa.stQorvanhet
oktober 19,59.
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