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1. Leden van de Algemene Vergadering, Raad van Bestuur en Kernbureau, (op 31 december
2019)
1.1. Algemene Vergadering: Biesmans Nico - Boone Jacques - Braet-Van den Brandt Su - Croenen Mia De Jongh Paul - Deckx Herman - Dickens Roger - Diepen Clémentine -Driesen Josiane -Dufraing
Marleen - Florizoone Jef - Gielis Marcel - Gladiné Pierre - Goossens Ludo - Horsten Frans -Joos Wim
- Joosen Flor - Kempen Jos - Koop Paul (penningmeester) - Lescouhier Frank -Leysen Annie - Nijs
André - Op de Beeck Alex - Op de Beeck Ivo - Peeters Liesbet (secretaris) - Peeters Marie-Paule Pelckmans Staf -Proost Marcel - Raskin Christian - Segers Dirk -Stevens Fred -Stijnen Francis
(afgevaardigde stad Turnhout ) -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 -Wittebolle Astrid
(afgevaardigde stad Turnhout) - Wouters Maria.
1.2. Raad van Bestuur: Croenen Mia - De Jongh Paul - Deckx Herman - Diepen Clémentine - Dufraing
Marleen - Florizoone Jef - Gielis Marcel - Joos Wim - Joosen Flor - Kempen Jos - Koop Paul,
Lescouhier Fran - Op de Beeck Luc - Peeters Liesbet - Peeters Marie-Paule -Raskin Christian Segers Dirk -Stijnen Francis -Vanden Bergh Jef - Van Ermengem Juliette - Van Gorp Johan Vervloesem Jef - Vos Eric -Wittebolle Astrid -Willems Herman - Wouters Maria.
1.3. Kernbureau: Croenen Mia- Diepen Clémentine - Dufraing Marleen - Florizoone Jef - Gielis Marcel Hofland Peter(Begijnhofmuseum) - Koop Paul - Peeters Liesbet - Peeters Marie-Paul - Segers Dirk Theunissen Guido (Begijnhofkrant), Van den Bergh Jef, Van Ermengem Juliette, Van Rooy Griet,
Vervloesem Jef - Wilder Sofie (Archief en Musea) - Wouters Maria.
1.4. Overlijdens in de loop van 2019: Geenen Jos overleed op 13 maart 2019, ondervoorzitter de Kok
Harry, overleed op 30 december 2019.

2. Verslag van de Algemene Vergaderingen, de vergaderingen van de Raad van Bestuur en het
Kernbureau.
2.1. Algemene Vergadering 18 maart 2019.
2.1.1. Het verslag van de gewone Algemene Vergadering van 26 maart 2018 wordt goedgekeurd.
2.1.2. Het jaarverslag 2018 wordt goedgekeurd.
2.1.3. De jaarrekening 2018 wordt goedgekeurd.
2.1.4. De begroting 2019 wordt goedgekeurd.
2.1.5. Leden :
- De verlenging van volgende mandaten als bestuurder wordt goedgekeurd : Croenen Mia De Jongh Paul - de Kok Harry - Deckx Herman - Florizoone Jef -Joos Wim - Joosen Flor Kempen Jos - Op de Beeck Herbert - Op de Beeck Luc (OCMW) - Peeters Marie-Paule - Van
Ermengem Juliette - Willems Herman -Vos Erik.
- Gaven vrijwillig hun ontslag: Willy Van Dingenen (als penningmeester en als lid van de AV,
RvB, KB) - Fons Uytterhoeven als lid van de RvB - Paoli Sartori als lid van de AV.
- De benoeming van volgende leden als bestuurder en lid van het kernbureau wordt
goedgekeurd : Clémentine Diepen - Dirk Segers.
2.2. Raad van Bestuur 18 maart 2019.
2.2.1. Leden :
- De verlenging van volgende mandaten voor de AV 2019 - 2025 wordt goedgekeurd :
Croenen Mia, De Jongh Paul - de Kok Harry - Deckx Herman - Florizoone Jef - Joos Wim Joosen Flor - Kempen Jos - Op de Beeck Herbert - Op de Beeck Luc - Peeters Marie-Paule Van Ermengem Juliette - Willems Herman - Vos Erik.
- De benoeming van Dirk Segers als lid van de AV wordt goedgekeurd. De benoeming van
Paul Koop tot penningmeester wordt goedgekeurd. Jef VdB doet de boekhouding en Paul
Koop houdt het toezicht..
2.2.2. Goedkeuring verslagen : Het jaarverslag 2018, het verslag van de AV van 26 maart 2018, van
de RvB van 27 sept 2018 en van het Kernbureau van 17 december 2018 worden goedgekeurd.
2.2.3. Balans, jaarrekening, jaarverslag, cijferinfo : toelichting door Jef VdB.
- De grootste uitgavenpost was de conservatie van de reliekhouders in de H.Kruiskerk.
- De jaarrekening wordt goedgekeurd.
- De oplage voor de Begijnhofkrant wordt teruggebracht tot 425 exemplaren.
- Bezoekers Begijnhofmuseum : 2018 was een recordjaar met meer dan 7 300 bezoekers.

- Website : gemiddeld komen er dagelijks 5 à 10 mensen langs. Van sommige artikels in de
Begijnhofkrant is een uitgebreidere versie te lezen op de website.
- Begroting 2019 : Het lenteconcert, de Begijnhofkrant en de restauratie van de zij-altaren
van de H.Kruiskerk zullen een groter budget vragen.
2.2.4. Begijnhofmuseum :
- Een nieuwe introductiefilm voor de bezoekers is klaar.
- De signalisatie van het Begijnhof is toe aan een tweede aanbestedingsronde.
- De tentoonstelling “Ontmoeting & Contrast” is eind januari beëindigd, de finissage bestond
uit een symposium met volgende sprekers. Christian Wittebroodt (voorzitter Museum voor
Moderne Religieuze Kunst Brussel): inleiding moderne religieuze kunst; Hugo Kaagman
streetart kunstenaar): gaat in op zijn religieuze werk.en Rudi Mannaerts (pastoor SintAndries Antwerpen, Toerisme Portaal): de kerk & religieuze kunst nu.
- De tentoonstelling Merklappen opent 16 mei en loopt tot 17 november.
- Twee werken van Remi Lens zijn geschonken aan het museum.
- De collectiewaardering van het Begijnhofmuseum is eind 2018 gestart.
2.2.5. Prijs Baron Stouthuysen: 27 deelnemers leverden meer dan 50 werken binnen.
2.2.6. Evaluatie recente activiteiten.
- 12, 13 en 14 december 2018: Congres ‘Begijnhoven’ . Iedereen was vol lof. De K.U.Leuven
hoopt een contactcentrum voor begijnhoven op te richten.
- 24 december 2018 : Kerst op het Hof : in het museum kwamen 1249 mensen langs.
- 10 januari 2019: Sacramentslof en gespreksavond ‘Begijnhofprocessie’ door Davidsfonds
Turnhout. De processie kan én als religieuze gebeurtenis én als erfgoed benaderd worden.
- 19 januari 2019 : Afsluiting feestjaar 20 Jaar UNESCO - Turnhout by Night met een
speciale lichtprojectie op de voorgevel van de Begijnhofkerk. In het museum werden 1896
bezoekers gratis rondgeleid.
- 24 januari : Finissage en symposium tentoonstelling " Religieuze Kunst vroeger en nu;
Ontmoeting en Contrast’. Weinig deelnemers door slecht weder maar boeiende inhoud.
2.2.7. Begijnhofkrant .
- Het redactieteam bestaat uit Paul Koop, Guido Theunissen, Jef Van den Bergh. Dit jaar
wordt de krant gedrukt door CTP Digital Printing.
2.2.8. Prijs Baron Stouthuysen. De schilderijen worden tentoongesteld in de Begijnhofkerk.
2.2.9. Lopende projecten.
- Collectiewaardering voor het Begijnhofmuseum, geleid door Yotti Van Deun (Erfgoed
Noorderkempen) in samenwerking met Peter Hofland en Sofie Wilder. Het doel is op lange
termijn de presentatie in het museum te kunnen vernieuwen.
- Conservatie zijaltaren Begijnhofkerk. Het restauratiedossier werd opgestart.
2.2.10. Programma 2019 :
- Zondag 7 april : concert ‘Jezus, een gezongen biografie’.
- Vrijdag 3 mei : Prijs Stouthuysen : verkoop schilderijen.
- Zondag 5 mei : Uitreiking Prijs Baron Stouthuysen, met concert.
2.2.11. Rondvraag.
- Voorstel toekomstige activiteiten af te stemmen met de cultuurdienst.
- Een foto van grootjfr. Octavie Van Genechten wordt geschonken door Christian Raskin.
- Het boek van Hugo Vanden Bossche werd herdrukt op 200 exemplaren en is te verkrijgen
in het Begijnhofmuseum.
- Vraag in verband met toekomstige restauratie van het dak van de H.Kruiskerk.
2.3. Kernbureau 11 juni 2019
2.3.1. Begijnhofmuseum :
- Het project Collectiewaardering, geleid door Yotti Van Deun, eindigt op 20 juni. De
deelcollecties kwamen tijdens 10 sessies aan bod.
- VR-in-a-box : Virtual reality in een kartonnen ‘doos’ van 4 op 10 m, opgesteld in de
Begijnhofkerk gedurende 3 zondagen in juli.
- De tentoonstelling ‘Merklappen. Visitekaartjes avant la lettre’ met historische merklappen,
bijeengebracht door Maria en Mia, opende 16 mei.
- De nieuwe introductiefilm ‘Het Turnhoutse begijnhof’ werd voor het eerst getoond door de
bewonersvereniging tijdens hun ‘Brunch op het hof’ op 26 mei.
2.3.2. Financiën :
- Kosten en opbrengsten concert ‘Jezus een gezongen biografie’ : 31 euro winst
- Inkomsten ereleden/donateurs :
o Op rekening KBS : €38 630,33; 114 donateurs stortten dit jaar tot hiertoe €4 955.
o Op rekening van Belfius : € 10 704,32; 85 ereleden stortten dit jaar tot hiertoe € 2 990.
2.3.3. Evaluatie van het concert : een grote opkomst met 170 aanwezigen, ook van ver buiten
Turnhout.
2.3.4. Evaluatie van het project ‘Prijs baron Stouthuysen’.

- Rob Koop heeft met veel inzet en inzicht de complexe organisatie hiervan op zich genomen
met ondersteuning van Peter Hofland. Op de prijsuitreiking was er een feestelijke sfeer
mede door het optreden van het koor 'Animato'.
- Opmerkingen :
o Staat de opbrengst in verhouding met het vele werk?
o In de toekomst moet vooraf een werkgroep van 3 à 4 personen opgesteld worden.
o Bij een voorstel van zo’n groot project wordt best vooraf een inschatting van de kosten
gemaakt.
2.3.5. Project Koning Boudewijnstichting : conservatie altaren H.Kruiskerk. Deze conservatie is
kostelijk. Het percentage dat Onroerend Erfgoed kan bijdragen is gedaald tot 40 % en
bovendien wordt er per jaar maximaal 20 000 euro aan subsidie toegekend.
2.3.6. Allerlei.
- Jef VdB. stelt voor om leden in de toekomst actief te betrekken bij projecten.
- Het project boek ‘Binnenkijken in het begijnhof’ door Jenny Van Gimst wordt uitgesteld.
- Francis Stijnen, geschiedkundige, en Astrid Wittebolle, schepen van cultuur, worden lid van
de AV en de RvB als vertegenwoordigers van de Stad Turnhout.
2.3.7. Rondvraag.
- Het boek van Clémentine Diepen over de restauratie van haar woning is in voorbereiding.
- Het aantal groepsbezoeken aan het museum valt wat terug.
- Organiseren we iets n.a.v. het 60-jarig bestaan van onze vereniging?
- Vanuit de overheid wordt een statutenwijziging opgelegd. De wijzigingen moeten tijdens
een Bijzondere Algemene Vergadering worden goedgekeurd.
- Op 15 september gaat de processie uit. Momenteel zijn er gesprekken met de parochies
van de binnenstad om die zondag alleen een mis te laten plaatsvinden in de H.Kruiskerk.
- Leerlingen lagere school kunnen zich aankleden als begijn bij het bezoek aan het museum.
2.4. Raad van Bestuur 12 september 2019
2.4.1. Het Koninklijk H-Kruis Begijnhofkoor stopt, na 71 jaar, op het einde van 2019. Ook pater Bert
Rosseels zal, na 10 jaar inzet, zijn activiteiten hier stoppen. Op kerstavond zullen koorleden en
Bert voor de laatste keer een mis in de H.Kruiskerk verzorgen.
2.4.2. Begijnhofmuseum : Nieuws door Peter Hofland.
- Het boek van Hugo Vanden Bossche werd heruitgegeven in 200 exemplaren. Archief &
Musea verleenden hiervoor een subsidie.
- Het project collectiewaardering, geleid door Yotti Van Deun, is afgerond.
- Project VR-in-a-box, in de Begijnhofkerk (VR=Virtual reality). Een gelijkaardig project had
plaats in het Tempelhof in Beerse en in het gevangenismuseum in Merksplas .
- De tentoonstelling ‘Merklappen - Visitekaartjes 'avant la lettre’ loopt tot 17 november. Ook
loopt er momenteel een slideshow van een kantwerkboek van het H.Graf met kant,
merklappen en verschillende soorten naaisteken.
- Bezoekers tijdens de zomervakantie : 922 waarvan 268 voor Schatten van Vlieg.
- Open Monumentendag, met de brocantemarkt op het hof : 406 bezoekers.
- Een nieuwe introfilm ‘Begijnen en het begijnhof van Turnhout’ is vanaf nu te bekijken.
2.4.3. Financiën
- De oplage van de Begijnhofkrant werd verhoogd tot 425 exemplaren.
- Kostprijs Begijnhofkrant: gemiddeld € 1 400 per uitgave.
- Doordat het verzoek tot verlenging van erelid/donateur via de Begijnhofkrant werd
verstuurd, en niet dmv een persoonlijk schrijven, hebben een aantal trouwe Vrienden nog
geen storting gedaan: zij ontvangen een herinneringsbrief.
2.4.4. Conservatie St Anna-altaar.
De subsidieaanvraag werd door Jef VdB ingediend. De kostprijs bedraagt €25 à 28 000.
ChromArt zal in najaar 2020 met de uitvoering starten.
2.4.5. Evaluatie Prijs Baron Stouthuysen.
- Zie ook evaluatie op Kernbureau van 11 juni.
- Door Jef VdB. werden er op de veiling 10 werken aangekocht voor een totale kostprijs van
410 euro, in naam van De Vrienden. Zij kunnen in de toekomst gebruikt worden als
dankgeschenk of verkocht worden.
2.4.6. Allerlei.
- Agv. de digitalisering ontbreekt een papieren archief sinds de eeuwwisseling. Vanaf 2020
wordt dit terug aangevuld.
- Project boek "Binnenkijken in het Begijnhof" door Jenny Van Gimst werd uitgesteld.
- De K.U.L. wil een overlegplatform Begijnhovenopstarten.
- Na de collectiewaardering zullen gemakkelijker voorwerpen kunnen gekozen worden als
Object van de Maand.
- Toelagenvan de Stad Turnhout en van Erfgoed Noorderkempen werden aangevraagd.

- Pastoor Van Dijck gaf aan De Vrienden een album van Pastoor Frickel, met foto’s van en op
het begijnhof. Het werd ondergebracht in het Stadsarchief.
- 8 sept : De Curiosamarkt was een groot succes doch de Bewoners Vereniging Begijnhof,
leed financieel verlies. Een oplossing moet gezocht worden voor de toekomst.
- Inventaris/catalogus van de boeken- en muziekcollectie, lofdichten en ‘processionale’ werd
volledig afgewerkt door Hugo Vanden Bossche. Hugo heeft grondig werk geleverd zodat dit
alles toegankelijk geworden is voor geïnteresseerden.

2.5. Kernbureau 10 december 2019
2.5.1. Begijnhofmuseum : door Peter Hofland.
- Werken uitgevoerd door de stad : stoppen van de lek bij de inkom, aanpassing van de
verlichting van de schatkamer, plaatsen van een buitenstopcontact.
- De mediaspeler van de Processionale, die even buiten gebruik was, werd hersteld.
- Georganiseerde activiteiten :
o Tweemaal workshop kantklossen, éénmaal workshop borduren, tweemaal workshop
kruidenleer (i.s.m. DINAMO).
o Het project van de collectiewaardering : een klankbordgroep boog zich in een aantal
sessies over 16 deelcollecties van het museum. De bijna 2100 geregistreerde objecten,
werden gewogen op drie niveaus: regionaal, Vlaams en internationaal
o De tentoonstelling Merklappen liep van april tot oktober. Bijzondere bruiklenen uit
Kontich en van de zusters van het H. Graf zorgden, samen met de eigen collectie van de
musea, voor een gevarieerde tentoonstelling die door het publiek goed is gewaardeerd.
Een lezing van een expert uit Kontich, Erica Uten, heeft het publieksbereik nog vergroot.
Maria Wouters en Mia Croenen hadden een belangrijk aandeel in de voorbereidingen.
o Sinds kort zijn er een aantal moderne religieuze werken te zien van kunstenares Lilian
Willemse uit Tilburg.
2.5.2. Komende activiteiten: 24 december: Kerstavond / Lichtjes op het hof, en Turnhout by Night, op
zaterdag 18 januari 2020. Het museum is telkens gratis te bezoeken.
2.5.3. Merklappententoonstelling : evaluatie
- De bezoekers reageerden enthousiast. Om vele praktische redenen kon de tentoonstelling
niet verlengd worden. De lezing van Erica Uten trok veel geïnteresseerden.
- Turnhout kent nog altijd meerdere textielactiviteiten. Hen betrekken bij toekomstige
tentoonstellingen kan een meerwaarde zijn.
- Opmerking : het beroemde Rembrandthuis in Amsterdam kan in verband gebracht worden
met een Turnhoutse tijkweverszoon.
2.5.4. Cijferinfo :
- Sinds dit jaar kost voorbereiding en drukken van de Begijnhofkrant € 6 000. Hierdoor daalt
het bedrag op de Belfiusrekening snel.
- Nieuws museumraad : een restauratiedossier werd opgesteld voor het buitenschrijnwerk
van de huurwoningen op het begijnhof (kostprijs € 800 000) en voor het dak van de
infirmerie (kostprijs €250 000)
- Ereleden en donateurs : Alhoewel de samenstelling van de betalers niet helemaal hetzelfde
bleef is het aantal ereleden/donateurs constant gebleven.
2.5.5. Project Koning Boudewijnstichting : conservatie altaren in H.Kruiskerk. Het N-altaar zal
behandeld worden door ChromArt.Timing : augustus/september 2020.
2.5.6. Laatste misviering op kerstavond door Pastoor Rosseels en Koninklijk H. Kruiskoor op het
Begijnhof:
- Om 18u25 worden kerstliederen gezongen, gevolgd door de mis om 19u00. Lies Paulussen
zal foto’s nemen. Vanuit onze vereniging zal Dirk Segers het koor en pastoor Bert
bedanken voor hun jarenlange inzet.
- De Pastorale Eenheid Clara van Assisi zoekt mee naar oplossingen om ontwijding van de
kerk te voorkomen. Ook de stad zal zich bezinnen over de toekomstige functie van de kerk.
2.5.7. De gidsen van het begijnhofmuseum en De Vrienden van het Begijnhof nodigen pater Bert
Rosseels en het Koninklijk H.Kruis zangkoor uit op hun Verloren Maandag-viering, begin januari
2020.
2.5.8. Allerlei :
- Schilderijen Prijs Stouthuysen. Een tiental schilderijen werd tijdens de veiling aangekocht
door De Vrienden. Meerdere werken hebben al een nieuwe eigenaar gevonden.
- Begijnhofkrant 66. De fout op de voorpagina zal vermeld worden als errata in
Begijnhofkrant 67.
- Vijf van onze leden sloten aan bij de groep V.O.C. kamer Antwerpen voor een bezoek aan
de tentoonstelling North & South in Utrecht op 3 dec jongstleden. Paul Koop leidde ons
rond in het oude centrum van Utrecht. Het Museum Catharijneconvent gaf ons gratis

toegang tot de voordracht van prof. Kroesen én het bezoek aan deze unieke
tentoonstelling.

2.5.9. Rondvraag
Het ontbreken van uitleg bij de tentoonstelling van Mevr. Willemse vormt een moeilijkheid
voor zowel de bezoekers als voor de gidsen.

3. Overzicht van de voornaamste activiteiten in 2019
3.1. Deelname en promoten van het Sacramentslof en gespreksavond ‘Begijnhofprocesssie’ op 10
januari.
3.2. Inhoudelijk adviseren van de projectie op de begijnhofkerk tijdens Turnhout by Night op 19 januari.
3.3. Deelname en promoten van de finissage ‘Religieuze kunst vroeger en nu’ op 24 januari.
3.4. Organisatie van het concert ‘Jezus, een gezongen biografie’op 7 april
3.5. Organisatie van de Prijs Baron Stouthuysen in mei
3.6. Promoten en praktisch ondersteunen van het project ‘VR-in-a-box’ in de Begijnhofkerk in juli.
3.7. Inhoudelijke organisatie van de tentoonstelling ‘Merklappen, visitekaartjes avant la lettre’.
3.8. Promoten van de brocantemarkt op het begijnhof op 8 september.
3.9. Promoten van de processie op het begijnhof op 15 september.
3.10. Deelname aan de organisatie en promotie van de voordracht ‘Merklappen ‘ door Erica Uten op 3
oktober.
3.11. Deelname aan het bezoek van de tentoonstelling North & South in Utrecht op 3 december.
3.12. Deelname aan het project ‘Collectiewaardering’.
3.13. Onderhoud en financiering ervan, van de twee tuinen van het Begijnhofmuseum.
3.14. Opstarten van en inzamelen gelden voor de conservatie van het noordelijk zijaltaar H.Kruiskerk.
3.15. Financiële ondersteuning van het Koninklijk H.Kruiskoor.
3.16. Afronden van de inventarisatie van de boeken- en muziekcollectie van het begijnhof.
3.17. Adviseren van het stadsbestuur door te zetelen in de Museumraad.
3.18. Aanvullen en uitwerken van de websitewww.vriendenbegijnhof.be.
3.19. Publiceren van De Begijnhofkrant.

4. Overzicht van de lopende en geplande projecten.
4.1. Lopende projecten
4.1.1. Website : www.vriendenbegijnhof.be : doorlopende bijwerking en aanvulling van inhoud en
agenda.
4.1.2. Begijnhofkrant : zie ook:http://www.vriendenbegijnhof.be/begijnhofkrant/inhoud/
Begijnhofkrant 63
o 20 jaar UNESCO-erkenning van 13 Vlaamse begijnhoven. Terugblik op een geslaagd
feestjaar in Turnhout / Cor Vanistendael
o Een feestlift voor het Turnhoutse begijnhof / Liesbet Peeters
o Begijnen en protestanten (deel 3). De congregatie van Windesheim
o Mechelse begijnhofkerk na dertig jaar uit de steigers / Guide Theunissen
o Gelovige en verstandige vrouwen maken geschiedenis. Boeiende boeken over begijnen en
begijnhoven / Guido Theunissen
o Proficiat met de geboorte! Tweede kind geboren op het begijnhof / Guido Theunissen
o Het archief en dartularium van het begijnhof te Lier / Jef Van den Bergh
o Bankier opent bistro in begijnhof / Guido Theunissen
o Koninklijk Heilig Kruis Begijnhofkoor 70 jaar. Haec dies … een dag van vreugde en
blijdschap / Jef Van den Bergh
Begijnhofkrant 64
o Begijnen en protestanten (deel 4). De strijd tegen misbruik in de Kerk / Paul Koop
o Vlaamse begijnhoven vieren twintigste verjaardag als Werelderfgoed / Guido Theunissen
o Jezus, een gezongen biografie. Ensemble Intervalli te gast in H.Kruiskerk / Jeannine
Corthals
o De geschiedenis van het Antwerpse begijnhof / Guido Theunissen
o Sophie Berthout en de oudste statuten van het Mechelse begijnhof / Jef Van den Bergh
o Merken opmerken in het Turnhoutse Begijnhofmuseum / Marie-Paule Peeters

Begijnhofkrant 65
o Begijnen en protestanten (deel 5). De verspreiding van de reformatie in de Nederlanden /
Paul Koop
o De Mappa Mundi van de kathedraal van Hereford. Het wereldbeeld van de 13e eeuw, toen
de begijnhoven werden gesticht / Jef Van den Bergh
o Begijnen in de literatuur. Met Ernest Claes op bezoek in het begijnhof van Herentals/
Guido Theunissen
o Vlaamse miniaturen : fraaie staaltjes van verluchtingskunst / Guido Theunissen
o Merken opmerken in het Turnhoutse Begijnhofmuseum (deel 2) / Marie-Paule Peeters
o Merklappen in het Turnhoutse Begijnhofmuseum. Fraaie visitekaartjes avant-la-lettre /
Maria Wouters en Mia Croenen
o Worden nonnen uit Halle nieuwe begijnen? Verzetten zich tegen sluiting van klooster op
bevel van Vaticaan / Paul Demeyer en Ingrid Depraetere
Begijnhofkrant 66
o Begijnen en protestanten (deel 6) / Paul Koop
o De naoorlogse jaren en de groei van een nieuwe visie op basis van de briefwisseling van
E.H. Emmanuel Frickel, pastoor van het begijnhof / Jef Van den Bergh
o Mijmeringen bij de beginjaren van De Vrienden van het Begijnhof van Turnhout / Harry de
Kok
o Erfpacht biedt grote contractuele vrijheid / Ludwig De Vocht
o Restanten grootste begijnhof van de Nederlanden gevonden / Sven van Haezendonck
o Ook nonnetjes kleurden manuscripten in. Merkwaardige vondst leidt tot opvallende
conclusie / Hilde Van den Eynde
4.2. Geplande projecten
4.2.1. Conservatie van de altaren van de H.Kruiskerk.

5. Overzicht van het aantal ereleden en donateurs
5.1. In 2019 ontvingen De Vrienden van het Begijnhof 252 betalingen :
5.1.1. Ereleden : 110stortingen op de rekening van Belfius.
5.1.2. Donateurs: 142 stortingen op de rekening van de Koning Boudewijnstichting.

Jef Van den Bergh
Voorzitter

Peeters Liesbet
secretaris
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