Hoe zag de vismarkt er nu ook weer
uit? Waar de boten aankwamen met
verse vis en je die ter plaatse kon kopen?
Margareta van Oostenrijk in het midden van de grote markt of ja… vanaf
het station de tram nemen naar Heist
op den Berg.

vrijdag
15 november

woonzorgcentrum

14.30 uur

Hof van Egmont

De afdelingsgebonden en idividuele activiteiten vind je terug op
het maandprogramma van je eigen afdeling.
Alle activiteiten gaan door in het
animatielokaal
tenzij
anders
vermeld.

stelt voor
Cultuur@home 2019
‘Mechelen in beeld’

Prijsuitreiking
‘Oep z’n Mechels’
met
de bellemadam

V.U. Peter Macken, algemeen directeur Zorgbedrijf Rivierenland,
Wilsonstraat 28a, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Zorgbedrijf Rivierenland is een welzijnsvereniging en is een dochtervereniging van
Sociaal Huis Mechelen en OCMW Sint-Katelijne-Waver.

Voor het elfde jaar al is er een cultuurbad op komst in Hof van Egmont.
We bieden culturele voorstellingen aan
waarbij de nadruk vooral ligt op
cultuur maar zeker ook op het nastreven van een goede mix van activiteiten
die velen kunnen bekoren.
We zouden het heel erg leuk vinden
als jullie ons willen meenemen naar
het Mechelen uit je jeugd.
Van 15 september tot 15 november
wordt het gelijkvloers in ons woonzorgcentrum één grote

Ekspozzeese van Mechelen
We nodigen jullie uit om ons mee te
nemen naar het verleden, ons te
gidsen en te vertellen over hoe jullie
Mechelen toen beleefden.

zondag
15 september
14.30 uur

Beiaardbokes
In de Sint Mettetuin
woensdag 18 september 12 uur

Quiz

feestelijke opening

woensdag 16 oktober 14.30 uur

Ekspozzeese

Bezoek aan
‘Mechelen in de ban
van erfgoed’

van Mechelen
15 september
8 november
Gidsmomenten door bewoners
en zoektocht

Zangclub
Mechelse artiesten
maandag 16 september 14.30 uur

LDC Den Abeel
5 oktober tot 29 november

Voorleesclub
‘ De Mecheleir ’
donderdag 17 oktober
donderdag 14 november
10.15 uur

Kookclub
Mechels menu
maandag 4 november 9.30 uur

