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Vzw Gezellen van ’t Groot Volk
zal voor de volgende editie van de
Ommegang een nieuw fabeldier 
maken.  Daarvoor zoeken ze nog 
40.000 euro.

“De historische Lierse Reuzen-
trein bestaat uit een buitenge-
woon geheel van reuzen, fabel-
dieren en praalwagens die al 
ruim 600 jaar en nog steeds in 
vrijwel dezelfde samenstelling in 
de Lierse Ommegang meegaat”, 
vertelt Luk Ceulemans, voorzit-
ter van de vzw. “Het Ros beiaard 
en een draak werden al in 1417 
meegedragen. Het gezelschap 
groeide in de loop van de eeu-
wen, maar evengoed verdwenen 
er stukken. Toch is de Lierse 
Reuzentrein een van de oudste 
en ongetwijfeld de meest volledi-
ge in de Europese contreien.”

Redelijk vlug na de Ommegang
van 2015 besliste de vzw om 
voortaan om de vijf jaar een edi-
tie op poten te zetten. De eerst-
volgende, ‘Ommegang Anders’, 
vindt dit jaar plaats op zaterdag 3
en zondag 4 oktober. “Op beide 
dagen verdelen we de afgesloten 
binnenstad in vier zones. Elke 
zone ademt de sfeer van een be-
paalde periode uit de Lierse ge-
schiedenis uit. In elk tijdvak zul-
len we regelmatig een kort spek-

Nieuw fabeldier in Ommegang

takelstuk opvoeren dat de 
toeschouwers zal verbazen, ont-
roeren, doen lachen of verwon-
deren.” 

De organisatie doet nog myste-
rieus over het nieuwe fabeldier. 
“De naam, het uitzicht, het mate-
riaal, de ontwerper en de maker 
van dit ‘beest’ zijn ons allemaal 
bekend, maar houden we nog ge-
heim. De komende maanden 
lichten we af en toe een tipje van 
de sluier op. Om dit fabuleuze fa-
beldier te laten maken, hebben 
we wel 40.000 euro nodig, een 
bedrag dat buiten de stadstoelage
van 200.000 euro voor de Om-
megang valt. Voor de financie-
ring ervan zoeken we dus onder-
nemers die bereid zijn 1.000 euro
of een veelvoud te sponsoren. 
Ruim een vierde van dat bedrag 
konden we al verzamelen.”  (cvr)
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Eerste sponsor: 
Sociëteit van de Schaepshoofden 

straat. Daardoor kunnen hulp-
verleners van de ADL-centrale 
voor zestien assistentiewoningen 
in de naburige wijk Oud Oefen-
plein mee instaan voor de bege-
leiding van de bewoners en kun-
nen we hen beter helpen.”

“Bovendien komen ze dan te-
recht in een rustige wijk met ou-
dere mensen. Dat is dan weer 
goed voor de leefbaarheid van on-
ze wijken.”  De gemeenteraad 
spreekt zich hier maandagavond 
uit over uit.

Zwangere moeders met risico

Andere kwetsbare doelgroepen
zijn bejaarden met een zorgbe-
hoefte en zwangere moeders met 
een hoog risico op armoede. “Met 
de stad hebben we de ambitie om 
de kinderarmoede te halveren. 
Door zwangere moeders met een 
risico voorrang te geven, dragen 
we daartoe bij. Maar bijvoorbeeld
ook voor jongeren uit de jeugd-
zorg en voor bewoners van domi-
ciliekamers stellen zich uitdagin-
gen. We hebben de doelgroepen 
gekozen na overleg met welzijns-
organisaties. Met het nieuwe re-
glement voor toewijzingen spe-
len we in op hun noden.” In mei 
moet de gemeenteraad het nieu-
we reglement goedkeuren.  (svh)

“Sociale huisvestingsmaat-
schappijen wijzen vandaag voor-
namelijk woningen toe op basis 
van chronologie”, vertelt Arthur 
Orlians (Open VLD), voorzitter 
van Woonpunt Mechelen. “Als 
wij een nieuwe woning bouwen 
of als er eentje vrijkomt, bekijken 
we wie daarvoor in aanmerking 
komt. Een woning met vijf slaap-
kamers gaat niet naar een alleen-
staande, maar naar een groot ge-
zin.” Door dat systeem kan 
Woonpunt mensen met een hoge 
woonnood, vaak kwetsbare doel-
groepen, moeilijker aan een wo-
ning helpen. 

Om daar een oplossing voor te
bieden, maakt de sociale huisves-
tingsmaatschappij samen met de 
stad werk van een nieuw lokaal 
toewijzingsreglement. Nog voor 
de zomer, omstreeks mei, moet 
dat helemaal op punt staan. 

Kwetsbare groepen krijgen eerst sociale woning
Woonpunt Mechelen gaat 
sociale woningen in de toe-
komst niet alleen meer toe-
wijzen op basis van de 
rangorde van kandidaten 
op de wachtlijst. Nog dit 
voorjaar wordt een nieuw 
lokaal reglement uitgerold 
waarbij kwetsbare doel-
groepen voorrang krijgen.

“Voor minstens de helft van de 
toewijzingen blijven we werken 
op basis van chronologie, maar 
voor de andere helft geven we de 
meest kwetsbare doelgroepen 
voorrang”, zegt Orlians. Op een-
zelfde manier gebeurt dat ook bij 
het Sociaal Verhuurkantoor 
(SVK), waarmee Woonpunt in de 
toekomst fuseert. 

Een eerste samenwerking staat
op til met vzw Pegode, een orga-
nisatie die mensen met een be-
perking ondersteunt. In zijn doel-
groep zitten  ook mensen met een
niet-aangeboren hersenletsel of 
autisme. Normaal zouden die 
mensen in verschillende wijken 
een woning toegewezen krijgen, 
maar dat maakt de organisatie 
van de zorg er niet evidenter op. 

“Daarom hebben we beslist om
hen te huisvesten in tien gereno-
veerde woningen in de Schijf-
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“We hebben de 
ambitie om 
kinderarmoede 
te halveren”

G-sportambassadeur Piet Den
Boer kwam zaterdagnamiddag
naar de sportvelden van Rugby
Mechelen in de Hombekerkou-
ter om de aftrap te geven van
de eerste vriendschappelijke
thuiswedstrijd van Mixar-Me-
chelen. Ze spelen tegen de
Straffe Ketten, een LGBTQ-
vriendelijke ploeg uit het Brus-
selse.

In Hombeek bij Rugby Me-
chelen worden al enkele maan-
den trainingsessies gehouden.
“Mixed Ability Rugby-spelers
zijn sporters met én zonder be-
perking die samen op het veld
de strijd aan gaan. Ieder doet
naar eigen vermogen het spel
mee. Het blijft wel rugby en
dus worden er ook niet te veel
cadeaus gegeven. We betutte-
len de sporters niet te veel,
maar laten hen voelen dat ze
volwaardige leden zijn van de
ploeg”, zegt coach Geert De-
clercq, die in het verleden ook
actief is geweest als speler en

trainer bij Rugby Mechelen.
Nu geeft hij elke vrijdag trai-
ning aan de spelers met een be-
perking.

Trainen voor het WK in Ierland

Trainer Declercq is zelf vader
van een zoon met een beper-
king en is dus zeer betrokken.
Hij is al meerdere keren naar
het buitenland gereisd om
ideeën op te doen om Mixar
ook in Vlaanderen op de kaart
te zetten. “Mixar-Mechelen
speelt vandaag samen met een

mix van ploegmakkers van ook
Rugbyclub Hasselt en Dender-
monde. Mixar moet in Vlaan-
deren nog groeien en daarom
selecteren we uit Mechelen,
Hasselt en Dendermonde 30
spelers met wie we in juni
deelnemen aan het officieuze
wereldkampioenschap Mixar
in Cork (Ierland), een toernooi
van vijf dagen. Een derde van
ons team komt uit Mechelen”,
vertelt Declerck. 

Bij de Mechelse spelers zijn
Liesbeth (31) en Koen (26) Van
Elzen van de partij. “Het is heel

leuk vandaag”, zegt Liesbeth.
“Voor leken ligt het veld er
misschien bij als een modder-
bad, maar dat is het zeker nog
niet. Vroeger kwam ik voor
mijn broer supporteren, maar
sinds vorig jaar ben ik zelf rug-
by beginnen te spelen. Straks
onder de douche het slijk eraf
spoelen en je bent een heel an-
der mens.”

“Sport moet er voor iedereen
zijn, ook voor mensen met een
beperking”, zegt Piet den Boer,
G-sportambassadeur in Me-
chelen. “Het is mooi om zien

dat er vandaag een wedstrijd
plaatsvindt met een grote di-
versiteit aan spelers. Het laat
zien dat iedereen op en naast
het veld gelijk is en dezelfde
passie kan delen”, vindt de ex-
profvoetballer van KV Meche-
len. 

Op het veld zie je vooral veel
fair play en geduld. Spelers met
een beperking worden minder
hard aangepakt, maar geregeld
bijten ze ook echt in de mod-
der. Wat ook opvalt, is dat ie-
dereen juicht en in de handen
klapt als er gescoord wordt.
Ook de tegenstander. 

“Het resultaat van deze wed-
strijden is van minder belang,
want in Mixar wint iedereen.
Je kunt de vreugde van elkaars
gezichten aflezen. Dat veel an-
dere sporten hier maar eens
een voorbeeld aan nemen”,
geeft de Mixad-trainer  nog
mee. 

De uitslag van de wedstrijd
5-24. voor de Straffe Ketten Er
is dus nog werk aan de winkel
voor de Mechelse coach, maar
iedereen heeft zich goed ge-
amuseerd. 

Rugbyploeg Mixar-Mechelen zet spelers met én zonder beperking samen op het veld

"Op het veld is iedereen gelijk”
Mixar, kort voor Mixed 
Ability Rugby, is een sport 
die vorig jaar in het leven 
is geroepen. Het is een 
vorm van rugby die wordt 
gespeeld door een team 
van mensen met en zonder 
een beperking. Ook binnen 
Rugby Mechelen werd een 
team opgericht. Zaterdag-
middag speelden ze voor 
het eerst een vriendschap-
pelijke thuiswedstrijd. 

HOMBEEK 

De rugbyers van Mixar-Mechelen op het terrein van Hombeek 
waar ze hun eerste vriendschappelijke thuiswedstrijd speelden. 
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COACH MIXAR-MECHELEN

“Je kunt de vreugde 
van elkaars gezichten 
aflezen. Het resultaat 
van de westrijden is 
van minder belang”


