
Waar iedereen bijzonder is!

Bysondere zondagmorgen allemaal,

‘t Is weer een tijd geleden – sinds september – dat jullie nog van mij gehoord hebben.  Natuurlijk 
hebben we niet stilgezeten hier, in ‘t Hof bySONder.  Er staat weer heel wat op het programma de 
komende weken in aanloop naar het nieuwe jaar.

Voor ik jullie het overzicht voorstel, wil ik jullie ook meedelen dat we vorige week een eerste 
crowdfunding in de wereld gezet hebben vanuit een #noodkreet – hoewel dat wat paniekerig 
overkomt heb ik gemerkt, #hulpvraag is misschien een beter woord.  Gemakkelijkheidshalve ga ik 
verder wel over de #noodkreet spreken.  Waarom die oproep?  Wel, de oproep is eigenlijk 
tweeledig:

1. ‘t Hof bySONder is op zoek naar mensen die willen hun schouders onder het project 
zetten en als dusdanig een deelaspect of uitbating, een project binnen het overkoepelende 
geheel willen/ kunnen op zich nemen.  Zo kunnen we quantumstappen voorwaarts zetten en 
op verschillende niveau’s tegelijkertijd vooruitgaan.  Dit in vergelijking met de babystappen 
die we de afgelopen jaren gemaakt hebben voornamelijk gedragen door de schouders van 
Amber.  Enerzijds kan dit als trekker (vanuit een uitbating of als bestuurder) en anderzijds 
als vrijwilliger of medewerker (rond een specifieke activiteit zoals Boutique Bysonder, Bar
Bysonder of Bysondere Kweekplek om er maar een paar te noemen).

2. ‘t Hof bySONder is ook op zoek naar bijkomende fondsen om het pand vrij te kopen dat 
werd aangekocht in 2019 met een banklening.  Wanneer de banklening afbetaald is, valt er 
ook een grote last van de schouders en gaat de energie terug stromen naar de zaken die er 
echt toe doen: informatieve activiteiten organiseren, leuke evenementen organiseren, 
duurzame projecten in de wereld zetten, maw samen verder bouwen aan de ecologische 
business & life hub , de bysondere plek voor passie en talent met ruimte voor persoonlijke 
en professionele ontwikkeling.

https://www.hipsy.nl/event/6964-noodkreet-voor-t-hof-bysonder
Met de crowdfunding, kan je 

• lid worden van de VZW OpdeplekvandeSON die zich vooral richt op ecologische en sociale
projecten specifiek op de locatie van ‘t Hof bySONder via 1 van de 7 formules die worden 
aangeboden, of 

• coöperant worden van de CV Sundry Seeds Mechelen die de aankoop, circulaire renovatie 
en duurzaam beheer van de site uitvoert via 1 van de 5 formules die hierop richten. 
Afhankelijk van de gekozen formule, wordt je ook aandeelhouder van de coöperatieve 
venootschap en mede-eigenaar van de site.

Mochten er nog vragen zijn: stuur gerust een mailtje naar welkom@thofbysonder.be



Dit gezegd zijnde, stel ik graag het programma voor de komenden maanden voor:
• Donderdag 17 november staat de lezing van Peter Vanderschueren over 

“Immuniteit, een wonder der natuur” op het programma met focus op hoe je
je lichaam gezond kan maken en houden in de hedendaagse maatschappij – 
inschrijving via: https://hipsy.nl/event/5494-het-immuunsysteem-een-
wonder-der-natuur 

• Donderdag 24 november komt Hannah Goetelen verduidelijken wat
“Haptonomy” precies inhoudt en hoe je dat kan inzetten in het uitbouwen
van duurzame & gezonde relaties. Inschrijving via: 
https://hipsy.nl/event/6446-lezing-de-meerwaarde-van-haptonomie-bij-het-
ontwikkelen-va 

• Woensdag 30 november organiseert de Freedom Cel Mechelen de lezing 
“Op weg naar autonomie”, gedurende deze lezing neemt Benny je mee op 
een ontdekkingsreis waarin je je autonomie en je vrijheid kan terugwinnen.
Inschrijving via: https://hipsy.nl/event/6603-op-weg-naar-autonomie 

• Donderdag 1 december staat er weer een Ecstatic Dance op het 
programma, DJ Heidi neemt je mee op een muzikale reis waar je terug in 

contact komt met je zintuigen.  Nadien kan je genieten tijdens de afterparty in GroeneZaal92
bij een drankje en een dansje.  Kom die beentjes strekken, schaf je ticket al aan: 
https://hipsy.nl/event/7137-ecstatic-dance-dj-heidi-bysonder-de-winter-in-afterparty 

• Vrijdag 2 december (en ook vrijdag 6 januari 2023) organiseert Frisse Folk VZW een 
kennismakingspracticum als inleiding op de cursus Folkdansen in Mechelen die vanaf 
januari zal doorgaan in ‘t Hof bySONder.  Voor meer details – kijk naar de flyer in bijlage of
neem contact op met Frisse Folk (www.frissefolk.be)

• Maandag 5 december knoopt Steven Arrazola de Ońate de dialoog aan met Mechelaar Dirk
Theuns, ze zullen spreken over Steven’s boek “Al is de leugen nog zo snel, de leugen 
achterhaalt hem wel.” en hoe de toekomst er kan uit zien wanneer we zelf het heft in eigen 
handen nemen.  Meer details: www.thofbysonder.be/interactieve-lezing 

• Woensdag 7 december organiseert de Freedom Cel Mechelen haar
tweede lezing “The Great Resistance”, op weg naar vrijheid door
verantwoordelijkheid via een Goddelijk geinspireerd document: de
Kennisgeving van Aansprakelijkheid door Bart van de InPower
Beweging België.  Inschrijven kan via: https://hipsy.nl/event/6604-
the-great-resistance 

Vanaf vrijdag 9 december tem maandag 9 januari 2023 
organiseert ‘t Hof bySONder haar ...

KERST-Boutique in combinatie met een WINTER-Bar.
Je kan je duurzame, lokale, artisanale, circulaire, culinaire en 
fair-trade geschenken kopen voor familie en vrienden.  Naast de 
reguliere boutiquers, zullen ook elk weekend enkele externen 
met hun bysondere producten (kaarten, keramiek, 
juwelen, etc.) ons gamma uitbreiden.
Zin om tijdens het shoppen rustig te genieten van een gezellige 
babbel, kan ook in de GroeneZaal92 die voor die 
gelegenheid is ingericht als WINTER-Bar.  We bieden een 
KERST-Cocktail met Carumbola #rhum, een #gluhwein of 
een niet-alcoholische #bioappelsap met kaneel en meer ;-).

Tot zover het programma voor dit jaar, om op de hoogte te blijven van de events in de laatste 
weken, raad ik jullie aan om ons te volgen op FACEBOOK met @thofbysonder of 
@opdeplekvandeson.  Zo krijg je het laatste nieuws, want er staan nog enkele dingen in de pijplijn.
Zo, dat was het weer.  Bysonder bedankt om tot het einde te lezen en tot gauw in ‘t Hof!
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