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Van 4 tot 19 juni tonen cursisten modeopleiding van Crescendo CVO hun collectie in de 

etalages van lokale handelaars in Mechelen. Wandelkaart is beschikbaar aan de infobalie 

van Visit Mechelen en via crescendo-cvo.be/nl/crescendo-cvo/nieuws/modewandeling-door-

mechelen. Tijdens de weekenden zijn er wandelingen met gids. 

PRIMEUR IN MECHELEN: DE MODEWANDELING   

Twee weken lang, van 4 tot 19 juni, zien wandelaars op tien locaties verspreid 

over de Mechelse binnenstad zelfgemaakte modecreaties. Lokale ondernemers 

geven aanstaande zaterdag samen met cursisten van de opleidingen 

‘Ambassadeur van Mechelen’ en ‘Mode’ van Crescendo CVO de aftrap van deze 

stadswandeling met als thema Mode. De deelnemende handelaars zijn te 

herkennen aan hun modewandeling-deurmat. 

In het centrum voor volwassenenonderwijs aan de Vaartdijk in Mechelen volgen zo’n 

500 cursisten een mode-opleiding. De modules variëren van dames-, heren- of 

kinderkleding, breien, retouches, lingerie tot accessoires zoals handtassen en 

juwelen. Komend schooljaar, vanaf september 2022, wordt het aanbod uitgebreid 

met twee nieuwe modules: Kleurbreiwerk en Haute couturehandtassen. Naast het 

inoefenen van diverse technieken gaan de cursisten creatief aan de slag met eigen 

ontwerpen. 

“Als cursist in de opleiding Marokijnbewerker (lederbewerking) maak ik mijn eigen 

lederen handtassen. Deze modewandeling is voor mij een speels platform om te 

pronken met mijn ontwerpen. Voor wandelaars is het dan weer een ontdekkingstocht 

langs Mechelse etalages met allerlei unieke, zelfgemaakte moderealisaties. Een 

mooie afsluiter van een (weer) creatief schooljaar,” aldus cursiste Erin Lesage. 

De wandelkaart met de locaties is beschikbaar bij de toeristische infobalie van Visit 

Mechelen, Vleeshouwerstraat 6. De kaart is ook te downloaden via crescendo-

cvo.be/nl/crescendo-cvo/nieuws/modewandeling-door-mechelen.  

Tijdens de drie weekends van 4 tot 19 juni starten ook gegidste wandelingen. Vertrek 

aan boekhandel Salvator, Befferstraat 5, vlakbij de Grote Markt, op zaterdag om 11u 

en 15u, op zondag om 15u. Deelnemen is gratis maar wel vooraf inschrijven via 

crescendo-cvo.be/nl/crescendo-cvo/nieuws/modewandeling-door-mechelen. 

 

 

 

Crescendo CVO is een centrum van GO! Scholengroep 5. GO! Scholengroep 5 is met 13.800 leerlingen, 8.500 cursisten 

volwassenenonderwijs en 37 instellingen een van de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen 

van het GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is 

Geert Van Hoof.  


