Samen
gezond
VOORJAAR 2020

Gezonde Gemeente
Een gezonde gemeente streeft er naar om iedere inwoner, bezoeker en
werknemer kansen te geven om gezond te leven in een goede
omgeving. Een gezonde woon- speel-, werkomgeving is hiervoor
noodzakelijk. Als gemeente vinden we uw gezondheid belangrijk!
Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte. Het is een gevoel
dat zich focust op zowel lichamelijk als mentaal welzijn. Een goede
gezondheid zorgt er voor dat u zich beter in uw vel voelt, gelukkiger
bent en dat u meer energie krijgt!

Samenwerking
Dit boekje kwam in stand door een samenwerking van 7 gemeenten
(Brecht, Malle, Schilde, Schoten, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel.)
Wenst u meer informatie over de lezingen. Neem dan contact op met
uw eigen gemeente.

Inschrijven
Mogen wij u vragen vooraf in te schrijven voor elke activiteit, ook als
de activiteit gratis is. De contactgegevens staan bij iedere activiteit
apart vermeld.
Heeft u een kleine portemonnee? Contacteer dan de sociale dienst van
uw gemeente of sociaal huis voor korting.

FEBRUARI
TOURNEE MINERALE
EEN MAAND ZONDER ALCOHOL
‘Tournée Minérale’ komt terug! De DrugLijn en Stichting tegen Kanker
roepen alle Belgen opnieuw op om in februari een maand geen alcohol
te drinken. Daar zijn goede redenen voor: alcohol heeft, ook als je
weinig drinkt, invloed op bijna alle organen in het lichaam en hangt
samen met ongeveer 200 verschillende aandoeningen.

Door, voor het eerst of
opnieuw, mee te doen met
de campagne krijgt je
lichaam de tijd om te
recupereren
van
je
gewoonlijke alcoholgebruik.
Heel wat deelnemers voelen
zich dan ook beter in hun vel.
Ga dus de uitdaging aan! Je
zal merken dat je geen
alcohol nodig hebt om je te
amuseren.
Meer info en inschrijven via
www.tourneeminerale.be

VRIJDAG 14.02.2020
COMPLIMENTENFUIF
ZOT VAN DANSEN

Op onze complimentenfuif voor senioren gaat uw neus krullen van de
schouderklopjes. Naast elkaar een mooi compliment geven, wordt er in de
Toverfluit natuurlijk ook gedanst en vooral plezier gemaakt. Kom uw benen
losschudden op onze dansvloer en/of praat gezellig bij met een drankje.
Gratis busvervoer:
Vanuit Brecht: Inschrijven via Welzijnscampus Sociaal Huis, Gasthuisstraat 11,
2960 Brecht, 03 330 11 20
Vanuit Zandhoven: Inschrijven via Gemeentehuis Zandhoven, Liersebaan 12,
2240 Zandhoven (Onthaal), 03 410 16 20, info@zandhoven.be
locatie De Toverfluit, Kapellei 264, 2980 Zoersel
tijdstip 14.00 uur
prijs gratis (consumpties te betalen), inschrijven is verplicht
info & inschrijvingen onthaal, administratief centrum, 03 2980 000,
gemeente@zoersel.be

DONDERDAG 12.03.2020 | LEZING
VRIENDSCHAP IN TIJDEN VAN EENZAAMHEID
SELMA FRANSSEN
Selma geeft lezingen over haar boek
‘Vriendschap in tijden van eenzaamheid’ .
Ze zoomt daarbij in op de rol van
vriendschap in een samenleving die steeds
sneller digitaliseert, individualiseert en
flexibiliseert. De lezingen worden
aangepast aan de doelgroep en de
actualiteit. Aan de hand van actuele
voorbeelden
en
persoonlijke
getuigenissen van haarzelf en het publiek,
diept ze vragen uit die in haar boek
beantwoord worden, zoals: Bestaat de
eenzaamheidsepidemie? Moeten we
vriendschappen wettelijk erkennen? Zijn
er datingapps voor vrienden? Is het echt
moeilijker om nieuwe vrienden te maken
na je dertigste? Dat leidt vaak tot
verrassende antwoorden, maar bovenal
tot het inzicht dat vriendschappen
minstens zo veelzijdig, turbulent en
waanzinnig interessant kunnen zijn als
liefdesrelaties.

locatie Theater van ‘t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, 2110 Wijnegem
tijdstip 20.00 uur
prijs gratis, inschrijven is verplicht
info & inschrijvingen ’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, 2110 Wijnegem
03 288 21 80, cultuur@wijnegem.be

DONDERDAG 19.03.2020 | THEATER
IK GEEF NIET OP
PALJAS PRODUCTIES
Muriel Bats, actrice geweest in thuis, kruipt
in de huid van Esmeralda.
Esmeralda verlaat Ecuador om in Europa
een betere toekomst op te bouwen. Ze
komt vele jaren geleden terecht in België.
Ze heeft een droom, maar de realiteit is
anders. Ze stort zich op haar ‘integratie’ en
leert de taal. Zo vindt ze na een tijd een job
als huishoudster. Met haar magere
inkomen als ‘domestica’ hoopt ze haar
familie
in
Ecuador
te
kunnen
ondersteunen. Ondertussen probeert ze
alles in orde te brengen om wettig in het
land te verblijven. Dat alles met een
aanstekelijke frivoliteit en optimisme. Zal
zij ooit volledig aanvaard worden ? Zal zij
haar ambities kunnen waarmaken?
Het verhaal van Esmeralda is het verhaal van duizenden anderen in ons land.
Het is gebaseerd op ware feiten. Op zoek naar geluk wacht deze mensen vaak
alleen maar een verborgen leven. Een mensonwaardig leven in de kelders of
mansardes van hun werkgevers.
Dit stuk is gebaseerd op de 8 waargebeurde verhalen van huispersoneel in
België die eerst verschenen in “Onze (Ge)Rechten” het kookboek die
FAIRWORK Belgium in 2013 publiceerde.
locatie Werf 44, Schoolstraat 44, 2970 Schilde
tijdstip 14.00 uur
prijs 8 euro, inschrijven is verplicht
info & inschrijvingen Evenementenloket, 03 380 16 83, www.schilde.be/inschrijven

DONDERDAG 07.05.2020 | LEZING
EENZAAMHEID
LESLIE HODGE
Tijdens de lezing praat Leslie
Hodge, klinisch psycholoog, over
eenzaamheid
in
Vlaanderen.
Iedereen krijgt wel eens met
eenzaamheid te maken zowel
ouderen als jongeren. Uit recent
onderzoek blijkt dat bijna de helft
van alle Belgen zich soms tot altijd
eenzaam voelt. Maar velen weten
niet hoe ernstig de gevolgen van
langdurige eenzaamheid kunnen
zijn.
Hodge praat over de gevolgen en
de oorzaken van eenzaamheid.
Waarom kampen zoveel mensen
vandaag met eenzaamheid, maar
vooral wat kan je doen om die
eenzaamheid aan te pakken.
Na de lezing heb je de
mogelijkheid om vragen te stellen

locatie Gemeentehuis (Raadzaal), Liersebaan 12, 2240 Zandhoven
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis, inschrijven is verplicht
info & inschrijvingen dienst Onthaal, Liersebaan 12, 2240 Zandhoven,
03 410 16 20, info@zandhoven.be

DONDERDAG 04.06.2020 | LEZING
ASEM
LEEN DENDIEVEL
Leen Dendievel(1983) is actrice. In
2014 studeerde ze af als Assistente
in de Psychologie.
Je hart gaat als een razende tekeer,
zweetparels op je voorhoofd, een
ijzeren gordijn
blokkeert je borstkas en je longen
zijn te klein om te ademen. Ga je
dood? Ben je ziek?
Of gewoon gek? Neen, je gaat niet
dood, toch nu nog niet. Je bent
bang, in paniek.
Je lijf wil je iets vertellen. Naar
schatting heeft de helft van de
bevolking last van een of
meerdere angsten.
Ook Leens getikte hart ging haar levensritme verstoren. In ASEM gaat ze op
zoek naar de oorzaak van haar paniekaanvallen. Wat gebeurt er in je hoofd
tijdens zo’n aanval? En kan je er iets aan doen om ze te voorkomen?

locatie Ontmoetingscentrum De Notelaar, Lierselei 19, 2390 Malle
tijdstip 20.00 uur
prijs 5 euro, inschrijven is verplicht
info & inschrijvingen Sociaal huis, Karen Bruylandts, 03 312
karen.bruylandts@malle.be
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DONDERDAG 18.06.2020 | LEZING
GELUK
LEO BORMANS
"Gelukkig zijn", zingt Raymond van
het Groenewoud, "daarvoor wil ik
alles geven". Maar weet jij wat geluk
is en hoe je het bereikt? In deze
lezing neemt Leo Bormans je mee op
ontdekkingstocht naar de essentie
van een positieve levensstijl en
geluk. Wat maakt ons precies
gelukkig? Thuis, op het werk, in ons
leven? Wetenschappelijk onderzoek
toont ons concrete resultaten. Leo
Bormans vertaalt dit naar acties
waarmee we op elk terrein aan de
slag kunnen.

Interactief, krachtig en doorspekt met humor en honderd concrete tips, zal
deze avond je zowel inspireren als amuseren. Véél meer dan een lezing... een
conférence, een belevenis!
Leo Bormans reist de wereld rond als ‘Ambassador of Happiness & Quality of
Life’. Hij is een inspirerende spreker en auteur van bestsellers ‘The World
Book of Happiness’ en ‘The World Book of Hope’. Met warme kinderboeken
spreekt hij ook kinderen en jongeren aan. Het voorleesboek ‘Geluk voor
Kinderen’ en het spel ‘De Geluksvogels’ kennen een groot succes in vele
scholen.
locatie ontmoetingscentrum ’t Centrum, Dorpsstraat 73, 2960 Sint Lenaarts
tijdstip 20.15 uur
prijs 5 euro, inschrijven is verplicht
info & inschrijvingen: enkel te verkrijgen via de ticketbalie van de dienst vrije tijd,
Gemeenteplaats 1, 2960 Brecht of via www.brecht.be > vrije tijd > cultuur > tickets

DINSDAG 23.06.2020 | MUZIEK
FESTIVAL ONDER DE BOMEN
ACADEMIE SCHOTEN

Het gezelligste festival van de zomer is ongetwijfeld het Festival onder de
bomen. Ieder jaar verwelkomt de Academie Schoten leerlingen, leerkrachten,
medewerkers, ouders, sympathisanten én buurtbewoners voor een sfeervol
samenzijn. Iedereen is welkom voor een hapje en een drankje op de feestelijk
verlichte speelplaats van de academie. Bij slecht weer verhuist het festival
naar het groot auditorium.
Het muzikaal programma bevat voor ieder wat wils. Van klassieke en oude
muziek tot de hedendaagse pop en jazzmuziek, geen enkel genre blijft
onberoerd.
Dit festival is het ideale recept voor een zomerse avond vol muziek en goed
gezelschap!
locatie Academie Schoten, Jozef van Craenstraat 4, 2900 Schoten
tijdstip Vanaf 17.00 uur
prijs gratis
info Lisbeth Wolfs, 03 685 02 56, www.academieschoten.be

SPEELBABBELS
BABBELEN EN SPELEN
De speelbabbel is een ontmoetingsplaatsen -moment voor ouders, grootouders,
onthaalouders,... en kindjes waar gespeeld
en gebabbeld kan worden.
Iedereen met een kindje tussen 0 en 3 jaar
is welkom!

Schilde
Elke woensdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
Niet tijdens schoolvakanties of schoolvrije
dagen
locatie 't Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24,
2970 Schilde

Zandhoven
Elke dinsdag van 8.45 uur tot 11.45 uur
Niet tijdens schoolvakanties of schoolvrije
dagen
locatie IBO Stekelbees, Beggard 4, 2240
Zandhoven

Overbroek (Brecht)
Elke maandag van 9.00 uur tot 12.00 uur
Niet tijdens schoolvakanties of schoolvrije
dagen
locatie Klavertje 3, St. Willebrordusstraat 29,
2960 Overbroek

Malle
Elke donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
Ook tijdens schoolvakanties of schoolvrije
dagen
locatie Huis van het kind, Lierselei 17, 2390
Malle

Sint-Job-In-'t-Goor
Elke donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
Ook tijdens schoolvakanties of schoolvrije
dagen
locatie De Pastorie, Kerkelei 57, 2960 SintJob-In-'t- Goor

EEN INITIATIEF VAN
EEN INITIATIEF VAN

V.U. Liesbeth Verstreken,
gemeente & ocmw
Zoersel, Handelslei 167,
2980 Zoersel

MET ONDERSTEUNING VAN

