Seniorenweek 2019
van 18 tot en met 23 november
in samenwerking met de bib en de cultuurraad

Gezond eten. Je hoort en leest er veel over. Waarom gaan we dan eens niet de “Veggie-toer” op. Gezellig koken met
vrienden enkel met groenten. Groenten zijn trouwens gezond en zitten boordevol vezels en vitaminen. Om daarna
een wandeltocht te maken door onze mooie omgeving van Zoersel.
Naar de cinema gaan is ook nog zo een plezante bezigheid. Wie kijkt er eens niet graag naar een komische film om
eens goed te lachen. Na een goed ontbijt altijd leuk om te doen.
En dit horen we ook veel zeggen: vroeger toen ik klein was, was alles beter. Awel, nu kunnen we terug in de tijd gaan
door een uiteenzetting van Korneel De Rynck. Hij brengt je terug naar de tijd van toen. Toen het leven eenvoudiger
was. Heb ik toch horen zeggen door mijn grootvader.
En wie de eerste maal niet naar de film is komen kijken krijgt donderdag 21 november een tweede kans om eerst
flink te komen ontbijten om daarna onderuitgezakt naar een komedie te zien.
Je leest het, in de week van de senioren worden jullie graag in de watten gelegd. Voor elk wat wils. Genieten maar
zou ik zeggen.
Dit is ook de gelegenheid om mij even kort voor te stellen.
Ik ben 50 jaar en gelukkig getrouwd met Inge Van Lievendael en woon in de deelgemeente Halle. Buiten schepen
werk ik bij Fluvius, het vroegere Eandis, de elektriciteits- en gasmaatschappij. Ik werk deels in Hoboken en Turnhout.
Mijn hobby’s: ik zit in het bestuur van onze wijkvereniging en in het bestuur van OUD-KLJ. Bij beide doen wij van alle
activiteiten van wandelen tot bedrijfsbezoeken tot petanque spelen in de zomeravonden.
En zo is mijn eerste tekst als kersvers schepen geschreven.
Zo, geniet van de seniorenweek en we komen elkaar gegarandeerd nog tegen in deze week.

Michaël Heyvaert
schepen senioren

Programma
Maandag 18 november

Wat:

Workshop en toelichting over ‘vegetarische voeding’ door
Marjan Kathagen in samenwerking met Velt.

Waar:
Wanneer:
Kostprijs:
Inschrijven:

zaal Zonneputteke, Zonneputteke 1
9.00u tot 11.30u
€ 9,00 pp – vooraf te betalen
zie achteraan flyer

Wat:

Wandeltocht van 4 km of 8 km naar keuze
of gewoon gezellig babbelen

Waar:
Vertrek:
Kostprijs:
Inschrijven:

aan het domein Hooidonk, Langestraat 170, Zandhoven
13.30u
gratis
zie achteraan flyer

Dinsdag 19 november

Wat:

Ontbijtcinema 1
Een lekker gezond ontbijt gevolgd door de komedie ‘Verlengd
Weekend’ met Jan Decleir, Koen De Bouw en Veerle Baetens.
Zaterdagochtend. Een dure villawijk aan de rand van Wezelaar,
een dorp in de Kempen.
Christian Van den Heuvel heeft nog maar net vrouw en
kinderen uitgewuifd voor een weekendje aan zee als er wordt
aangebeld. Twee gemaskerde mannen vallen binnen en binden
hem vast. Als ze Christian verplichten zijn handtekening te
zetten onder een reeks documenten, beseft hij dat de twee
geen ordinaire home-jackers zijn…

Waar:
Wanneer:
Kostprijs:
Inschrijven:

de Kapel, Handelslei 167
9.00u
€ 3,00 pp – vooraf te betalen
zie achteraan flyer

Alle activiteiten komen in aanmerking voor de Z-pas
Tijdens deze evenementen worden er (sfeer)beelden genomen welke mogelijks gebruikt kunnen worden
voor publicatie op de website van Zoersel en in het seniorenkrantje.

Woensdag 20 november

Wat:

‘Vroeger was alles anders’ door Korneel De Rynck en
tentoonstelling ‘Levensverhalen in beeld’
'Vroeger was alles anders' reconstrueert het leven aan het
einde van de jaren vijftig. Het brengt voor even de oude tijd,
de jaren stillekes, terug. We denken dan aan schepjes cichorei
in de koffie, buurtcinema's en stoffige kolenkachels. Maar ook
aan telegrammen, bedevaarten naar Lourdes en toiletten
buiten het huis. Vroeger was alles anders. Of toch zeer veel.
Verrassend voor jongere generaties, en heel herkenbaar voor
wie een dagje ouder is.

Waar:
Wanneer:
Kostprijs:
Inschrijven:

zaal Dorpszicht, hoofdbibliotheek, Dorp 54
9.30u tot 11.30u
gratis
zie achteraan flyer

Wat:
Vertrek:
Wanneer:
Kostprijs:
Inschrijven:

fietstocht van 25 km
aan het Administratief Centrum, Handelslei 167
13.00u
gratis
zie achteraan flyer

Donderdag 21 november
Wat:

Ontbijtcinema 2
Een lekker gezond ontbijt gevolgd door de komedie ‘Verlengd
Weekend’ met Jan Decleir, Koen De Bouw en Veerle Baetens.
Zaterdagochtend. Een dure villawijk aan de rand van Wezelaar,
een dorp in de Kempen.
Christian Van den Heuvel heeft nog maar net vrouw en
kinderen uitgewuifd voor een weekendje aan zee als er wordt
aangebeld. Twee gemaskerde mannen vallen binnen en binden
hem vast. Als ze Christian verplichten zijn handtekening te
zetten onder een reeks documenten, beseft hij dat de twee
geen ordinaire home-jackers zijn…

Waar:
Wanneer:
Kostprijs:
Inschrijven:

de Kapel, Handelslei 167
9.00u
€ 3,00 pp – vooraf te betalen
zie achteraan flyer

Vrijdag 22 november

Wat:

Feestelijke lunch:
- Klassieke tomatensoep met balletjes
- Varkenshaasje met champignonsaus, gemengde
groenten en aardappelkroketten
- Panna cotta met frambozen
gevolgd door het optreden van Micha Marah.
Het was de tijd (1971) dat een teevee-show als ‘Cansonissima’
op de BRT ons aan het scherm gekluisterd hield.
Een majorettehoed, gladde laarzen, zo brak Micha Marah uit
de onbekendheid met ‘Tamboereke’. Nu blijkt ze na al die tijd
wel duidelijk méér in petto te hebben dan dit bescheiden liedje
liet geloven.

Waar:
Wanneer:
Kostprijs:
Inschrijven:

Micha
Marah

de Kapel, Handelslei 167
12.00u deuren open
€ 12 pp – vooraf te betalen
zie achteraan flyer

Zaterdag 23 november
Wat:

Grof Geschud – ‘Lijmen’ - theater
Grof geschud is een cabaret duo bestaande uit de Zoerselaar
Lander Severins en Myrthe Van Velden. In hun voorstelling
gaan ze eindeloos op zoek naar de ander. Van schildpadden tot
ridders, langs duiven en bladblazers, een ontroerende en
hilarische zoektocht om die ander tot op het bot te
doorgronden.

Waar:
Wanneer:
Kostprijs:
Inschrijven:

de Kapel, Handelslei 167
20.30u
vvk € 13 pp, kassa € 15 pp
telefonisch via 03 2980 000,
online via www.zoersel.be/gemeenschapscentrum
of aan de balie van het Administratief Centrum, Handelslei 167
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Hoe inschrijven?
Graag vooraf inschrijven, ook voor de gratis activiteiten
vanaf donderdag 24 oktober om 13.30u tot en met 31 oktober 16.00u:
- telefonisch via 03 2980 908. U betaalt na ontvangst van de factuur
- aan de balie van het administratief centrum, Handelslei 167
We voorzien 3 balies, waarvan één voor cash/bancontact en twee enkel cash. Gepast cash
geld is aangewezen.
- online via www.zoersel.be/senioren, check op voorhand uw profiel online even
opgelet: online inschrijven = online betalen!
Enkel voor het optreden van Grof Geschud kunt u nu al inschrijven (zie boven).

