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ANN PEETERS

COTY VAN MIERLO

ENÉE



WEDSTRIJD 
RUIMTELIJKE KUNST 

Na het grote succes van de schilderwedstrijd vorig jaar, 
bedacht de werkgroep van de WAK een nieuwe originele 

kunstwedstrijd…
En zo zetten we dit jaar onze ruimtelijke kunstenaars eens 

in de spotlights! Het thema was ‘KUNST BUITEN!’, 
het materiaal mochten ze zelf kiezen. Werd het een werk in 

klei of marmer? Steen of hout? En wie ging er met de 
prijzen aan de haal?

Kom het zelf ontdekken van 3 tot 18 mei in het 
gemeentehuis van Zandhoven!

OPENINGSUREN:
maandag: 8.30 tot 12 uur, 13 tot 16 uur, 18 tot 20 uur

dinsdag-donderdag: 8.30 tot 12 uur, 13 tot 16 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur

CITROËN MINIATUUR MUSEUM
Emiel Van Beirendonck

ingang via Naaldboomstraat.
Theo De Belderlaan 12, 2240 Zandhoven

KERAMIEK ATELIER L’ESPRIT DU SABLE
Onze-Lieve-Vrouwestraat 3, 2240 Zandhoven

Tentoonstelling Lieve Bergmans en leerlingen.
Demonstraties potten draaien.

 

Op 27 april geven wij lokaal talent een podium.

Onze klassiek geschoolde talenten van de Academie 
voor Muziek, Woord en Dans van Zandhoven en Lier 

brengen tijdens de Algemene Vergadering 
intieme muzikale intermezzo’s.

Jeugdhuis ‘t Licht gaat verhuizen naar een nieuwe locatie.
Zij nemen met een knallende afsluiter afscheid 

van het gebouw. Zij geven (opnieuw) een podium aan 
talent dat in het verleden al op het podium stond 

in Jeugdhuis ‘t Licht. 

Voor de volledige programmatie:
zie onze Facebookpagina

Liersebaan 12a, 2240 Zandhoven - 20 uur



Yes! Alle scholen van Zandhoven doen weer mee! 
De leerlingen gingen samen met hun leerkrach-
ten creatief aan de slag. Ben jij ook benieuwd 
hoe onze jeugdige artiesten KUNST BUITEN! 
hebben uitgewerkt? 
Gingen onze scholieren voor landschapskunst, 
street-art, kunst met wegwerpmaterialen, 
ecologische kunst, beeldende kunst, … 
of kleurden ze finaal buiten de lijnen?
Ze mochten vooral zelf kiezen! En elke school 
zond 1 kunstwerk of compositie in voor 
onze WAK. 

WELKE SCHOLEN DOEN MEE?
• Revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren vzw (Pulderbos)
• VTI Zandhoven
• Gemeentelijke Basisschool ’t Kroontje Massenhoven
• Vrije Basisschool K.LA.P.ROOS Pulderbos
• Vrije Basisschool Pulle
• Vrije Basisschool Klavertje Vier-sel
• Gemeentelijke Basisschool Zandhoven 
• Leefschool ’t Zandhofje

WAAR KAN IK DE KUNSTWERKEN BEWONDEREN?
Alle inzendingen worden tentoongesteld in het gelegenheids-kunstpark van 
CM-Zorgverblijf Hooidonk: Langestraat 170 – 2240 Zandhoven.

WANNEER KAN IK GAAN KIJKEN?
Periode: van zaterdag 28 april tot en met maandag 14 mei
Openingsuren: alle dagen van 10 tot 17 uur

WOONZORGCENTRUM PNIËL
Onze bewoners hebben een heel levensverhaal, 
dat wis je niet uit bij een verhuis naar het woonzorgcentrum.

Via reminiscentie halen we samen met onze bewoners 
herinneringen op uit hun leven. Deze vorm van therapie traint 
hun geheugen en zorgt dat de mooie verhalen van 
vroeger niet verloren gaan. 

Ons kunstwerk toont deze therapievorm.



HOOIDONK – PROJECT RIKSJA
Op de WAK-zondag 29 april lanceren we het 
Riksja-project van Zorgverblijf Hooidonk. 
We starten om 13.30 uur.

Het project kon rekenen op financiële steun via het Leaderproject (rond 
plattelandsontwikkeling), ondersteund door de VLM (Vlaamse Land 
Maatschappij). De steun komt van de provincie, Vlaanderen en Europa!

Op pad langs lokale landbouwprojecten
Met het project krijgen onze residenten de kans om de omliggende natuur, 
landbouwbedrijven en de producenten van streekproducten te bezoeken. 
Ze kunnen dat doen als passagier in een riksja met een fietsvrijwilliger 
aan het stuur! 

Vanuit Hooidonk kun je vertrekken in 4 verschillende richtingen. In elke riksja 
zit een geluidsinstallatie. Voor elke route werd immers een radioprogramma 
ontwikkeld. Onderweg hoor je interviews met lokale bekendheden en krijg je 
historische info over wat je ziet. Er zijn ook belspelletjes en je kunt luisteren 
naar een typisch kempisch nummer van de Bokkepoten. Een ideale combina-
tie van nostalgie en cultuur! De begeleidende fietsvrijwilligers hebben 
nog veel extra weetjes in petto voor onderweg…

Dankzij de samenwerking met de lokale toeristische diensten en verenigingen 
is alle info die we bundelden voor dit project ook bruikbaar voor anderen die 
op deze manier Hooidonk ook kunnen leren kennen.

Kom op zondag 29 april kennismaken met dit unieke project en maak zelf 
eens een toertje met de riksja op ons domein. Na de officiële voorstelling 
zullen ‘De Bokkepoten’ live hun nummers brengen en kun je de radiopro-
gramma’s uit de riksja’s al komen beluisteren.

Daarnaast is er ook een echte markt met streekproducten. De bedrijven 
langs onze riksja-routes zullen er een kraampje bemannen en hun lokale 
specialiteiten voorstellen.

Marching Band Pulle is de feestband van, 
voor en door de muzikanten van Harmonie Pulle. 

Geïnspireerd op en door Amerikaanse brass- 
en marching en met mix van recente hits en 

klassiekers willen wij de blaasmuziek op 
een feestende manier naar buiten brengen. 

Meezingen en dansen mag! En als je 
helemaal niet hebt kunnen stilzitten dan is 

dat alvast heel graag gedaan.

Optreden rond 13.30 uur en rond  15.00 uur 



zaterdag 12 mei 
PAP!: 14 en 17 uur | 16+: 19 uur 

Parochiezaal 
Amelbergastraat 15 - 2240 Zandhoven 

V.U. Luc Van Hove, p/a Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven 

Info en reserveren:  
Dienst Sport & Jeugd 

Christel Goormans 
03-410 16 65 | sport@zandhoven.be 

Gebracht door onze eigen jonge talenten van de musicalopleiding. 

Tickets 
5 euro 

“ PAP! is een knotsgek verhaal over mysterie, chaos  
en havermoutpap waar iedereen van zal smullen. 

“ 16+ is een ontroerende zoektocht van tieners over 
woede, haat, frustratie. Maar alles komt goed, toch? 

In samenwerking met Musical on Stage 

Onze eigen musicalsterren op de planken 

VOORSTELLING “PAP!”
Wanneer een misdaadgolf het woud treft, zijn er een groot aantal mysteries 
om op te lossen! Wie heeft het receptenboek van Moeke Maaike gestolen? 
Wie heeft Margriet de koe gekidnapt? En welk smerig geheim heeft Papa 
Beer voor het succes van zijn Pap-imperium? Het is aan privédetective Jack 
Sprot om de angstaanjagende waarheid te onthullen in dit verhaal over 
mysterie, chaos en havermoutpap!

Geniet van Jack, Goldie Lokjes en een cast van gekke personages, waaronder 
criminele geiten, gekke houthakkers, een onbenullige politie-eenheid en een 
vermiste koe in deze gloednieuwe muzikale versie van het bekende verhaal 
van Goudlokje. Met zijn lekkere liedjes, warme personages en stevige verhaal 
is Pap! een voorstelling waar iedereen van smult!

VOORSTELLING 16+
“Heb je ooit ook het gevoel gehad dat heel de wereld jou haat? 
Dat niets gaat zoals je het zou willen? Ben je dan misschien “little miss 
perfect” of de kl**tzak aan het einde van de straat? 
Ben jij het meisje dat nog steeds niet ongesteld is en haar woede niet 
kan beheersen? Of ben je het meisje dat worstelt met haar geaardheid? 
Maak je maar niet druk, komt allemaal goed. Toch?”

Dit alles gespeeld door enthousiaste kinderen, die de gemeentelijke 
musicalopleiding volgen i.s.m. Musical on stage.

Kom dus zeker kijken want het zal de moeite waard zijn!

Wanneer: zaterdag 12/05/2018
14.00 uur – voorstelling PAP!
17.00 uur – voorstelling PAP!
19.00 uur – speciale voorstelling door onze meer ervaren tieners “16+” 
(geschikt vanaf 10 jaar)
Waar: Parochiezaal Zandhoven
Duur: Elke voorstelling duurt 1 uur (zonder pauze)
Kaarten te koop bij dienst sport & jeugd vanaf 19 maart 2018. 
Wees er snel bij want het aantal plaatsen is beperkt!
 

TARANTULAWESP
Pesten. Gepest worden. Het zal je maar overkomen. Heel actueel, maar toch 
een pest die van alle tijden is. Vroeger werd pesten al te makkelijk weg-
gelachen en afgedaan als plagerijen. Niemand besefte welke diepe sporen 
het kon nalaten, met alle gevolgen van dien. Gelukkig beginnen we dat nu toch 
stilaan in te zien en proberen we het uit te roeien.
In de ‘Tarantulawesp’ volgen we Erica en Carla, twee vrouwen van 35 jaar die 
20 jaar geleden in hun laatste jaren van het middelbaar zaten.
Oh ja! Misschien nog even een woordje uitleg over de tarantulawesp, een 
insect dat zich op een wel heel speciale manier voortplant... Haar prooi is de 
tarantulaspin. Ze steekt en verlamt haar prooi. Dan sleept ze de spin naar 
haar hol en legt er een eitje op dat zich naar binnen werkt. De larve groeit 
door zich met het binnenste van de spin te voeden, zonder daarbij de vitale 
organen te raken. Zo blijft de spin leven. De wesp heeft haar immers levend 
nodig, tot ze ontpopt. Eens ze volgroeid is, werkt de wesp zich naar buiten en 
kan de spin sterven.
Veel toneelgenot!


