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

Vrijdag 25/11/2022: infomarkt en animatie - 14.00 uur

Week van de 

senioren
21-25 november 
       In De Populier

• Mutualiteiten
• FERM Thuiszorg 
• Familiehulp
• WZC Pniël 
• OCMW: warme maaltijden, vervoer, tegemoetkomingen, …
• Dementie
• …

Voorstelling en lancering van de gele doos! 

En er is meer: Bart Grin! 

Bart Grin heeft een roeping: 
Mensen laten lachen!!
Waar of hoe, dat maakt voor hem niets uit, zolang hij de 
mensen kan amuseren. Hij serveert complexloze volkse humor, 
en dat voor een breed publiek. Een jeugdhuis, comedycafé of 
een bejaardentehuis? Zijn grappen werken o-ve-ral!
Zijn beproefde recept: een komische cocktail van héél veel 
grappen, imitaties, interactie en af toe zelfs een vleugje magie



Smeer die dansbenen en stembanden maar in voor een 
leuke en gezellige zang- en dansnamiddag van 14.00 – 
17.00 uur met muziek van Dany Van Acker! 

Gezellig napraten kan nog tot 18.00 uur.

Maandag 21/11/2022: zang- en dansnamiddag - 
14.00 - 17.00 uur 

Dinsdag 22/11/2022: filmnamiddag  - 14.00 uur 
Alle activiteiten gaan door in De Populier om 14.00 uur 
en zijn GRATIS. Vooraf inschrijven is niet nodig. 

Donderdag 24/11/2022: toneel ‘Stap’ - 14.00 uur

"Remember to love, surrender to love, 
and vow to never, never forget"

Na meer dan 40 jaar gescheiden 
van elkaar, beginnen Andreas en 
Claire een intense relatie zoals ze 
die vroeger hadden. Maar Claire is 
nog steeds getrouwd met haar man 
John en voor ze het weet ontstaan de 
nodige problemen. Langzamerhand 
leiden deze problemen richting ziekte 
en zelfs dood als Andreas en Claire 
niet op hun hoede zijn.

Theater STAP is een professioneel theatergezelschap dat 
voorstellingen maakt waarin mensen met een mentale 
beperking centraal staan. Via live acts tonen deze acteurs het 
beste van zichzelf. Je zag De Stappers onder meer in Witse, 
Heterdaad, Flikken en Tytgat Chocolat.

Zij brengen muziek, een dansvoorstelling en als afsluiter 
is er de film “Downside Up”. In deze kortfilm is de wereld 
alleen bevolkt met mensen met het syndroom van Down. Tot 
op een dag een jongen geboren wordt, die anders is. Hij is 
niet ‘normaal’, want hij ziet er een klein beetje anders uit en 
gedraagt zich ook een klein beetje anders. Een fantasievol 
en aandoenlijk sprookje over de relativiteit van het begrip 
‘normaal’, gemaakt met de leden van het illustere gezelschap 
Theater Stap. Na de voorstelling kan er nog nagepraat 
worden met de Stappers.


