
Goesting in Gezond!
2017

SIGO_2017.indd   1 22/12/16   10:17



vr 10.02 seniorenfuif

do 16.02 lezing

Zot van dansen!
Naar jaarlijkse gewoonte nodigen we alle senioren uit om mee te dansen op je gezondheid.  
Hou je van een dansje, een leuke babbel, een goede pint? Wil je andere senioren uit  
je buurt leren kennen op een leuke manier? Kom dan zeker naar onze dansnamiddag in  
de Toverfluit. 
Ken je iemand die ook graag komt mee dansen? Nodig hem of haar dan ook zeker uit!

locatie de Toverfluit, Kapellei 264, 2980 Zoersel
tijdstip 14.00 uur
prijs inkom gratis (consumpties te betalen)
info & inschrijvingen  gezondheid & wereld Zoersel 

03 298 00 00, gezondheid.wereld@zoersel.be

Body Image - Sabine Peeters
Instagram, Facebook, media, reclame, opvoeding, 
vrienden, … Deze en nog veel meer factoren bepalen 
mee hoe we kijken naar onszelf. Volgens een 
onderzoek van de Wereld Gezondheidsorganisatie 
denkt maar liefst 58% van de 15-jarige Vlaamse 
meisjes onterecht dat ze te dik is. Ontstellende cijfers! 
Body image is een actueel thema. In tijden van 
Photoshop, plastische chirurgie en sociale media is 
er meer dan ooit behoefte aan correcte informatie 
en een breed kader. Auteur Sabine Peeters wil een 
positieve inspiratie zijn voor iedereen die nood 
heeft aan steun en informatie over body image. 
Als ervaringsdeskundige weet ze maar al te goed 
hoe een negatieve relatie tussen geest en lichaam grote gevolgen kan hebben. Voor haar 
boek ‘Lief voor mijn lijf’ werkte ze samen met verschillende specialisten. Ze versmolt alle 
informatie en verhalen tot een naslagwerk dat hopelijk alle onzekere jongeren (en hun 
omgeving) tot nadenken stemt.

locatie Raadszaal gemeentehuis, Liersebaan 12, 2240 Zandhoven
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis
info & inschrijvingen  dienst Onthaal, Liersebaan 12, 2240 Zandhoven 

03 410 16 20, onthaal@zandhoven.be
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do 23.02 lezing

do 09.03 lezing

Burn-out een hot topic? - Veerle Lesire
De kranten staan er alvast vol van. Het lijkt wel of we allemaal zullen omvallen van de stress. 
Deadlines, anderen die niet meewerken, kids, verkeer, je baas of je medewerkers… en jouw 
lijst is wellicht nog veel langer. Maar één ding lijken we over het hoofd te zien. Dat er aan de 
andere kant van de balans ook nog iets is. Als we evenveel aandacht besteden aan onze 
veerkracht dan aan stress, kan ook jij jezelf in evenwicht houden. Hoe zit dat precies en 
vooral hoe doe je dat dan?

De expertise die Veerle opbouwde met individuele burn-out begeleidingen, verzamelde ze 
in een informatieve lezing. Haar ervaring leert dat jezelf in evenwicht houden ondanks een 
drukke agenda of andere dingen in je omgeving die tegenwerken echt wel mogelijk is.  
Ze deelt haar eigen (burn-out) verhaal en hoe ze herstelde. Verder krijg je info over wat burn-
out nu juist is en krijg je tips om zelf gezond te blijven.

locatie De Kaekelaar, Sint-Cordulastraat 10, 2900 Schoten
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis
info & inschrijvingen  LDC Cogelshof, Deuzeldlaan 49, 2900 Schoten,  

03 644 67 94, gezondheid@schoten.be

Eet om te leven - Christiaan Thoen
Voeding is noodzakelijk en gezonde voeding is een essentiële en vitale deugd. Maar eten 
is meer dan alleen letten op de gezondheidsadviezen en juiste verhoudingen. Eten is 
ook plezier, sociaal contact, relaxen en culturele identiteit. Misschien zet de Griekse arts 
Hippocrates van Kos ons op het goede spoor: “Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw 
medicijn uw voeding”.
Als je je bloed nog lang wil laten stromen is het misschien raadzaam eens te komen proeven 
van de gezonde informatie die deze lezing in petto heeft.

locatie De Kapel, Handelslei 167, 2980 Zoersel
tijdstip 20.00 uur
prijs gratis
info & inschrijvingen  gezondheid & wereld, Handelslei 167, 2980 Zoersel 

03 298 00 00, gezondheid.wereld@zoersel.be
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ma 20.03 lezing
Zachter Werken - Dominique Nagels
Ontdek vijf geheimen om ontspannen te werken! 

Heb jij soms ook 
• het gevoel dat je er alleen voor staat en iedereen aan je trekt;
• angst als je kijkt wat er om je heen gebeurt;
• je werk ’s avonds niet af is en er nog een hoop werk ligt te wachten?

Droom jij van 
• ontspannen werken, genoeg verdienen en tijd om ervan te genieten; 
• vertrouwen hebben in de toekomst;
• een leven dat in balans is met voldoende tijd voor jezelf?

Wil jij graag vol vertrouwen vooruit en succesvol zijn? Zonder dat gedachten in je hoofd een 
spelletje ping pong spelen waardoor je onzeker wordt?

Dan zijn de vijf geheimen om ontspannen lees ook “zachter te werken” iets voor jou.

Want door deze methode toe te passen zal je resultaten halen zonder hard te werken.
  
Je gaat de wereld en je to do’s met andere ogen bekijken. Als je zin hebt om persoonlijke 
doelen te realiseren ga je ermee aan de slag. Je voelt je goed en je hebt energie over om 
ook dingen te doen die je heel graag wil. 

Lezing door Dominique Nagels, HR Business partner en zacht werken coach.

locatie ’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, 2110 Wijnegem
tijdstip 20.00 uur 
prijs gratis
info & inschrijvingen  dienst cultuur, Turnhoutsebaan 199, 2110 Wijnegem, 

03 288 21 80, cultuur@wijnegem.be
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do 30.03 lezing

za 01.04 lezing

Lekker, puur, gezond
Pascale Naessens
Pascale Naessens schetst de hedendaagse 
problematiek met voeding en plaatst die in een 
ruimere context. Hoe heeft de mens doorheen 
de evolutie gegeten? Wat eten we nu? Het 
geproduceerde voedsel dat we vandaag kennen, 
bevat veel snelle, geraffineerde koolhydraten. 
Om gezond te eten, moeten we teruggrijpen naar 
natuurlijke, onbewerkte producten en onze manier 
van eten aanpassen. Hoe je dat doet, en welke 
gevolgen dat heeft voor ons lichaam, legt zij uit in 
deze lezing.

locatie  GC Jan vander Noot,  
Mudaeusstraat 9, 2960 Brecht  

tijdstip 20.15 uur 
prijs € 11 • € 9 (abonnee GC Jan vander Noot) 
info & inschrijvingen  dienst vrije tijd, Gemeenteplaats 1,  

03 660 28 32, www.gcbrecht.be (geen reservaties per e-mail)  

Drugsbeleid in beweging - CGG Vagga
Ontwikkelen van een drugsbeleid binnen je vereniging.
Tijdens een activiteit, op een vergadering, op weekend... drinkt al eens iemand een pint. 
Of rookt iemand een joint. Om daar op een goede manier mee om te gaan heb je een 
beleid nodig. In de jeugdvereniging zorgen alcohol, cannabis en andere drugs af en toe voor 
problemen. Daarom denk je als leiding best even na over wat kan, wat niet kan en wat jullie 
rol daarbij is. Zo voorkom je onaangename verrassingen én sta je klaar als er toch iets mis 
gaat. Deze lezing geeft je een eerste inzicht in het uitwerken van een alcohol- en drugbeleid 
voor jouw (jeugd)vereniging. 

locatie Dorpshuis ’s Gravenwezel, Kerkstraat 24, 2970 Schilde
tijdstip 19.30 uur
prijs gratis
info & inschrijvingen  evenementenloket, Turnhoutsebaan 202, 2970 Schilde 

03 380 16 83, evenementen@schilde.be
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ma 15.05 lezing
Stralend door de menopauze - Leen Steyaert
Voor de meeste vrouwen is de menopauze een weinig aantrekkelijk vooruitzicht. Schrikt 
ouder worden je af? Zie je op tegen de menopauze? Leen Steyaert brengt aan de hand 
van haar boek “Stralend door de menopauze” een positief verhaal. Zij vertelt je hoe je 
door een gezonde levensstijl en met de hulp van natuurlijke middelen de ongemakken kunt 
vermijden of beperken, maar vooral hoe je van de menopauzejaren kunt leren en ontdekken 
dat je na je vijftigste een prachtige nieuwe tijd te wachten staat. De menopauze is zeker 
geen eindpunt. Het is een unieke kans om een  metamorfose te realiseren naar een stralend 
nieuw leven en de vrouw te worden die je echt wilt zijn.

Tijdens de lezing staan we stil bij hoe je het best kan omgaan met opvliegers, 
stemmingswisselingen, stress. Verder geeft Leen Steyaert tips rond voedingssupplementen, 
jeugdige uitstraling, menopauze en jonge kinderen. 

Leen Steyaert is gezondheidstherapeut, nutritioniste en Vlaanderens eerste Menopauze-
consulent. 

locatie Ontmoetingscentrum De Notelaar, Lierselei 19, 2390 Malle 
tijdstip 19.30 uur 
prijs gratis  
info & inschrijvingen  Sociaal Huis Malle, Karen Bruylandts,  

03 312 49 61, karen.bruylandts@sociaalhuismalle.be
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ma 15.05 lezing woe 20.09 theater
Blind geheugen 
Door Paljas Producties i.s.m. Curieus, Gezondheidsraad en ’t Gasthuis Wijnegem met 
Gerd De Ley.

Een oudere acteur wordt na een 
voorstelling ontslagen. 
Omdat hij zijn teksten niet meer 
kan onthouden? ...
De dokters hebben namelijk de 
ziekte van Alzheimer vastge-
steld. 
Hij voelt zich verloren.
Het decor van zijn laatste voor-
stelling wordt afgebroken. 
Ook zijn wereld verpulvert, kor-
rel voor korrel.
Het aanvaardingsproces is 
moeilijk.
Hij voert een gesprek met de 
theatertechnicus. 
Het wordt een gesprek vol dra-
matiek, soms agressie maar ook 
met humor. 
Hij lardeert zijn verhaal met vele 
anekdotes en herinneringen uit 
het theater en uit zijn leven.
Het is zijn laatste keer op de 
“bühne”, zijn zwanenzang.

locatie  ’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, 2110 Wijnegem   
tijdstip 20.00 uur 
prijs € 5 
info & inschrijvingen  dienst cultuur, Turnhoutsebaan 199, 2110 Wijnegem,  

03 288 21 80, cultuur@wijnegem.be  
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do 28.09 lezing

di 17.10 voorstelling

Als opvoeden niet vanzelf gaat… -  
Christine Vandewiele
Je krijgt als ouder opmerkingen over je kind: van de school, van de sportclub, van de 
jeugdbeweging en zelf heb je het als ouder ook al gemerkt, opvoeden is voor jou en jouw 
kind niet vanzelfsprekend.  
Elke ouder wil het goed doen. Als een kind geboren wordt hebben we allemaal grote 
dromen. We willen allemaal dat onze kinderen het beter hebben dan wijzelf. Dit is een 
universeel gegeven. Maar wat als de opvoedingsregels die je van thuis hebt meegekregen 
niet voldoende zijn?  
Toch is het mogelijk om desondanks alle hindernissen je kind toch een gelukkige jeugd te 
bieden en goede normen en waarden mee te geven. Handige, bruikbare tips krijg je op deze 
avond om terug vat te krijgen op de relatie met je kind.  

locatie De Kapel, Handelslei 167, 2980 Zoersel
tijdstip 20.00 uur
prijs gratis
info & inschrijvingen  gezondheid & wereld, Handelslei 167, 2980 Zoersel,  

03 298 00 00, gezondheid.wereld@zoersel.be

Hoe slapen weer een zaligheid werd - Kris Baert
Ruim tien jaar lang kampte toenmalig Radio 2-journalist, leraar en zanger Kris Baert met 
slaapproblemen. Onder andere stress en het verlies van zijn vader zorgden ervoor dat hij 
voortdurend lag te piekeren en de slaap maar niet kon vatten. Hij zag uiteindelijk maar één 
oplossing: slaappillen. Alsmaar meer en meer...
Tien jaar lang was hij er flink aan verslaafd… Tot het echt niet meer kon. Kris zocht en 
vond professionele hulp. Maar ook het toeval speelde aardig mee. En zo won hij, gelukkig 
genoeg, zijn felle strijd tegen de slaappil!
Vandaag trekt hij door Vlaanderen om te getuigen over die moeilijke strijd. In een pakkende, 
avondvullende voorstelling met muziek vertelt hij zijn verhaal.

locatie  De Populier, Populierenhoeve 22, 
2240 Zandhoven

tijdstip 20.00 uur  
prijs gratis 
info &  inschrijvingen dienst Onthaal,  

Liersebaan 12, 2240 Zandhoven,  
03 410 16 20 | onthaal@zandhoven.be
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do 26.10 lezing
Me-time, beleef de tijd van je leven -  
Erna Claes, dr. in de psychologie
In deze drukke tijd, met zoveel dingen te doen, steeds in de weer voor allerlei en iedereen, 
zoeken we allemaal naar manieren om het vol te houden. De drukte op zich vraagt van ons 
heel wat inspanning en energie. 

Tijdig me-time nemen om niet opgebrand te geraken.

Me-time na de uren? Het gevaar bestaat echter dat we in het scenario terecht komen dat  
me-time een ‘apart’ deel van de dag wordt; dat me-time moet compenseren voor de dagelijkse 
beslommeringen en de energievreters in ons leven, al de moetens en de verplichtingen, ... 

Tijdens deze sessie kijken we naar ‘me-time’, niet alleen ter compensatie van een drukke dag, 
maar ook ‘me-time’ als het leven en beleven van de tijd en wat je ermee doet.

locatie Ontmoetingscentrum De Notelaar, Lierselei 19, 2390 Malle  
tijdstip 20.00 uur 
prijs gratis 
info & inschrijvingen  Sociaal Huis Malle, Karen Bruylandts,  

03 312 49 61, karen.bruylandts@sociaalhuismalle.be
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woe 08.11 film

That Sugar film (i.s.m. Café Fair Schilde)
In deze documentaire leeft Damon Gameau gedurende 60 dagen van alle voeding die ons 
wordt aangeprezen als gezond, zoals light yoghurt, ontbijtgranen, mueslirepen, fruitsap en 
sportdranken. Deze producten zijn wel arm aan vetten, maar bevatten zeer veel suiker. 
Door uitsluitend voor deze ‘gezonde’ producten te kiezen kreeg Gameau maar liefst  
40 theelepels suiker per dag binnen, hoewel hij de producten die als grootste bronnen van 
suiker gekend zijn (frisdrank en snoep) totaal niet consumeerde.
Het effect op zijn gezondheid?
Hoewel hij slechts evenveel calorieën at dan met zijn normale voeding kwam Gameau 10 cm 
tailleomtrek bij. De lichaamsmetingen toonden aan dat dit vet in zijn buikholte lag. En dit was 
niet het enige probleem. Deze documentaire vertelt je alles over de effecten van ‘gezonde’ 
voeding met ‘verborgen’ suikers op je lichaam. Zeker stof tot nadenken! Een aanrader voor 
iedereen die bewust gezond wilt eten.

locatie Dorpshuis ‘s-Gravenwezel, Kerkstraat 24, 2970 Schilde  
tijdstip 20.00 uur 
prijs gratis 
info & inschrijvingen  evenementenloket, Turnhoutsebaan 200, 2970 Schilde,  

03 380 16 83, evenementen@schilde.be
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do 23.11 lezing
Martine Prenen 
Voeding is meer dan je buik vullen, het is je lijf sterk en energiek maken. Er zijn zoveel theorieën 
dat je soms door het bos de bomen niet meer ziet. Maar écht, lekker en gezond koken hoeft 
helemaal niet ingewikkeld te zijn. Met een paar ingrediënten kan je al snel iets lekkers, wat 
goed voor je is, bereiden. Waarom en hoe simpel het kan zijn, legt Martine tijdens deze avond 
uit. Daarbovenop geeft ze een hoop tips en truckjes om het makkelijk, betaalbaar en lekker 
te houden.
Tijdens haar voorstelling laat Martine je op ludieke wijze proeven, ruiken en mee genieten. 
Martine Prenen is gezondheidscoach en auteur. Voeding is één van de pijlers die in haar, 
ondertussen 5, boeken terugkomen. Wat je met voeding kan doen, dat het letterlijk een 
medicijn kan zijn voor je lijf en leven is één van haar stokpaardjes.

locatie GC Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9, 2960 Brecht   
tijdstip 20.15 uur 
prijs € 8 
info & inschrijvingen   dienst vrije tijd, Gemeenteplaats 1, 

03 660 28 32, www.gcbrecht.be (geen reservaties per e-mail)  

woe 08.11 film
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Hoe inschrijven en tickets bekomen?
Je moet voor elke activiteit inschrijven, ook voor niet betalende activiteiten. Neem contact op 

met de persoon die onder elke activiteit vermeld staat om de inschrijving door te geven en je, 

indien van toepassing, te informeren over de betaalwijze.

Heb je een kleine portemonnee, contacteer voor korting je eigen gemeente.

Een initiatief van: Met ondersteuning van:

vr 24.11 lezing
Ondeugend ouder worden.  
Humoristische levensinzichten van Zaki.
Ouder worden is een bevrijding. Je ontwikkelt de kunst om het aardse bestaan blijmoedig en 
soms zelfs euforisch te beleven, en je komt in een levensfase terecht waarin plaats is voor een 
goed boek, poëzie en intense, rijke ervaringen. Elke rimpel heeft een verhaal, en je kunt eindelijk 
naar de dingen kijken met een knipoog. Dat is de beleving van Zaki, zelf bijna zeventig. 
In deze vrolijke lezing vertrekt Zaki van de vooroordelen die bestaan over de latere leeftijd. 
Senioren worden meestal - onder andere door de media - als minderwaardig afgeschreven. 
Want jonger is zogezegd beter. Een karikatuur, natuurlijk. Eeuwenlang stond een hoge leeftijd 
voor verwezenlijkingen, ervaring en wijsheid die respect verdienden. 
Het is de tijd van de wondermooie levensherfst, waarin we meer presteren en beter tegen stress 
bestand zijn. We hebben meer geduld en genieten van de intense relaties met onze partners 
en kleinkinderen. We kunnen de deugniet in onszelf weer aan het woord laten. En problemen 
bestaan niet langer, of zijn in elk geval niet meer van belang. Eindelijk hebben 
we tijd voor kwaliteit. Het is een hoopgevend idee voor jongere mensen:  
oud zijn is iets prettigs om naar uit te kijken.

locatie De Kaekelaar, Sint- Cordulastraat 10, 2900 Schoten 
tijdstip 14.00 uur 
prijs € 5  /  tickets dag zelf in De Kaekelaar
info & inschrijvingen  LDC Cogelshof, Deuzeldlaan 49, 2900 Schoten,  

03 644 67 94, gezondheid@schoten.be

V.U.: Tom Dijckmans
Vuurkruisenlaan 30

2110 Wijnegem
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