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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!

Gezonde Gemeente

Dit boekje kwam tot stand door een
samenwerking van 7 gemeenten. 

Meer informatie over de lezingen? 
Neem contact op met uw eigen gemeente. 

Brecht, Malle, Schilde, Schoten, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel

Thema 2019:  kanker
Dit jaar focust Sigo, een samenwerking tussen 7 buurgemeenten, zich
op het thema kanker. We zijn ons er van bewust dat dit geen
eenvoudig thema is. Toch willen we de mensen, die hiermee in
aanraking komen, ondersteunen. Vaak merken we dat de 'grote K'
verzwegen wordt. Verschillende lezingen en activiteiten gaan dit
thema niet uit de weg. We willen graag de patiënten, hun omgeving en
anderen informeren, ondersteunen en sensibiliseren om kanker
bespreekbaar te maken.



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 uw gemeente voor
korting. 
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AANBOD

Theater Aardpaard - Amazone

 

Lezing Saartje Vandendriessche - Altijd energie

 

Voorstelling Marjan Meganck en Céline

Broeckaert - 'Het is een ander jaar' 

 

Lezing Yamina Krossa en Dr. Damya Laoui -

lezing over kankeronderzoek

 

Lezing Leander Verdievel - Gevoel voor tumor

 

Lezing Anke Van den Rym - Kanker en voeding

 

Theater Koninklijke villa - Ik ben

kankerpatiënt: Et Alors? 



'Katrien zegt dat ze een Amazone wordt, zoals de mythologische krijgsvrouwen die
een borst amputeerden om beter met pijl en boog te schieten naar de vijand. De
vijand is niet met pijl en boog te bestrijden, maar met chemo, amputatie en
bestraling. Katrien heeft borstkanker.
Alex wil geen Amazone. Hij is bang, maar houdt zich sterk. Alex belooft om Katrien te
steunen. Het is niet meer dan normaal dat je een zieke partner steunt, toch? Maar de
ziekte belast niet alleen Katriens gezondheid, ook hun relatie komt onder zware druk
te staan. Hun intimiteit en seksualiteit gaan er erg onder lijden.'
 
Inge Verhees en Rob ten Broeck, stichters van Theater Aardpaard, zijn man en vrouw
en getuigden over dit onderwerp ook in de televisiereportage ‘Liefde in tijden van
kanker’ van Phara de Aguirre.
Deze productie wordt ondersteund door de Stichting tegen Kanker en Kom op tegen
Kanker. 

VRIJDAG 11.10.2019 
THEATER AMAZONE

THEATER AARDPAARD

locatie de Kapel, administratief centrum, Handelslei 167, 2980 Zoersel
tijdstip 20.00 uur
prijs  8 euro, inschrijven is verplicht
info & inschrijvingen onthaal, administratief centrum,                        
 03 2980 000, gemeente@zoersel.be, webshop.zoersel.be 

Amazone is een creatie van
Theater Aardpaard waarin het

taboe doorbroken wordt om te
praten over "borstkanker en

seksualiteit"



DONDERDAG 24.10.2019 | LEZING
ALTIJD ENERGIE 

SAARTJE VANDENDRIESSCHE

Heb je last van energiedips, van een moeheid die je niet meteen kan verklaren, dan is
het tijd om actie te ondernemen. Saartje heeft jaren rondgelopen met een
allesoverheersende vermoeidheid. 
Tijdens haar zoektocht ontdekte ze vooral dat het een maatschappelijk probleem is
en dat velen onder ons er last van hebben. 
 
Het goede nieuws is dat je er iets kan aan doen. Haar ervaringen brachten haar naar
de kern van energie: voeding-beweging-slaap en bovenal het mentale aspect (onze
mindset). 
Op deze 4 levels gaan we werken. Wie meer energie wil, zal ook wel wat
inspanningen moeten leveren.  Saartje neemt ons mee doorheen haar zoektocht en
helpt ons graag naar een vernieuwd energiek leven. 

locatie Ontmoetingscentrum De Notelaar, Lierselei 19, 2390 Malle 
tijdstip 20.00 uur
prijs 5 euro, inschrijven is verplicht
info & inschrijvingen Sociaal Huis Malle, Karen Bruylandts,                
 03 312 49 61, karen.bruylandts@malle.be



DONDERDAG 14.11.2019 | VOORSTELLING
'HET IS EEN ANDER JAAR' 

MARJAN MEGANCK EN CÉLINE BROECKAERT

Marjan Meganck, vrouw van Wouter Deprez, en Céline Broeckaert geven de
voorstelling ‘Het is een ander jaar’.  
 
Marjan heeft borstkanker gehad en maakte daar een hartverscheurend en
hartverwarmend brievenboek over. Hartverscheurend omdat het toont hoe
verwoestend kanker in levens ingrijpt. Hartverwarmend omdat het uiteindelijk een
ode blijkt aan moed, liefde en het leven zelf. Marjan leest je de intieme, persoonlijke
brieven voor alsof je bij haar op de schoot zit.
 
Céline heeft de kanker van haar moeder meegemaakt, iets wat stevig onder haar huid
gekropen is. Céline vult aan, reflecteert, spiegelt en ondersteunt. Het geheel heeft de
zeldzame kwaliteit van kwetsbaar én tegelijk waardig te zijn.

locatie De raadzaal, Liersebaan 12, 2240 Zandhoven
tijdstip 20.00 uur
prijs gratis, inschrijven is verplicht
info & inschrijvingen dienst onthaal, Liersebaan 12, 2240 Zandhoven,
03 410 16 20, info@zandhoven.be



DONDERDAG 21.11.2019 | LEZING
LEZING OVER KANKERONDERZOEK 

YAMINA KROSSA EN DR. DAMYA LAOUI

Yamina Krossa kreeg in 2013 borstkanker en wist die te overwinnen. Sinds haar behandeling
heeft ze zich krachtig ingezet om fondsen te verzamelen voor wetenschappelijk
kankeronderzoek, o.a. met haar actie ‘Benetiet’ (2015-2017). In 2018 schreef ze het boek 'Laat
je net-werken' waarmee ze het concept #innercrowdfunding internationaal op de kaart zette. 
Ze leerde tijdens haar acties dr. Damya Laoui kennen, een bijzonder gedreven bio-ingenieur
die als professor aan de VUB een baanbrekend en meermaals bekroond kankeronderzoek
leidt. Er wordt gewerkt aan een vaccin dat patiënten met kanker moet beschermen tegen
uitzaaiingen.
 
Om het onderzoek te ondersteunen, richtte Yamina samen met de VUB Foundation het “VUB
Yamina Krossa Fonds” op. In het kader van die campagne geven beide vrouwen een lezing in
Wijnegem. Opbrengsten van de avond gaan integraal naar dat fonds. Via het rekeningnummer
BE51 0013 6779 3562 kan je het fonds steunen. 
Georganiseerd door HV Schijnvallei Oostrand en de Wijnegemse Gezondheidsraad.

locatie Theater van ‘t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, 2110 Wijnegem 
tijdstip 20.00 uur
prijs gratis, inschrijven is verplicht
inschrijvingen  reservaties via Herman Luyckx
herman.luyckx@telenet.be of via ’t Gasthuis cultuur@wijnegem.be 



DONDERDAG 28.11.2019 | LEZING
GEVOEL VOOR TUMOR 

LEANDER VERDIEVEL

Kanker, eerlijk & taboeloos, door de ogen van Leander Verdievel, ex-kankerpatiënt en
bedenker van Gevoel voor tumor. Leander Verdievel was 24, had net een job én een
lief toen de bliksem onverwacht hard insloeg, een tumor in de neus.  
 
Twee jaar lang werd zijn leven op pauze gezet. Hij onderging slopende behandelingen
en daarmee gepaarde emoties. Tegelijk ontdekte hij dat kanker meer was dan
kommer & kwel. Humor was voor hem het tegengif voor al het vergif dat ze in zijn lijf
injecteerden.  Hij schreef een fictiereeks én een boek: gevoel voor tumor. 
 
In zijn lezing praat hij met een lach en een traan maar altijd ongeremd, eerlijk en vol
vanuit het hart over hoe het is om kanker te krijgen en hoe dat je hele bestaan én dat
van iedereen om je heen op zijn kop zet. 

locatie Werf 44, Schoolstraat 44, 2970 Schilde
tijdstip 20.00 uur
prijs gratis, inschrijven is verplicht
info & inschrijvingen 03 380 16 83, www.schilde.be/inschrijven



DINSDAG 03.12.2019 | LEZING
KANKER EN VOEDING 
ANKE VAN DEN RYM

Voeding en kanker, een veelbesproken onderwerp.  Spijtig genoeg treft deze ziekte een groot
deel van onze bevolking en kennen veel van ons wel iemand die met de diagnose van kanker
geconfronteerd wordt. Hierdoor ga je stilstaan bij het ontstaan van deze ziekte.  Bestaat er een
verband tussen wat we eten en het risico op kanker? Hoe kan ik het risico op herval
verkleinen? 
Voeding is één van de vele factoren die het risico op kanker beïnvloeden. Er bestaat niet één
dieet of voedingsmiddel dat ons beschermt. Ook de zogenaamde ‘superfoods’ zorgen niet voor
een miraculeuze oplossing tegen kanker. Wat kunnen we dan wel doen? Dat wordt besproken
tijdens deze lezing ‘voeding en kanker’. Aan de hand van enkele stellingen over dit thema geeft
Anke Van den Rym jullie informatie en tips over gezonde voeding met extra aandacht voor het
verband met het ontstaan van kanker. 
 
Anke Van den Rym werkt sinds 2011 als diëtiste op de afdeling oncologie van AZ Klina in
Brasschaat. Ze begeleidt dagelijks patiënten tijdens of na hun behandeling.

Locatie GC Jan van der Noot, Mudaeusstraat 9, 2960 Brecht
Tijdstip 19.30 uur
Prijs gratis, inschrijven is verplicht
Info & inschrijvingen dienst vrije tijd, anouck.truyen@brecht.be,
03 660 28 30



ZATERDAG 14.12.2019 | THEATER
IK BEN KANKERPATIËNT : ET ALORS?

KONINKLIJKE VILLA

Patiënten en/of familie nemen zelf het woord in deze voorstelling.
Ze getuigen over de ziekte; ze getuigen over het leven. Met een glimlach en ook een
streepje muziek.
 
Alle thema's komen aan bod: de haat-liefde verhouding met hun pruik, de impact van
de ziekte op hun relatie(s), hun warm en soms minder warm contact met
zorgverleners, maar vooral over hoe kanker hun heeft gebracht waar ze nu staan en
hoe het voelt om in "extra-time" te leven. Kortom, alle thema's die verband houden
met kanker komen aan bod...
 
Een (diep)zinnig gebeuren dus. Maar zeker de moeite waard... We maken er een
warm moment van.

Locatie De Kaekelaar, Sint- Cordulastraat 10, 2900 Schoten
Tijdstip 20.00 uur
Prijs € 12,00/€ 10,00 (-19/+65) of € 6,00/€ 5,00 met een vrijetijdspas
Info gezondheid@schoten.be of 03 644 67 94
Inschrijvingen   LDC Cogelshof, Deuzeldlaan 49, 2900 Schoten
                             LDC ’t Dorp, J. Van Craenstraat 1, 2900 Schoten
                             Balie Vrije Tijd, Sint- Cordulastraat 10, 2900 Schoten
(De openingsuren kunt u terugvinden op www.schoten.be) 

Kanker... 
We raken er zo aan gewoon.
Dokters noemen het
ondertussen een chronische
ziekte. Voor patiënten en
hun omgeving is het een
ingrijpend gebeuren. Het
leven is nooit meer
hetzelfde, zelfs na genezing.



Kent u de 10 stappen van veerkracht? 
Tijdens de tiendaagse geestelijke gezondheid, van 1 tot 10 oktober,
organiseren heel wat gemeenten activiteiten rond geestelijke gezondheid. Kijk
op de website van uw gemeente of deze ook deelneemt. 



EEN INITIATIEF VAN

 
EEN INITIATIEF VAN

 

V.U. Liesbeth Verstreken,
gemeente & ocmw

Zoersel, Handelslei 167,
2980 Zoersel

MET ONDERSTEUNING VAN


