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JANUARI 2020: 

• Zaterdag 4 en 11 en zondag 5 januari: Nieuwjaarsconcerten 
Harmonieorkest Mol-Rauw  Willemsfonds Mol sponsort deze concerten al 
voor het 10de jaar op rij!  
 

• Vrijdag 10 januari: Bezoek tentoonstelling Salvador Dali & René 
Magritte 
Met trein naar Brussel. Vrije lunch in het MIM-restaurant Brussel.  
 

• Zondag 19 januari: Kick-Off 2020, met Jerom Boons 
Voorstelling van de kalender 2020, gevolgd door een receptie.  
Jerom Boons brengt voor ons enkele liedjes van Miel Cools.  
Om 15.00u in het PC Ginderbuiten, Kapellestraat 90, Mol. 

 
FEBRUARI 2020: 

• Zaterdag 8 februari: ‘Lieven naar be-Lieven’ - kleine kunstige liedjes 
Muzikaal optreden van Lieven Van Vaerenbergh.  
Lieven werd geboren in Balen-Wezel als tweede uit een muzikaal gezin van 
zes kinderen. Beroepshalve was hij leraar plastische kunsten. Verder blijft hij 
nog steeds geluidstechnicus voor diverse kleinkunstzangers waaronder Jan 
De Wilde. Zingen is van jongs af aan zijn lieve lust. Hij leerde zichzelf gitaar 
en accordeon spelen. Hier brengt Lieven ons een mix uit zijn repertoire van 
bekende Franse chansons en Engelse songs die hij zelf in het Nederlands 
her-taalde. Een toegankelijk, fijn, intimistisch programma voor liefhebbers 
van het luisterlied. 
Om 20.00 u in het PC Ginderbuiten, Kapellestraat 90, Mol. 

 
   MAART 2020: 

• Donderdag 26 maart: Bezoek Jaïn tempel en Middelheimpark in Wilrijk 
(Daguitstap met bus) 
Om 11.00u brengen we een bezoek met gids in deze indrukwekkende 
tempel. Het is de grootste tempel van het jaïnisme buiten India. De tempel is 
volledig opgebouwd volgens Indiase traditie en volledig uit witte marmer. De 
rondleiding gebeurt in het Engels.  
We genieten samen de lunch in het sfeervolle museumcafé MIKA binnen het 
Middelheimkasteel. Museumcafé MIKA resideert op het gelijkvloers van het 
volledig gerenoveerde Middelheimkasteel. Na de lunch wordt tijd voorzien 
voor een vrij bezoek aan het Middelheimpark en dito museum.  
 

   APRIL 2020:  

• Zaterdag 18 april: Bezoek Beeldentuin Hugo Voeten in Geel (om 14u) 
In de 15 hectare grote private Beeldentuin in Geel staan meer dan 200 
werken van meer dan 35 kunstenaars. De Beeldentuin toont schitterende 
werken van Emil Popov, Wim Delvoye, Panamarenko en vele anderen. We 
krijgen een rondleiding met gids in deze bijzondere tuin.                                           
Om 14.00u, Beeldentuin Hugo Voeten, Hazenhout 17-19, 2440 Geel.  
(Met auto’s.) 

 
 



MEI 2020: 

• Zaterdag 16 mei: Wandeling in het natuurgebied De Rammelaars (om 
10u) 
Een lentewandeling met een gids van Natuurpunt door het unieke 
natuurgebied De Rammelaars in Kwaadmechelen. De Rammelaars is een 
eerder klein natuurgebied voor de helft gelegen in Olmen en de andere helft 
in Oostham. Sinds 1984 wordt het beheerd door Natuurpunt. De Rammelaars 
verrast elk seizoen met zijn rijke en diverse natuur. Dankzij zijn geïsoleerde 
en natte ligging behield het zijn kleinschaligheid en oorspronkelijke fauna en 
flora. We wandelen langs broekbossen, vijvers, weilanden en beekjes.  
Vertrek om 10.00u aan het bezoekerscentrum Natuurhuis in 
Kwaadmechelen.  
De Rammelaars, Zwartenhoekstraat, 3945 Ham. 

 
   JUNI 2020:  

• Zaterdag 6 juni: Een namiddag Noord-Brabant i.s.m. Molse Gidsenkring 
(Uitstap met bus) 
Eens de Nederlandse grens over doorkruisen we al vlug meerdere dorpjes 
van de 8 Zaligheden. Eersel wordt de ‘Parel van de 8 Zaligheden’ genoemd. 
Via Duizel, Vessem en de Beerze bereiken we Oirschot. Na een kopje koffie 
genieten we van een gegidste wandeling door dit dorp met maar liefst meer 
dan 300 monumenten!  
We rijden verder langs kleine Kempische dorpjes zoals Spoordonk, 
Moergestel naar Berkel-Enschot. Daar houden we halt in het proeflokaal van 
de Abdij van Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven en genieten er van een 
La Trappe en een heerlijke boterham. Via Hilvarenbeek, Reusel en Postel 
rijden we terug naar Mol. Vertrek om 13.30u, terug thuis rond 18.30u. 

 
   JULI 2020 : Vakantie: geen activiteiten van Willemsfonds Mol 
 
   AUGUSTUS 2020: 

• Zondag 23 augustus: Bezoek Koninklijk Museum voor Midden-Afrika 
(Daguitstap met bus) 
Om 10.30u wacht een gids ons op voor de rondleiding ‘Een complex en 
gedeeld verleden’ in het museum voor Midden-Afrika in Tervuren. ’s Middags 
genieten we samen de lunch in Bistro Tembo, het museumrestaurant, waar 
de mogelijkheid zal geboden worden om een typisch Afrikaans gerecht dan 
wel een Belgisch gerecht te kiezen als middagmaal. In de namiddag kan 
iedereen op eigen tempo individueel nog een bezoek brengen aan de 
tentoonstellingen in het Afrikamuseum of eventueel een wandeling maken in 
het mooie park van het museum. Rond 16.00u à 16.30u keren we terug naar 
Mol.  

 
   SEPTEMBER 2020: 

• Zondag 20 september: Geleide wandeling in het Molderbroek (om 14u)       
De herfstwandeling zal dit jaar doorgaan in Mol zelf, in het gehucht Gompel. 
De vallei van de Molse Nete is een uitgestrekt natuurgebied dat sinds 1996 in 
beheer is bij Natuurpunt. Het situeert zich ten zuiden van de Molse Nete, 
tussen het kanaal Dessel-Kwaadmechelen en de spoorweg naar Balen. Vorig 



jaar werd hier door de provincie Antwerpen, in overleg met Natuurpunt, het 
overstromingsmoeras ‘Molderbroek’ aangelegd in de vallei van Mol-Gompel. 
Hierbij werd er veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid van het 
gebied. Zo werd een mooie wandellus van een kleine 5 km gerealiseerd met 
nieuwe wandeldijken, 2 vlonderpaden en een brug. Luc De Groof, gids bij 
Natuurpunt, zal deze wandeling voor ons gidsen. 
Vertrek om 14.00u aan de kerk in Gompel, Onze-Lieve-Vrouwstraat, 2400 
Mol 
 

   OKTOBER 2020: 
 

• Maandag 26 oktober: ‘Boeken, babbels en bubbels’  
Een sfeervolle avond doorspekt met Nederlandstalige poëzie, muziek en 
zang.  
Centraal staan onze jongeren die samen met enkele senioren een eigen 
Nederlandstalig gedicht brengen. Rode draad doorheen de avond is ‘de 
relatie grootouder-kleinkind’ en ook wel ‘het ouder worden’ op zich.  
Op het einde van de voorstelling worden de 6 genomineerde boeken voor de 
Bronzen Uil 2020 verloot onder de aanwezigen. Elke aanwezige krijgt 
daarenboven een dichtbundeltje met de voorgedragen gedichten mee naar 
huis.  
 

De presentatie is in handen van Greet Van Tiggelen, Schoolcoördinator 
Cultuur & Talenontwikkeling, Rozenberg S.O. 
  

Willemsfonds Mol i.s.m. Seniorenraad Mol, Bibliotheek Mol, dichter / 
zanger Lieven Van Vaerenbergh en dichteres Wivine Vanmechelen 
beiden lid van het Poëzieatelier Mol, Jong talent uit Molse secundaire 
scholen: Rozenberg S.O., GO! Campus het Spoor, Europese School 
Mol, Gibbo Galbergen en de Vrienden van de Bib Mol.  
 

Plaats: Leeszaal Bibliotheek Mol om 20.00u. Gratis inkom! 
 

   DECEMBER 2020: 
 

• Woensdag 2 december: Boekvoorstelling 'Ide Leib Kartuz. Kleermaker 
in Auschwitz' door Dirk Verhofstadt en David Van Turnhout 
David Van Turnhout en Dirk Verhofstadt volgden het spoor van Davids 
Joodse grootvader, Ide Leib Kartuz. Op de vlucht voor antisemitisme en 
geweld, kwam hij in 1929 naar Antwerpen, waar hij zich vestigde als 
kleermaker. Zijn achtergebleven familie belandde in het getto van Radomsko. 
Elk familielid werd vergast in Treblinka, er bleef niemand meer over. In België 
ging Kartuz bij het verzet, maar in 1942 pakten de nazi’s hem op en 
deporteerden hem via Breendonk en de Dossinkazerne naar Auschwitz. Zijn 
vrouw en twee kinderen vonden meteen bij hun aankomst een gruwelijke 
dood. Zelf overleefde hij in een commando van kleermakers en onderging hij 
een onmenselijke dodenmars naar Mauthausen.  
Het boek behandelt via het leven van Kartuz de geschiedenis van de 
Holocaust. 
Plaats: PC Ginderbuiten, Kapellestraat 90, Mol om 20.00u.  
 

• Dinsdag 15 december: Algemene Ledenvergadering 


