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JANUARI 2019:
•

Zaterdag 5 en 12 of zondag 6 januari: Nieuwjaarsconcert
Harmonieorkest Mol-Rauw Willemsfonds Mol sponsort deze concerten
voor het 9de jaar op rij!

•

Zondag 20 januari: Kick-Off 2019 met Jasper Zwinnen (vibrafoon) en
Wouter Cools (piano) om 15.00u in het PC Ginderbuiten, Kapellestraat 90,
Mol.

FEBRUARI 2019:
•

Vrijdag 22 februari: ‘Getuigenis Zonder Grenzen’
AZG, Artsen Zonder Grenzen (een ngo, niet-gouvernementele organisatie)
helpt dag en nacht mensen die in nood verkeren en dringend medische hulp
nodig hebben, maar deze niet krijgen, waar ook ter wereld.
Meerdere medewerkers van Artsen Zonder Grenzen komen naar Mol.
Enkele expats zullen over hun ervaring op het terrein getuigen. Aan de hand
van hun pakkende getuigenissen krijgen we een beter inzicht in de leefwereld
van AZG-teams. Het is een unieke gelegenheid om de ‘verhalen van het
terrein’ te ontdekken en enkele medewerkers van Artsen Zonder Grenzen te
ontmoeten. Of het nu de ebolacrisis is, de conflicten in Centraal-Afrika of de
oorlog in Syrië; AZG trekt ter plaatse om er de slachtoffers te helpen. Dat
doet ze al sinds 1971, zonder verpinken en onvoorwaardelijk.
Artsen Zonder Grenzen: Wat doen ze? Wie zijn ze? Wat is hun doel? Hoe
gaan ze te werk?... Een avond vol boeiende verhalen.
De opbrengst van deze avond gaat integraal naar Artsen Zonder Grenzen.
Plaats: PC Ginderbuiten, Kapellestraat 90, 2400 Mol. Uur: 19.30u

MAART 2019:
•

Zondag 31 maart: Bijwonen van de bekende musical ‘Evita’ in het
Chassé Theater in Breda om 14.30u, samen met Willemsfonds Turnhout.
Voor dit theaterseizoen is de keuze gevallen op 'Evita', een musical naar het
verhaal van de voormalige presidentsvrouw van Argentinië Evita Perron.
'Evita' brengt het verhaal van de tomeloze ambitie van de jonge Eva Duarte.
Zij brengt het van tweederangs actrice tot first lady en machtigste vrouw van
Argentinië. Geliefd bij haar volk, gehaat door de elite en omstreden tot op de
dag van vandaag. Een vrouw die tot het uiterste ging en door het noodlot
jong stierf. Maar nog altijd een mythe is in het Zuid-Amerikaanse moederland
van de Nederlandse Koningin Maxima.
(met bus, WF Mol vertrekt bij Marcel Cars in Dessel om 12.40u!)

APRIL 2019:
•

Vrijdag 26 april: Daguitstap: Bezoek Koninklijke Serres van Laken en
het kasteel van Gaasbeek. De serres werden in art nouveau gebouwd door
Alphonse Balat in opdracht van Leopold II. Buiten allerhande soorten
bloemen zijn de serres vooral interessant als introductie van Afrikaanse
planten. Onze gids zal vooraf een rondgang maken door een deel van het
domein en ons zo uitleg verstrekken over het ontwerp en het gebruik van het
paleis. Nadien kan ieder individueel de serres bezoeken. In de namiddag
bezoeken we met gids het kasteel van Gaasbeek.
(Deelname aan daguitstap van WF Turnhout, met bus van Marcel Cars)

MEI 2019:
•

Zondag 5 mei: Aperitiefconcert Willemsfonds Mol i.s.m. Gemeentelijke
Academie voor Muziek en Woord Mol-Balen-Dessel (10.30u – 12.00u)
Traditiegetrouw vergasten de leerlingen van de Academie voor Muziek en
Woord ons op de eerste zondag van mei op een fijn aperitiefconcert o.l.v. Dir.
Herbert Janssens. Hiervoor werken we nauw samen met Martine Vanden
Bulcke, leerkracht aan de academie. De leerlingen treden op, Willemsfonds
Mol verzorgt de omkadering van dit concert.
Plaats: Muziekacademie, Guido Gezellestraat 31A, Mol - Zaal 1ste verdieping

•

Vrijdag 17 mei: De smaken van De Liereman, een proevertjeswandeling.
In de namiddag richten wij een unieke wandeling in door het prachtige
natuurgebied De Liereman. De Liereman, gelegen tissen Oud-Turnhout en
Arendonk, is één van de oudste erkende natuurgebieden van Vlaanderen
met een oppervlakte van meer dan 500 ha en wordt beheerd door
Natuurpunt. Sinds 2012 is De Liereman ook erkend als stiltegebied.
De Kempense biotopen zijn al eeuwenlang een thuis voor de wulp, de
nachtzwaluw en de rugstreepschildpad. Tijdens de wandeltocht kan je er
kudde schapen, Shetlandpony’s en Poolse Konikpaarden tegenkomen. De
bekendste plant van het landschap is ongetwijfeld de wilde gagel. In de
middeleeuwen werd wilde gagel gebruikt om bier te brouwen. Natuurpunt
heeft dat oude gebruik in ere hersteld en na onze proevertjeswandeling wordt
ons een lekker glas Gageleer aangeboden.
Via een aantal kleine proevertjes maken we samen met onze ervaren gids
van Natuurpunt, Raf De Houwer, de link tussen wat we proeven en wat we
zien, het nut ervan voor de mens en het belang ervan in de natuur.
Ontdek samen met ons de natuur en het landschap op een heel andere
manier! (De wandeling is ongeveer 4 km lang.)
Plaats: Bezoekerscentrum De Liereman, Schuurhovenberg 43, 2360 OudTurnhout Uur: 13.30u

JUNI 2019:
•

Zaterdag 22 juni: Bezoek aan het OPZ Geel (09.30u – 12.30u)
Het OPZ Geel is een openbaar psychiatrisch zorgcentrum met een
tweedelijnsopdracht, dat voor mensen met een psychiatrische problematiek
en hun directe omgeving, op respectvolle wijze kwaliteitsvolle en
professionele zorg organiseert om samen te werken aan herstel.
‘Rond het midden van de twaalfde eeuw werd de Heilige Dimpna door
bedevaarders aangeroepen voor allerlei ziekten; heel in het bijzonder voor
krankzinnigheid (haar vader had haar immers in een vlaag van waanzin
gedood). Geesteszieken werden door familieleden in grote getale naar Geel
gebracht om er negen dagen lang boete te doen. Na hun verblijf keerden niet
alle zieken terug naar hun plaats van herkomst: een deel van hen werd in
Geelse gezinnen ondergebracht. Dit was het begin van de psychiatrische
gezinsverpleging in Geel.’ Uit http://www.opzgeel.be
Wij kozen voor een geleide rondwandeling over de historische campus
waarbij de focus zal liggen op ‘Psychiatrische zorg in Geel vroeger en nu’,
gevolgd door een ontvangst door ervaringsdeskundigen met hierbij dan de
focus op ‘Ontmoeting en gesprek’ .
Plaats: OPZ Geel, Dokter Sanodreef 4, 2440 Geel Duur: 3 uur.

JULI 2019: V A K A N T I E !

AUGUSTUS 2019:
•

Zaterdag 24 augustus: Daguitstap: Bezoek Landcommanderij Alden
Biesen en bezoek Maastricht. We brengen een bezoek met gids aan het
kasteel van Alden Biesen in combinatie met een geleid bezoek aan de zeer
bijzondere tuin. Ontdek tijdens deze rondleiding de ware geschiedenis van
Alden Biesen. De Duitse Orde, de Waterburcht, het gerestaureerde
appartement… maar we verschuiven de aandacht wat van het architecturale
naar de mooie groene landschappen die de Landcommanderij omgeven.
De Franse Tuin ingericht met priëlen, knooptuinen, buxus, de Alden
Biesenroos, geurige kruiden… We laten ons rondleiden in de vernieuwde
Engelse tuin met zijn eeuwenoude bomen, nieuw aangelegde prairietuin en
vertelhutten, zijn ‘droge’ rivier en als blikvanger de wondermooie
Minervatempel.
De nadruk van ons bezoek ligt dus op de Engelse tuin en het park. De
Engelse tuin van Alden Biesen is een van de weinige publieke Engelse
tuinen in België.

Het middagmaal, 3-gangen maaltijd, genieten we ter plaatse. Daarna rijden
we naar Maastricht. Een gids wacht ons op voor een korte wandeling in het
historische hart van de stad. Ook een bezoek aan de 13de -eeuwse gotische
Dominicaner kerk, waarin nu een boekhandel gevestigd is, staat op het
programma. Uiteraard is er ook voldoende vrije tijd voorzien!
(Een uitstap van WF Mol met bus van Marcel Cars, vertrek vanop Parking
Den Uyt, Rode Kruislaan in Mol)

SEPTEMBER 2019:
•

Zaterdag 21 september: Herfstwandeling in het Griesbroek
Een herfstwandeling o.l.v. dhr. Dirk Geenen, gids bij Natuurpunt.
Het Griesbroek is een tamelijk recent natuurgebied in Balen gelegen tussen
het kanaal Dessel-Kwaadmechelen en de watermolen van Straal. Je wandelt
er in het gevarieerde landschap van de Grote Netevallei, tussen Hulsen en
Olmen.
Een ervaren gids zal ons leiden door een zeer gevarieerd landschap:
naaldbossen, weiden, heide, riet-, en moerasland, typische broekbossen van
zwarte els, schrale graslanden en landduinen en visvijvers. Mooie
plankpaden of vlonderpaden voeren ons langs de boorden van een prachtige
meanderende Nete. Het Griesbroek is het leef- en broedgebied van de
ijsvogel, de roodborsttapuit, de waterral en de blauwborst.
Daarnaast komen ook de groene en bruine kikkers, padden en alpenwatersalamanders hier voor.
Op de terugweg houden we even halt bij de nieuw aangelegde vistrappen bij
de molen van Straal.
We eindigen onze tocht in het Bezoekerscentrum Grote Netewoud van
Natuurpunt in Meerhout waar we nog iets kunnen drinken.
Samenkomst: Herberg ’t Rustpunt, Sint Anneke 3, 2491 Olmen om 13.30u.

OKTOBER 2019:
•

Zaterdag 12 oktober: Literair festival Het Betere Boek en Uitreiking van
de Bronzen Uil 2019 in Gent

•

Maandag 21 oktober: ‘Boeken, babbels en bubbels’
‘Simplified Stories’, zo heet de reeks die de Alzheimer Liga Vlaanderen
brengt voor mensen met beginnende dementie. ‘Maestro Stromae, genie met
vlinderdas’ van de hand van wijlen Peter Verbruggen uit Mol, verscheen in
deze reeks in 2016 en is hiervan het allereerste boek. Dit boek vormt de rode
draad doorheen de avond. Een avond doorspekt met Nederlandstalige
poëzie en zang. Op het einde worden de genomineerde boeken voor de
Bronzen Uil 2019 verloot onder de aanwezigen.

De presentatie is in wederom handen van Greet Van Tiggelen,
cultuurcoördinator van Rozenberg S.O.
Willemsfonds Mol i.s.m. Alzheimer Liga Mol, Bibliotheek Mol, zanger Lieven
Van Vaerenbergh, stemcoach Wivine Vanmechelen van Poëzieatelier Mol,
nieuw en jong talent uit diverse Molse scholen en de Vrienden van de Bib
Mol. Plaats: Leeszaal Bibliotheek Mol om 20.00u Gratis inkom!

NOVEMBER 2019:
•

Zaterdag 23 november: Voorstelling: ‘Schuldig?... U beslist!’
1922. Kasteel Morghenroot. Baron en barones d’Uytberghe zijn spoorloos.
Kamerheer en meid staan onder arrest. Van in het kasteel schrijven ze naar
de rechter om hem te overtuigen van hun onschuld. De toeschouwers
vormen de jury. Zij vullen tijdens de pauze hun oordeel in op een formulier.
‘Schuldig?... U beslist!’, veroordeling of vrijspraak? Het publiek beslist.
Vertellers: Roland Bergeys en Leentje De Coninck - accordeon: Bart Wils
Plaats: Zaal café Welkom, Achterbos 80, Mol-Achterbos Uur: 20.00u

DECEMBER 2019:
•

Woensdag 11 december: Chocolade workshop om 18.00u
We krijgen een korte uitleg over de ‘chocolade’-wereld door Veronique
Verbruggen, lesgeefster bij de Colruyt Group Academy. Ze leert ons
chocolade snoepjes en pralines maken die we verzamelen in een eigen
gemaakt chocolade kommetje. Om de pralines op te vullen leren we
bovendien ook zelf een vulling (ganache) maken.
Plaats: Leemkuilenweg 19, 2490 Balen (Rosselaar) Duurtijd: 2,5 uur

•

Dinsdag 17 december: Algemene Ledenvergadering om 20.00u

