
 

  

Op een actieve, participerende en muzikale 

manier willen we buurtbewoners en mensen 
met een beperking samenbrengen. Als buren 

vanuit een inclusiegedachte meer leren en 

ervaren hoe het is om te leven in een 
voorziening en samen te leven met mensen met 
een beperking is ons doel. We hopen ook 

nadien op een blijvend positief contact tussen 
de cliënten van Zonnelied en de buurt. 
 

Op zaterdag 11 september gaan we uit de bol 
tijdens onze welgekende ZonneSchlager. Op 
zondag 12 september hadden we naar jaarlijkse 

traditie de Zonnefoor gepland,  maar de editie 
van 2021 moeten we met spijt in het hart 
annuleren. Achter de schermen werken we 
hard aan een haalbaar alternatief! 

 
Iedere bezoeker helpt mee aan het realiseren 
van ‘droomwensen’ van de bewoners van 

Zonnelied. Deze droomwensen kaderen 
natuurlijk in het groter geheel en gedachtegoed 
van Zonnelied. Dit jaar willen we met de 

opbrengst een snoezelserre en een duofiets 
met motor schenken aan onze gasten van 
Eizeringen. 

 
Zonneschlager is op een paar jaar tijd 
uitgegroeid tot een evenement met ongeveer 

1500 bezoekers. Jaarlijks staan een aantal grote 
namen uit het schlagergenre op ons podium 
om er een stevig feestje van te maken. Tijdens 
de editie van 2021 verwelkomen we onder 

andere Willy Sommers, Laura Lynn en Yves 
Segers. 

 
 

In ons publiek kunnen we rekenen op een mix 

van jong en oud die vanuit de ruime regio 
afkomstig zijn. Uiteraard mogen we ook de 

bewoners van Zonnelied niet vergeten die hier 
heel het jaar naar uitkijken! 
 

In onze VIP-sectie leggen we onze gasten extra 
hard in de watten, dit jaar ook met een 
gastronomische formule. 

 
Zeer veel ondernemingen uit de streek zijn 
vertegenwoordigd op onze ZonneSchlager.  
We zouden vereerd zijn om u als sponsor van 

ons evenement in de kijker te zetten bij het 
publiek. 
 

Benieuwd naar de formules die we aanbieden? 

Neem dan zeker een kijkje op de volgende pagina.  

We staan met plezier tot uw beschikking voor 

verdere toelichting. Contacteer ons via 

info@zonneschlager.be. 

Zonnelied is een organisatie met vestigingen in Roosdaal, Tollembeek, Eizeringen, Brussel, Opwijk, 

Merchtem en Gooik.  Wij bieden toekomstgerichte woon- en dagondersteuning voor personen met een 

beperking.  We willen hen een zo goed en gewoon mogelijk leven bieden op al onze locaties. 



 

 


