
De Z-bar 2022

BEDDERMOLEN MOLENWIJK 72 2260 TONGERLO



ZOMERBAR WESTERLO, 
AAN DE BEDDERMOLEN
9jaar Z-bar Westerlo! Vrijdag 12 augustus opent De Z-bar 

op het Beddermolen domein te Tongerlo voor de 9de keer.  
Deze negende editie zal een breder programma bevatten voor 
zowel Jong & Oud. Dus laat jezelf verwennen en kom genieten 
van lekkere drankjes, kunst, workshops, muziek en de culinaire 
stunten van RestoZ. De Z-bar is een ontmoetingsplaats 
waar iedereen ongeacht hun achtergrond zich kan komen 
ontspannen. Hebt u iets te vieren of kom je graag met een grote 
groep? Reserveer dan tijdig een tafel via 
www.zomerbarwesterlo.com. Wees welkom in de groene oase 
achter de Beddermolen. 

Openingsuren De Z-bar 2022
De bar zal doorlopend open zijn, de keuken stopt om 23u
(De openingsuren kunnen afwijken afhankelijk van de 
programmatie)

Maandag      
Dinsdag        
Woensdag    
Donderdag   
Vrijdag          
Zaterdag      
Zondag         

16.00u-00u
16.00u-00u
14.00u-00u
16.00u-00u
16.00u-00u
14.00u-00u
14.00u-00u

Facebook en Instagram: De Z-Bar
www.zomerbarwesterlo.be





VRIJDAG 12 AUGUSTUS 
OPENINGSFEEST
Vrijdag 12 augustus vanaf 18u gaat de zomerbar van start met 

zijn traditioneel alom bekend openingsfeest: 
Behalve muziek staan ook kunst, lekkere hapjes en verfrissende 
dranken centraal. Maxine Michiels en De Pips  zullen het feest 
in gang zetten en nadien zorgt DJ Twisted Melon voor een 
zwoele dansset.
 
Maxine Michiels is de Vlaamse Horse Whisperer. Als 
professioneel paardentrainster bewees ze op internationaal 
niveau al lang dat ze veel in mars heeft. Samen met haar 
veelzijdige en multi-getalenteerde gitarist Thomas Heremans 
(aka Pips) brengt ze in een intieme setting haar favoriete 
countrynummers, hits waarmee ze opgroeide in de 90’s en 
misschien wel een persoonlijke favoriet van Soulsister. Als 
Maxine op het podium staat bewijst ze zonder uitzondering dat 
de appel niet ver van de boom valt. 

Wees welkom





ZATERDAG  13  AUGUSTUS 
OPEN AIR MUSIC & 
COMEDYSHOW MET PETER 
HEINS & JOHNNY TRASH:
Vandaag luidt de slogan ‘Zomerbar Zomert’: We starten de dag 

om 14u met gezellig terrassen, ontspannende achtergrond 
muziek, lekkere hapjes & zomerse drankjes. ‘s Avonds kunnen 
we genieten van een Open Air Comedyshow van de alom 
bekende Peter Hens en Johnny Trash.

Johnny Trash:
In het Rock- en Countrymileu kent men hem als een gedreven 
muzikant en een getalenteerd zanger. TV-kijkend Vlaanderen 
kent hem dan weer van het VTM programma Belgium’s Got 
Talent, waar hij een onvergetelijke beurt maakte met z’n 
komische nummers. Zijn onafscheidelijke cowboyhoed siert 
echter niet enkel uw TV-scherm en allerlei rockfestivals, hij is 
ook een veelgevraagd comedian op de Vlaamse comedy podia.

Peter Hens:
Peter Hens is ondertussen al niet meer weg te denken in het 
Vlaamse comedy circuit. In 2019 was hij nog te zien in onze 
winterbar Chateau Mirror, waar hij letterlijk de kempische ster 
van de avond was. Het grote publiek kent hem van ‘Voor De 
Leeuwen’ en Belgium’s got talent op VTM. Volgens Gazet van 
Antwerpen schuilt er een beetje een Nonkel Bob in hem.

Reserveren kan via www.zomerbarwesterlo.be

Prijs: Vrije bijdrage
Open vanaf 14u en start comedyshow om 20u
Het terras blijft doorlopend open.
In samenwerking met jeugdraad Westerlo





ZONDAG 14/8  FAMILIEDAG 
MET CIRCUS SAM
Sam is de knotsgekke eigenaar van zijn eigen circus: 

Circus Sam. Hij neemt de kinderen mee op een hilarische 
ontdekkingsreis doorheen zijn circus. Circus Sam is een 
meespeelshow vol afwisseling van spel, humor en magie 
voor kinderen tot 12 jaar en hun ouders. Verwacht je aan een 
interactieve show vol magie en spektakel!

Open vanaf 14u
Start Circus Sam 15u
Prijs: vrije bijdrage

Wees welkom





15/8 MOEDERDAG 
BRUNCH
Traditiegetrouw worden de mama’s op 15 augustus  in de 

watten gelegd. Verwacht je aan een welkomst cava of 
mimosa, fruitsap, vers gemaakte salades, quiches, spek & 
eitjes, yoghurt & granola, huisgemaakte confituur, lekkere cake 
en nog zoveel meer.

 
Tijdstip:
11u30 - 13u : BRUNCH
PRIJS BRUNCH : € 22/ volwassene; € 15 / kind ; €10/ kind - 8 j
We werken met een beperkt aantal plaatsen, dus snel 
inschrijven is de boodschap. 
Zomerbar terras is uitzonderlijk open vanaf 14u

Wees welkom
 





16/8  GEZELLIG 
PRAATCAFÉ

17/8  CIRCUS WORKSHOP 
LOCOROTONDO 

Op deze dinsdag staat sfeer en gezelligheid centraal. Kom 
gerust iets drinken met de collega’s, vrienden of familie. Wij 

zorgen voor lekkere hapjes, frisse drankjes en een leuke relaxte 
sfeer .

Altijd al gedroomd om circusartiest te worden!? 
Circus Locorotondo uit Herentals neemt jullie kinderen 

mee in het circusleven. Het circusmateriaal zal uitgestald staan 
en kan door de deelnemers vrij uitgeprobeerd worden. Hierbij 
worden ze geholpen door ervaren circusbegeleider(s)–. Elke 
deelnemer kan zelf kiezen waarmee en hoe lang hij/zij oefent 
met een bepaald circusmateriaal.

Het aanbod van deze vrije initiatie workshop bestaat gedeeltelijk 
uit: Jongleren: chinese bordjes, flowersticks, diabolo, balletjes, 
doekjes, poi, flip ‘n flyer
Evenwicht: éénwieler en/of pedalo, loopton, rola bola, kabel
 
Open vanaf 14u
Start workshop 15u
Prijs workshop €5
Reserveren kan  via www.zomerbarwesterlo.be





18/8  THAISE 
KOOKWORKSHOP
Sawadeekab,

Kook je graag & eet je graag Thais, maar je weet niet goed 
hoe je hier moet aan beginnen?
Kom dan naar de 3de Z-Bar Thai kook workshop. Onder 
begeleiding van onze chef leer je enkele verse en authentieke 
Thaise gerechtjes maken. De workshop wordt gegeven in vijf 
groepjes van 2 personen.
 
Programma:
Introductie tot de Thaise keuken:
korte toelichting ingrediënten en technieken
 
De cursisten kunnen de gemaakte gerechtjes na bereiding 
uiteraard nuttigen. Drank is te verkrijgen aan democratische 
prijzen.
Tip: breng een schort en een aardappelmesje of koksmes mee
 
Prijs: 35 euro
Inschrijven via www.zomerbarwesterlo.be
(Let op, deze workshop is telkens volzet, dus snel inschrijven is 
de boodschap)





19/8   Z-BAR MUSIC NIGHT 
MET RIK MERCELIS
One-hit-wonders, evergreens en classics ..... op 1 stem en 

1 gitaar! Denk aan music van Prince, Peter Gabriel, Stevie 
Wonder, Elton John, David Bowie, Joe Jackson, Sting, The 
Beatles, The Doors, The Police, Madonna, The Kinks, Abba, 
Bee Gees, Cat Stevens, Depeche Mode, Michael Jackson, 
Eurythmics, Supertramp, The Supremes, Bill Withers
 
Open vanaf 16u
Optreden 20u





20/8 MEDITERRAANSE 
TAPAS AVOND
Mediterraans Tapas Buffet

De koks van het Z-bar Team brengen jullie dit jaar 
wederom een Tapas Buffet om U tegen te zeggen, zowel voor de 
carnivoren als de veggies!

Menu:
Gamba’s à la Plancha // Patatas Bravas // Diverse Pincho’s // 
Calamari alla Romana met verse tartaar // Duo van Albondigas 
// Tarta de Empanada // Mosselen// Manchego en nog veel meer 
Finger Tapas + Dessert

Prijs doorlopend tapas buffet:
Volwassenen= €30 p.p
Volwassenen Veggie= €26 p.p
Kind= €15 p.p
-5 jaar gratis
Enkel op reservatie!

Reserveren kan tot en met 17/8 via zomerbarwesterlo@gmail.
com of www.zomerbarwesterlo.com, met vermelding van 
naam, aantal personen en aankomstuur.

Mediterrane muziek
Divers Wijn aanbod
Doorlopend open vanaf 14u
Tapas vanaf 18.00 u tot 21.00u

Buen Appetito!





21/8 ZONDAG RUSTDAG
Zomers Brunch buffet + Ochtend Yoga

+ Pizza Bak namiddag
 
Zomerse Brunch
Een uitgebreide zomerse brunch in de schaduw van de 
Beddermolen. Verwacht je aan fruitsla, salades, granola, eitjes, 
spekjes, zalm, verse confituur, quiche, kaasjes,
cava, fruitsap, koffie met cake en nog zoveel meer.
 
Tijdstip:
11u30 - 13u : BRUNCH
PRIJS BRUNCH : € 22/ volwassene € 12 / kind -5 gratis
 
Yoga
Omstreeks 10 uur kan je bij ons terecht voor een  ander halfuur 
durende openlucht ochtendsessie Yoga.(combinatie van rust & 
kracht: iedereen met een gezonde basisconditie kan dit.)
 
Tijdstip:
10u-11.30u
Prijs: Yoga€15 p.p / Yoga & brunch 32€

Ambachtelijke Pizza Bak
In de namiddag kan u op de zomerbar heerlijke ambachtelijke 
Beddermolen pizza’s komen eten. Het deeg zal gemaakt worden 
van Beddermolen bloem. Vanaf 16u kan je pizza’s bestellen die 
de bakkers van Puurvavuur gaan bakken in de bakoven op het 
Beddermolen domein.
   
Wees welkom





23/8 ROSSE RIK’S 
AVONTUREN TOCHT 
DOOR DE MERODE
In de met satijn en gouddraad beklede woonwagen is een 

ouderwets cafeetje ingericht waar de speelpop Rosse Rik de 
plak zwaait. Jack de Rat, één van zijn klanten, heeft een niet 
te lessen dorst. Garçon Brecht jongleert liever met glazen en 
drankjes dan te werken. Hier vertellen ze de verhalen over het 
prinsheerlijk plattelands leven in De Merode.
 
Leeftijd: 3-9 jaar
Prijs: €5
Voorstelling om 16u-16.40u
Voorstelling om 18u-18.40u
 
Inschrijven via zomerbarwesterlo@gmail.com of aan de toog
In samenwerking met Landschapspark De Merode





24/8 WORKSHOP FLOWERS 
BY PAULIEN
Een workshop waarin Paulien van Flowers by Paulien je leert 

om een flowerhoop te maken van gedroogde bloemen.
Je hebt keuze uit verschillende materialen en kleuren. Omdat 
het een zwoelige zomeravond kan zijn wordt er enkel gewerkt 
met gedroogde bloemen ipv verse bloemen.
 
Inschrijvingsgeld €70 p.p inclusief hapjes en drankjes.
Beginuur 18u, einduur +- 20u
Inschrijven en info via zomerbarwesterlo@gmail.com of bij 
Paulien





25/8 HET KLEIN THEATER 
FORCE-MAJEUR
Drie dames die een drumband hebben opgericht, zijn 

met jonge lichting majorettes op weg naar de wedstrijd 
Oberhambach. De puberende majorettes zijn deze oude dames 
liever kwijt dan rijk. Tijdens een toiletstop bij een verlaten 
benzinepomp palmen de pubers de buschauffeur in en dumpen 
de dames. Maar deze geven niet op en gaan te voet verder om 
toch nog deel te nemen aan de wedstrijd. tijdens die voettocht 
overschouwen, zij het leven en beleven  absurde dolkomische 
situaties. 
Gespeeld door: Sofie Kempenaers -Carine Van Dyck - Siegrid 
Isenborghs 
Tekst en regie: Mich van Caeneghem
 
Start 20u
Prijs: Vrije bijdrage





26/8 Z-BAR MUSIC NIGHT 
MET WOODSMITH JUNIOR
Na twintig jaar zonder podium is de passie voor muziek 

nooit verdwenen. Een paar optredens tijdens een open mic 
wakkerden het verlangen aan om opnieuw op te treden. Dit 
keer solo, want in het verleden maakte Woodsmith Jr deel uit 
van diverse groepen. Soms als zanger, gitarist en pianist, dan 
weer als bassist in genres gaande van folk, rock, blues, pop en 
bluegrass.
 
Start: 20u





27/8 SLOT BBQ-AVOND @ 
ZOMERBAR WESTERLO
Kom en geniet nog van de laatste avond in onze Zomerbar.

Wij brengen jullie een BBQ avond om ''U'' tegen te zeggen. 
Buffet met vlees, vis en veggie assortiment:
• Salade buffet
• Pasta salades
• koude sauzen
• broodjesassortiment

Veggie optie mogelijk.
€ 25,00/per persoon
€ 15,00/per kind tot 12 jaar
-5 jaar  gratis

Inschrijven via zomerbarwesterlo@gmail.com of via 
www.zomerbarwesterlo.be
Wees welkom 





28/8 CLOSET SALE + ARTS 
& CRAFTS MARKET 

ZEEPBELLENSHOW

Snuffel je graag tussen vintage en hedendaagse kleren, 
handgemaakte juwelen en kunstwerkjes? Kom dan zeker 

langs op de laatste dag Z-bar en wie weet vertrek je wel met een 
nieuwe outfit of een origineel cadeau.
 
Wil je zelf graag een standje op ons marktje? 
Standplaatsen kunnen gereserveerd worden via 
zomerbarwesterlo@gmail.com
€4 per 1m stand. Vol=Vol dus gelieve tijdig te reserveren.

Deze zeepbellenshow is een unieke ervaring voor iedereen! 
Het mooie verhaal, de heerlijke muziek en de prachtige trucs 

zullen je meenemen in de wondere wereld van de zeepbellen. 
Oprechte verbazing en pure ontspanning! Na de show zal er een 
workshop zeepbellen maken plaatsvinden.

Start 15u
Vrije Bijdrage





V . U  V Z W  M a s a n k a

Al negen jaar proberen we met de Z-bar iets unieks te 
brengen in Westerlo: Een combinatie van kunst & cultuur, 

toegankelijk voor iedereen. Dit in een veilige haven waar 
iedereen zich welkom voelt. Wij wensen niets liever dan dat 
de Z-bar in deze richting kan blijven groeien. In het teken 
van samenhorigheid en vooruitgang, doen we graag een 
warme oproep aan iedereen die hier iets aan wil bijdragen. 
Zit je of iemand die je kent barstensvol van creativiteit die een 
uitlaatklep/platform nodig heeft? Of vind je onze werking zo leuk 
dat je onze nieuwe sponsor partner wilt worden? Twijfel dan niet 
om ons te contacteren. 

Het Z-Bar team

JOIN US



EXTRA dank aan:



SINDS 2014


