
speciole dqnk oon

o Poul en Nelly Vonwildemeersch-Behoeghel voor 29 joor gulle gostvriiheid

r Guy Vonryckeghem (verkoop, verhuur herstel von verreikers, minigrovers
, en onder moteriool) voor de technische ondersteuning.

. het groie teom medewerkers voor en ochter de schermen.

te onthouden dqlq:
r zoterdog 23 september: Kqrel de Blquwerverkiezing
. zondog 24 septgmber: Blouwersfeesten

(rommelmorkt met onimotie)
o zoterdog Il november: Bluesfestivol BTAUBLUES'

olle geoctuoliseerde info over Horinge lees ie op www.horinge.be

lli:':..rl:'



, Het verhool vsn Postoor Munte is geboseerd op het leven von
Dominiius Minten ('1830-189e1 6;" postoor wos; in Zichem von
1877 tot.l897. Poitoor Mintén:mookte in.die ioren zo'n indruk op' de Zichemnoors, dot er Verschillende verholen over hem bleven
voortleven.

Ernest Cloes verwerkte die verholeh in ziin boeken en loter schreef
. Mou.rits :Bqlfbort er een toneelstuk over. Dot stuk werd somen met de
werken von Cloes de inspirotiebron voor 'De heren von Tichem','
'een jelevisieserie die geregisseerd werd door Mourif's Bolfoort en die
in dë-r'ii von de groià telàvisieklossiekers nog oltiid her lemool voor-
oon stoot. De serie werd in lgó8-,l9ó9 voorde eerste ke.er uitge-
zonden moor sindsdien ol diverse keien herhoold.

'Postoor Muntei speelt oon het einde von de dertiger ioren in
Zichenr,, moor het zou zeker ook in Horinge kunnen geweest zïin.
Dorpspostoor Munïe hdeft in ziin:porochie meer don ziin werk. De

'smid be7örgt hem geregeld kopbrekens, de devole iuffrouw Emmo'
ko.rnpt met. serieuze gewetensproblemen ols hoor pop'egooi plots
vreemd goot doen, de ieugd is niei echt cotechismusgezind en de
ormoede von die i'oren mookt ook in Zichem slochtoffers. Munte pro-
beert op zii.n monier orn er voor ol ziin poÍochionen te ziin, ol moet
hii doorvoor wel geregeld de honbliksems von ziin bozige meid
Rozolien trotseren...

l

leeten. voor u: ..

Postoor Munte

Rozulien

de wifien

koster

Emmo Beukeloers

Geert :

Mie\e 
,

)US

Bette Sovooi '

.t
smro

Nelly Behoeghel.

Som Myny
Eddy. Huys

Noncy Defever

Peter Myny
Christine Dèroo

Korel Coenen

Mortine Boone

Stef Ryon

klonk en licht: Geert Borbry, Doniël Delerue

en Morc Veryser

Bert Dommecent

Poul Vonwildemeersch,

Bert.'Dómmecent en Dirk Top

Pierre Kestelyn

Vivione D'Hondt

grirne:

regie:


