
“We steunen de lokale middenstand in 
Kapellen.” 

Van vrijdag 9 december 2016  tot en met zondag 8 januari 2017 is er schaatsplezier  in onze 
gemeente. Voor de twintigste keer kan iedereen in het centrum van Kapellen komen schaatsen 
en genieten van een gezellige winterse sfeer. Tijdens de weekdagen is de ijspiste open van 9 
uur tot 22 uur  en in het weekend van 11 uur tot 22 uur.

Ook voor de allerkleinsten is plaats voorzien. Elke zondag van 11u tot 13u is het ijs uitsluitend 
voorbehouden voor kinderen tot zes jaar en hun (groot)ouders. De allerkleinsten mogen dan 
ook sleetjes, looppinguïns en schaatsbananen 
gebruiken.

 De actieve 50-plussers kunnen elke maandag, 
dinsdag en donderdag van 11u30 tot 13u 
genieten van een schaatsbeurt . De kostprijs 
hiervan is 4 euro per sessie. 

En elke zaterdag van 19u tot 22u kunnen jong en 
oud schaatsen op de beste dance- en 
popmuziek van de 80’s en 90’s. 
 
Tijdens "Start to skate" kan je elke zaterdag, 
vanaf 17 december, leren schaatsen of jouw 
schaatstechniek bijschaven. Inschrijven is 
hiervoor verplicht en kan per les of voor het 
pakket van vier lessen. 

Ook rolstoelgebruikers en personen met een 
beperking kunnen zich tijdens Wintertuin in alle 
rust op het ijs begeven. 

WINTERTUIN MET 
SCHAATSPISTE IN 
KAPELLEN

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Website:
www.kapellen.cdenv.be
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenvkapellen

U mag ook alle bureauleden toevoegen op 
facebook.

in KAPELLEN
Kapellen.cdenv.be
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Zaterdag 15 oktober 2016 hebben we 
actie gevoerd in Kapellen en Putte om 
de lokale handel te ondersteunen.

We dankten de shoppende mensen om 
te komen winkelen in Kapellen. Ze 
kregen een chocolade pompoentje en 
een flyer. 

Diezelfde dag om 18u00 was er nog een 
lezing door een spreker van UNIZO die 
nuttige tips kwam geven voor (lokaal) 
ondernemen.

CD&V Kapellen

Hou je ook van  
een warme samenleving?
Wil JĲ samen met MĲ meer WĲ brengen?
 

SLUIT JE DAN AAN BĲ CD&V!

Want wie lid is van onze partĳ, behoort tot onze ‘Club van WĲ’.  
En meer nog dan een politieke partĳ, is CD&V een beweging van 
geëngageerde mensen die elk op hun unieke wĳze meewerken aan een 
hechte samenleving.

Meer info via www.cdenv.be/wordlid
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Op de opening van de ijspiste. (Foto: Dries 

Overlaet)



Tips voor ouders 
Als je kind te voet of met de fiets naar school 
gaat.... 
Leer je kind dat zien niet gelijk is aan gezien 
worden. Het is niet omdat je kind zelf een auto 
ziet, dat de bestuurder je kind ook gezien 
heeft. 

Kies kleurrijke kledij (rood, oranje, geel) zodat 
je kind opvalt in het verkeer. Zeker voor de 
winter zijn heldere jassen met reflecterende 
strips ideaal. 

Leer je kind dubbel zo goed op te letten in de 
buurt van parkeerplaatsen of parkings. 
Bestuurders die achterwaarts hun 
parkeerplaats uitrijden, zien je kind vaak niet. 

Kies zorgvuldig en oefen de route die het kind 
alleen zal volgen. De kortste route is niet altijd 
de veiligste! Gebruik hiervoor onze 
schoolbereikbaarheidskaart. 
Controleer in de loop van het schooljaar af en 
toe of het nog steeds goed gaat. 

Dat onze scholieren te voet of met de fiets 
naar school gaan, is uiteraard een goede zaak, 
maar dat moet dan wel op een veilige manier 
kunnen gebeuren. Dat vergt aandacht van 
alle weggebruikers. 

 CD&V Kapellen vindt het belangrijk om alle 
weggebruikers te sensibiliseren voor een 
veilig verkeer, vooral in de buurt van 
scholen. 

CD&V Kapellen verdeelde in augustus en 
september 1000 affiches in onze gemeente. 
Door deze aan de raam te hangen, toonden 
de Kapellenaren hun engagement om mee te 
werken aan veilig verkeer.

Dankzij hen werd iedereen zich weer goed 
bewust van het belang van een veilig (school)
verkeer. We zijn de mensen dankbaar die mee 
hebben gewerkt aan deze actie.

Deze actie liep van 31 augustus tot 20 
september 2016. Op de achterzijde van de 
affiche kan u ook aantal nuttige tips vinden.

We zullen ook in de gemeenteraad blijven 
inzetten op veilig schoolverkeer.

Met veilige groeten,

Het partijbestuur van CD&V Kapellen.

CD&V wil de kermis zien heropleven in 
het centrum van Kapellen.

Op de gemeenteraad van 17 oktober werd dit 
toegelicht door CD&V fractieleider Sonja 
Janssens. 

Onze partij stelt vast dat de kermis op het 
Marktplein al een aantal jaren moeilijkheden 
heeft om volk aan te trekken. De verhuis jaren 
geleden van het centrum heeft noch de 
kermis noch het centrum van Kapellen goed 
gedaan. Kapellen kermis is een feest 
traditioneel georganiseerd op de dag van de 
patroonheilige (St. Jacobus) van de 
gemeente Kapellen, de laatste zondag van 
juli. 

Vroeger stond de kermis in de Stationsstraat, 
de Guyotlei, de Antwerpsesteenweg en de 
Hoevensebaan. Alle horecazaken in de buurt 
pikten meer dan een graantje mee en de 
Kapelse burger zakte graag af naar het 
Kapelse centrum om te feesten. 
 

Het nieuwe dorpsplein is aangelegd om zulke 
feestelijkheden te organiseren, de 
Stationsstraat kan deze impuls ook zeer goed 
gebruiken en de stationsbuurt is ook 
uitermate geschikt. 

De verkeershinder kan tot een minimum 
herleid worden want aangezien het volop 
vakantieperiode is zal dit voor geen 
onoverkomelijke problemen zorgen. 
 
Raadslid Sonja Janssens lichtte het dossier 
toe op de gemeenteraad: "We denken dat het 
beter is om de kermis terug te brengen naar 
het centrum, zoals dit in het verleden reeds 
het geval was. Het Dorpsplein is immers 
aangelegd om een bruisend dorpskern te 
creëren en festiviteiten te organiseren. 
Tevens denken wij dat de lokale  
middenstand hierdoor gesteund wordt, 
omdat dit kan leiden tot extra klanten. De 
kermis duurt trouwens maar 4 dagen en zal 
dus hooguit 2 werkdagen voor beperkte 
verkeershinder zorgen”. 
 
Het schepencollege liet op de gemeenteraad 
weten dat ze een andere mening zijn 
toegedaan. Ze menen dat er in het centrum 
onvoldoende plaats is om de kermis terug 
naar daar te brengen. Daarnaast stelt de 
schepen van feestelijkheden dat er daar 
onvoldoende parkeermogelijkheden zijn om 
de kermis op te vangen. Ook meent het 
schepencollege dat de omwonenden 
mogelijks geluidshinder kunnen 
ondervinden. 
 

 

CD&V WIL 
KERMIS 
TERUG 
NAAR HET 
CENTRUM
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Kom je ook naar de kerstboomverbranding op het Marktplein van 
Kapellen?
Deze vindt plaats op zaterdag 7 januari 2017 van 19:00 tot 23:00
Wij zullen aanwezig zijn met een champagnebar!
Iedereen welkom!

CD&V KAPELLEN VOERT 
ACTIE VOOR VEILIG 
SCHOOLVERKEER
CD&V-Actie voor veilig schoolverkeer

Tips voor veilig schoolverkeer

NIEUWJAARSRECEPTIE 
CD&V Kapellen en CD&V Ekeren
op zondag 22 januari 2017

PROGRAMMA

14u30: Opening

15u:  Welkomstwoord van afdeling 
Kapellen: voorzitter.

15u15: Gastspreker :
Vice premier en federaal minister Kris 
Peeters

16u15: Gastspreker: 
Baron en voormalig haventopman Eddy 
Bruyninckx

17u: Slotwoord van afdeling Ekeren 

De nieuwjaarsreceptie gaat door in 't 
Bruggeske.

---------------------------------------------
Plaats van afspraak:
't Bruggeske
Hoevensebaan 12/2 
2950 Kapellen
--------------------------------------------

We hopen jullie allen te mogen 
verwelkomen!

Met vriendelijke groeten,

Het partijbestuur
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Actie: Veilig met de fiets naar school.




