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en verder

We schrijven september 2021. Eindelijk hebben we het vooruitzicht
om stilaan terug naar het leven van vroeger te kunnen gaan. Vrijheid
en blijheid… Iedereen is zo goed als volledig gevaccineerd. Ook bij
mij bleef het omarmen van mijn familie en vrienden niet langer uit.
Want het doet zo’n enorme deugd!

TERUG NAAR VROEGER ...

OF TOCH NIET?

En toch, het is een beetje dubbel. Na zoveel “social
distancing” voelt het vreemd dat we elkaar zonder
beperkingen terug kunnen vastpakken. We zullen de
waarden van “dichterbij” ongetwijfeld herwaarderen. De
samenleving komt stilaan weer op gang. Meer mensen
komen ongedwongen naar buiten en ontmoeten elkaar.
Gedaan met eenzaam in dat donkere hoekje zitten. We
krijgen letterlijk en figuurlijk terug zuurstof !

Mooi om te zien hoe alles zich beetje bij beetje
ontplooit. En kijk… In deze editie vind je opnieuw de
agenda van onze Kapelse verenigingen. De jeugd kan
terug naar school en ten volle genieten van het
samenzijn. En ook de cultuur opent terug zijn deuren.
Festivals worden terug mogelijk en zelfs Abba maakt een
comeback… Als dit niet als muziek in de oren klinkt.
Het had nooit gelukt zonder de vele mensen in de zorg,
de werknemers in de overheidsinstanties en de talrijke
vrijwilligers die zich voor ons wilden inzetten. Laten we
meteen een afspraak maken : we vergeten nooit meer
wat zij voor ons gedaan hebben, want het geheugen kan
soms kort zijn.

Nog een belangrijke boodschap voor Europa : Mensen
zijn belangrijker dan geld. Vooral een goede gezondheid
en een gezonde combinatie tussen werk en gezin maakt
mensen rijk. En de zekerheid voor een duurzame
toekomst met een geloofwaardig én noodzakelijk
klimaatbeleid. Als we het verschil willen maken in deze
wereld, dan schenkt deze nieuwe start een enorme
opportuniteit om te tonen wat er in ons DNA zit.

Ook onze economie overleefde de pandemie. Met dank
aan zij die nooit opgaven, die dag en nacht in de weer
waren tijdens die verschrikkelijke Coronaperiode. Het
nieuwe “normaal” kondigt zich aan. Opnieuw vacatures,
opnieuw de bedrijven die winst moeten maken.
Vakbonden treden terug in overleg met de werkgevers.
Het interprofessioneel akkoord (IPA) werd reeds
afgesloten en nu is het de beurt aan onderhandelingen
in de sectoren en dan in de bedrijven. En het debat over
de pensioenen wordt terug opgenomen.
Aan uitdagingen geen gebrek. Maar laten we de lessen
die Corona ons geleerd heeft zeker meenemen. Af en
toe wat ademruimte voor jezelf creëren, de gemoedsrust
vinden in alles wat de natuur je te bieden heeft en
beseffen hoe goed we het eigenlijk hebben in dit kleine
landje, opnieuw omringd door onze familie en beste
vrienden. Weg met alle verzuring, diep ademhalen en
genieten van deze vrijheid met de nodige blijheid ! Alles
komt goed ...

Dries Overlaet-Michiels
Voorzitter beweging.net Kapellen
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EEN BETER MOBILITEITSPLAN VOOR KAPELLEN

"WE ZITTEN OP HET KRUISPUNT VOOR EEN
NIEUWE RICHTING" (Philippe Henquet)
Vraag het aan iemand die yoga beoefent. Alles is onherroepelijk met elkaar verbonden. Maar ook zonder yoga kan
je er niet meer omheen. Corona op zich is vreselijk, maar heeft ons wel terug voeling met de natuur gegeven. Ik
heb er nooit bij stil gestaan welke gemoedsrust het fluiten van de vogeltjes, het voorbijzoemen van een bij of het
ontluiken van een mooie bloem geeft. Op dat vlak was de voorbije periode een tijd van bezinning en ontdekking.
Het lijdt geen twijfel. Net zoals we elkaar nodig hebben, is er ook nood aan zuurstof, mooie en rustige wandel- en
fietsplekken, een niet te drukke woonomgeving omringd met groen in alle kleur en fleur. Het werkt ook
omgekeerd. De natuur heeft ons gezond verstand nodig, onze liefde en koestering. Liefhebben met woord en daad.

De klimaatopwarming blijft niet zonder gevolgen en toont ons, ook dicht bij
huis, dat we niet goed bezig zijn. Hoog tijd voor een ommekeer, al was het
maar uit respect voor de volgende generaties. Wie anders dan politiekers, de
mensen die u en mij vertegenwoordigen, zijn beter geplaatst om een lange
termijnvisie uit te tekenen ? Ook op lokaal vlak beschikken we over een
aantal specialisten. De Kapelse milieuraad schreef een oriëntatienota voor
mobiliteit, in afwachting van het globale mobiliteitsplan dat door de gemeente
zal gepresenteerd worden.

Ook Philippe Henquet, sinds vorig jaar gemeenteraadslid in Kapellen, wil zijn beste
beentje voor een goede mobiliteit in onze gemeente voorzetten. Philippe beschikt
over een grote vakkennis wat betreft het thema mobiliteit. Hij wil, in samenwerking
met de huidige beleidsmakers en met een gezonde kritische blik, een rol opnemen
in het gemeentelijk beleid en al zijn ervaringen over het thema mobiliteit delen.
Want het uiteindelijke doel is het werken aan een veilige en warme samenleving.
Nu we stilaan naar het vroegere normaal evolueren, staat deze “vrijheid” ook in
verhouding met terug meer verplaatsingen, verkeersongelukken en files… We
gingen eens praten met Philippe, omdat we meer dan ooit uitkijken naar een
geloofwaardig mobiliteitsplan, dat effectief het tij doet keren.

LP: We leven in een groene gemeente en dat willen we meer dan ooit zo houden.
Het valt me op dat wanneer we spreken over zuinig ruimtegebruik ook
onmiddellijk mobiliteit aan bod komt. Zo gaan verschillende thema’s elkaar
beïnvloeden en is het nodig alles vanuit een groter perspectief te bekijken. Hoe zie
jij dat specifiek voor Kapellen ?

PH: Het is hoog tijd om in te zetten op een verstandig mobiliteitsbeleid, met als
doel een gezondere omgeving en veilig verkeer. Omdat we ons zullen blijven
verplaatsen, dienen we ons vroegere streefdoel van “bezit” om te buigen naar
“gebruik”. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik in functie waarvoor je een auto nodig
hebt. Meer dan de helft van de tijd staan onze auto’s stil en daardoor zijn ze
eigenlijk een slechte investering, om nog niet te spreken over de luchtvervuiling
wanneer ze wel rijden. Daar zijn oplossingen voor met vb elektrisch rijden en volop
inzetten op groene stroom om die te shift te realiseren op een duurzame -en
goedkopere- manier.

LP: Hoe ga je de mensen, als gemeentelijk beleidsmaker, daarvan overtuigen ?

PH:Als lokale mandataris dien je de verplaatsingsmogelijkheden van iedereen in
die gemeente op een verantwoorde manier te garanderen. Nu en in de toekomst.
Het is dan een kwestie van keuzes maken. Het invoeren van deelmobiliteit kan al
een gedeeltelijke oplossing geven. Minder vervuilende wagens en tegelijkertijd
minder privé-vervoer zal ook leiden tot betere lucht- en leefkwaliteit. Hoe maken
we dit concreet ? In Kapellen zien we de rode deelwagens van “Poppy”, een aanzet
in de goede richting. Maar er is veel meer. Ik ben voorstander van een
overtuigingsbeleid door de gemeente. Reik nieuwe middelen aan zoals deelfietsen
en deelsteps. Dit soort initiatieven maken opgang in andere gemeenten. Kapellen
zou dit kunnen doen door een aantal knooppunten te realiseren, die makkelijk het
ene vervoermiddel met het andere laten aansluiten. Van fiets naar station geeft
minder gebruik van de auto. Zo gaan we ons woon-werk/school zeker combineren
op een slimme manier. Het “verbindingsaspect” heeft een enorme meerwaarde en
kan ook uitgebreid worden naar buurgemeenten. Laten we van elkaar leren en
zorgen voor een comfortabel verplaatsingsparcours.

LP: Je kan nog verder gaan met zuinig energieverbruik. De gemeente kan daarin
een rolmodel zijn…

PH: Zeker! Alle daken van overheidsgebouwen bieden het potentieel om groene
stroom op te wekken door middel van plaatsing van zonnepanelen. Op termijn
werkt dit kostenbesparend voor de gemeente zelf en kan het ook een eventuele
overbelasting van het elektriciteitsnet voorkomen, als er tal van elektrische
voertuigen bijkomen.

LP: Niet iedereen ziet graag de snelle elektrische fietsers en speed pedelec
voorbijrazen. Meer bepaald voetgangers zijn er niet meteen de grootste fans van.

PH:Algemene doelstelling is om zoveel mogelijk mensen warm te maken voor een
alternatief voor de personenwagen. We hebben tal van redenen om mensen
hiertoe aan te moedigen: minder Co2-uitstoot, minder verkeer op de baan, minder
ongelukken. Dankzij de “modelshift” zullen we dit ook realiseren. We verleggen de
focus van de auto naar het zachte vervoer. We gaan voor de aanleg of verbetering
van de harde structuur: wegen, fietsostrades, BFF (boven lokaal functioneel
fietsroutenetwerk zoals bv. in de Koning Albertlei) om zo snelle en makkelijke
verbindingen te realiseren die ook nog een pluspunt op de eigen gezondheid en

die van het milieu betekenen. Het wordt een combinatie van de zachte
weggebruiker met minder auto’s. We moeten er inderdaad op letten dat met iedere
weggebruiker rekening gehouden wordt. Daar waar het kan, scheiden de wegen
van auto’s, fietsers, voetgangers, … Ja, ook de voetgangers verdienen al onze
aandacht. Ze mogen niet “weggefietst” worden en dat betekent dus ook meer
aanleg van veilige voetpaden. Als lokaal bestuur heb je de bevoegdheid om
snelheidsbeperkingen toe te passen.

LP: Je vernoemde eerder in je betoog de “speed pedelec”, wat sommige mensen
ook als een nieuw gevaar op de weg bekijken ...

PH:En diezelfde mensen willen zich ook liefst zo snel mogelijk kunnen
verplaatsen… Speed pedelecs zorgen mee voor een makkelijkere en gezondere
verplaatsing, maar we kunnen ze niet zondermeer inschakelen. Het herbekijken
waar we snelheidsbeperkingen kunnen invoeren is hierop het antwoord. Maar de
echte oplossing is dat we meer met elkaar op de weg gaan rekening houden. De
gemeente kan middelen ter beschikking stellen, maar we dragen zelf ook een
grote verantwoordelijkheid.

LP: Tijdens “Corona” was er een hele tijd aanzienlijk minder verkeer op de baan.
Plots moesten mensen thuis werken en kregen ze daarvoor ook alle vertrouwen
van hun werkgever. Kan meer thuiswerk ook niet bijdragen tot een betere
mobiliteit?

PH: De beste mobiliteit is je niet verplaatsen. Maar we zijn sociale beesten. Ook
wanneer we thuis werken, hebben we nog altijd nood aan dat fysiek contact met
onze collega’s en onze werkplek. Soms is het thuis ook gewoon te druk of beschik
je niet over voldoende middelen. Bij vele beroepen kan je ook niet thuis werken,
denk bijvoorbeeld aan mensen die aan de band staan of regelmatig klanten
ontmoeten. Dat wil niet zeggen dat we alles moeten laten zoals het is. We kunnen
meer inzetten op “Coworkingplaces”, de zogenaamde flexplekken. Verschillende
bedrijven zorgen nu al voor meerdere werkplekken met alle werkmiddelen. De
gemeente zou partner kunnen worden, door middel van zulke plaatsen te
faciliteren. Het zou het fileleed alvast een flink stuk verminderen. Jammer dat we
daarvoor “Corona” nodig hadden, maar de gemeente kan contact zoeken met de
werkgevers om dit samen op te zetten. Om “groot” te denken heb je een gezonde
logica nodig. Mobiliteitsknooppunten met fietsen, scooters, elektrische deelauto's,
etc. die je makkelijk brengen naar een lokale werkplek zonder veel gedoe. De
“mental shift” komt voor de “modelshift”. We zullen daar met z’n allen aan werken,
we hebben geen andere keuze.

Philippe Henquet (links) met Annelies Verlinden en Marc Dekkers
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LP: Ik hoor sommige mensen al denken : “er wordt
veel van ons verwacht, maar dat men ook eens werk
maakt van dat openbaar vervoer”…

PH: Trams, bussen, treinen… Uiteraard vormen zij het
grootste potentieel om mensen te doen shiften naar
een duurzaam mobiliteitsbeleid. Er zijn dus veel
verbindingen nodig, alsook een flexibel systeem
waarbij “gebruiksvriendelijkheid” voorop staat. We
kennen allemaal de grote struikelblokken: de
gebrekkige stiptheid, het wegvallen van bepaalde
treinen, de moeilijke bereikbaarheid… Ook bij deze
hoofdspelers is van alles in beweging en zien we een
“mental shift”. Maar naast de plichten, zijn er ook
rechten. We spreken over de grootste
aandeelhouders, ze zouden dan ook moeten
beschikken over het grootste gedeelte van de
financiële pot. De vervoersmaatschappijen vormen
een enorme waardevolle en onmiskenbare schakel in
de “model shift”. Het is aan de politieke
beleidsmakers om goed na te denken over de juiste
investeringen en keuzes. Parlementslid Jef Van den
Bergh (CD&V) is één van die mensen, die al jaren
enorm hard aan de kar trekt voor o.m. vlot en
kwaliteitsvol openbaar vervoer.

LP: En wat met de bussen? In hoeverre kunnen wij als
gemeente daar invloed op uitoefenen?

PH: We zien een mentaliteitswijziging. De
vervoerregio Antwerpen nam zo bijvoorbeeld het

initiatief om alle haltes te hertekenen en de
gemeenten hierin te betrekken. Er ontstaat dus een
open dialoog. Vanuit mijn professionele opdrachten
heb ik zelf al verschillende keren met NMBS en de
Lijn samen gezeten en merk ik dat deze
overheidsinstanties een steeds grotere bereidheid
tonen om tegemoet te komen aan de bestaande
noden. Ze groeien in het bewustzijn van hun grote rol
in heel het mobiliteitsverhaal, dat nog lang niet
uitgeschreven is.
LP: Als we spreken over de mobiliteit in Kapellen, is
de “Ovonde” nog steeds een doorn in het oog van
vele inwoners. Studies wijzen trouwens uit dat de
meeste ongevallen in Kapellen gebeuren aan die
Ovonde. Nochtans werd die destijds geadviseerd door
een studiebureau, dat beschikt over de nodige
ervaring en visie.

PH: Terugkijken heeft geen enkele zin, tenzij om van
je fouten te leren. We moeten nu vooral
toekomstgericht denken. Feit is dat mobiliteit alle
dagen groeit. Je moet dus regelmatig durven te
evalueren en zaken bijsturen waar nodig. Een
verkeerssituatie opnieuw bekijken, kan tot andere
inzichten leiden. Mobiliteit benader je best vanuit een
breed perspectief. Als we de “ovonde” herbekijken,
nemen we best heel de stationsomgeving onder de
loep. Je kan geen pasklare oplossing voorleggen, als
je niet heel de omgeving meeneemt in het verhaal.
Hou rekening met de noden en je eigen visie als
gemeentelijk beleid. Door als gemeente in te zetten
op minder autogebruik, ga je ook een andere situatie
creëren. Niet onbelangrijk : ook de parkeerdruk zal
hierdoor verminderen.

LP: Als ik jou zo bezig hoor, volstaat het niet om
“specialist” te zijn in het thema mobiliteit, maar moet
je zelfs over “visionaire” gaven beschikken…

PH: Alles evolueert zeer snel. Een beslissing van
vandaag heeft al gevolgen voor morgen. Vandaar dat
we meer en meer “futureproof” zullen werken : je
ontwerpen inzetten op de toekomstige
ontwikkelingen. En die toekomst zal duurzaam zijn.
We dragen daar allemaal onze verantwoordelijkheid
voor. Mijn rol als gemeenteraadslid ligt in het mee
opvolgen van het mobiliteitsbeleid, voorstellen
uitschrijven en actief maken voor een veilig en
gezond Kapellen met een duurzaam mobiliteitsbeleid.

LP: Er waren in het verleden al stappen ondernomen,
ook in Kapellen.

PH: Dat klopt. En verschillende middelen worden
ingezet rondom de schoolomgevingen. Maar het kan
altijd beter. Verkeersbeleid staat, net als het verkeer
zelf, nooit stil. En als het stil staat, is dat zeker geen
vooruitgang… Op initiatief van CD&V Kapellen werd

onlangs nog een overeenkomst getekend voor
aangepast werfverkeer, zodat het schoolverkeer
veiliger kan verlopen. We zien acties zoals “Graag
Traag”, “Zone 30”, “Octopus” en de aanleg van meer
fietsstraten graag gebeuren. Hoe meer er gefietst
wordt, hoe beter. Maar wel op een veilige manier.
Verkeersopvoeding begint bij je kinderen. Geef je hen
inzicht naar zachte mobiliteit, dan groeien we naar
een maatschappij waar de auto een veel minder grote
rol zal spelen.

LP: De tijd dat onze auto een pronkstuk was, lijkt
voorgoed voorbij. Maar de vele files op de baan leren
ons dat we nog een lange weg te gaan hebben.

PH: Het gebruik van een auto werd lange tijd
beschouwd als comfortabel. Hoe langer de files en
hoe meer ongelukken, hoe beter ons bewustzijn
groeit over het noodzakelijk kwaad. Maar dat
“noodzakelijke” is een aspect dat we zelf inbouwen.
Laten we ons concentreren op de “Modelshift”. Dit
kan een geweldige winst opleveren, ook op
persoonlijk vlak. Laten we zo verstandig genoeg zijn
om deelauto's een kans te geven, dan sparen we
enorm uit op onze gezinsuitgaven : geen investering
meer voor de aankoop van een nieuwe auto, geen
wekelijks tanken, geen verzekering.

LP: Meer delen betekent eigenlijk ook meer
uitsparen…

PH: Jawel en je kan dit ook doen met fietsen.
Verschillende gemeenten zetten hier al op in. Zo kan
je bijvoorbeeld deelfietsen ter beschikking stellen of
zelfs een fietsbib voor kinderen realiseren. Op die
manier krijgen we onze kinderen zo snel mogelijk
mee in het nieuwe mobiliteitsdenken. CD&V Kapellen
wil deze gezonde fietsmicrobe wijd en zijd
verspreiden.

LP: Het maakt allemaal deel uit van één groot plan…

PH:: De vraag is enkel : wil je hiermee als gemeente
toekomstgericht aan de slag. Ik heb hierover een nota
uitgeschreven die ik bezorgde aan de Schepen van
Mobiliteit. Je kan de inhoud lezen op onze website
“Kapellen.cdenv.be” of me een seintje geven via
twitter : Philippe @raadslidKPLN.

LP: Bedankt om ons alvast het nieuwe inzicht voor
een betere mobiliteit mee te geven, Philippe.

PH: Mocht overal dit bewustzijn zo vlug groeien, dan
zou dat een mooie zaak zijn (lacht). Maar ik beloof
mijn uiterste best te doen om zo veel mogelijk
mensen van deze nieuwe visie te overtuigen. Voor
ons, maar ook voor onze kinderen én kleinkinderen.
En nog vele generaties daarna!
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FIETSBIEB ANTWERPEN BREIDT UIT

Fietsbieb, wat is dat?

Bij de fietsbieb kunnen gezinnen en kinderen tot 12 jaar voor 20 euro per jaar een fiets lenen.
Wordt de fiets te klein? Dan kan deze gewoon ingeruild worden voor een groter exemplaar!
Enkele jaren geleden werden in West-Vlaanderen de eerste stappen gezet in het organiseren
van een fietsbieb. Sindsdien is dit initiatief alléén nog maar gegroeid over heel Vlaanderen, met
de steun beweging.net en vele vrijwilligers. Wij geloven in het motto ‘delen is het nieuwe
hebben’, daarom zamelen we tweehandsfietsen in en geven we ze een 2de of 3de leven.
Samen met een aantal vrijwilligers maken we die fietsen vervolgens klaar en dan kunnen ze
uitgeleend worden!
In deze regio bleven we in het begin van het fietsbieb verhaal wat achter maar sinds afgelopen
jaar kwam daar verandering in. In Brasschaat opende de eerste fietsbieb van dit
arrondissement en in Antwerpen kwamen er begin dit jaar nog drie bij. De komende tijd zal er
ook een project in Kalmthout opgestart worden en andere omliggende gemeenten zijn volop
bezig met te bekijken wanneer zij ermee kunnen starten.

Zo willen we ook heel graag in Kapellen een fietsbieb opstarten. Daarom willen we graag eens
horen of er bij jullie geïnteresseerden zijn om dit project mee te ondersteunen.
Ben jij iemand met een hart voor fietsen, duurzaamheid, kinderen of sociaal bewogen? Vind jij
ook dat elk kind een leuk en gepast fietsje kan gebruiken? Zin om hieraan mee te werken? Dan
is deze oproep voor jou! We zoeken immers vrijwilligers die zich inzetten om de fietsen te
onderhouden en te herstellen, het ontleenpunt open te houden, promo te voeren, administratie
in orde te brengen, van elke fiets een foto te trekken, ... Elke inzet wordt gewaardeerd en
zonder vrijwilligers kan het project ook niet opgestart worden! Trouwens: aangezien we
normaal gezien ook maar 1 keer per maand de deur openen is het gevraagde engagement
beperkt.
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Colofon
Voor info over beweging.net Kapellen kan je terecht bij Dries Overlaet-Michiels, Kazerneweg 27, 2950 Kapellen, dries.overlaet@telenet.be

AGENDA | ER VALT ALTIJD IETS TE BELEVEN IN KAPELLEN

FEMMA KAPELLEN ZILVERENHOEK

Hobby + handwerknamiddag
Maandag 4, 11, 18, 25/10 en 8, 15, 22, 29/11 en 6,
13, 20/12
13.30 uur
Zaal Zilverheem, Antwerpse steenweg, 212
Info: Adi Van Gael - 03 664 51 21
adivangael@skynet.be

Kookcursus
Dinsdag: 19/10, 16/11, 7/12
8.45 uur
Zaal Zilverheem, Antwerpse steenweg, 212
Info: Swinnen Ria - 03 664 97 01
ri.swinnen@gmail.com

Bloemschikken cursus
Dinsdag 12/10, 9/11, 21/12
8.45 uur
Zaal Zilverheem, Antwerpse steenweg, 212
lilianehuybrechts@telenet.be

Cursus Yoga
Maandag: 20, 27/9 en 4, 11, 18, 25/10 en 8, 15, 22,
29/11
9.00 uur
Zaal Zilverheem, Antwerpse steenweg, 212
Info: Swinnen Ria - 03 664 97 01
ri.swinnen@gmail.com

Kerstfeest
Donderdag 9/12
19.00 uur
Zaal Zilverheem, Antwerpse steenweg, 212
Info: Swinnen Ria - 03 664 97 01
ri.swinnen@gmail.com

FEMMA KAPELLEN CENTRUM

Kantklossen
4 en 18 oktober
13u. zaal De schelp Oude Kerkstraat 4 Kapellen
Info: L. Daneels – 03 665 02 82

Leesgroep
5 oktober
We lezen en bespreken het boek “Mazzeltov van
Margot Verstraeten.
13.30 uur, De Schelp, Oude Kerkstraat 4, Kapellen
Info: S. Denaeghel – 03 664 70 67

Hobby
7 en 28 oktober
Handwerk: vrije keuze
9 uur, De Schelp, Oude Kerkstraat 4, Kapellen
Info: I. Deprins - 03 665 18 22

Cursus bloemschikken
21 oktober
5-lessen reeks
9 uur, De Schelp, Oude Kerkstraat 4, Kapellen
Info: Decruy C. – 03 664 14 25

Misviering voor overleden leden en familieleden
7 november
11 uur in de Sint-Jacobuskerk, Kapellen

Kantklossen
8 en 29 november
13 uur, De Schelp, Oude Kerkstraat 4, Kapellen
Info: L. Daneels – 03 665 02 82

Cursus bloemschikken
25 november
5-lessen reeks
9 uur, De Schelp, Oude Kerkstraat 4, Kapellen
Info: Decruy C. – 03 664 14 25

Hobby
28 november
Handwerk: vrije keuze
9 uur, De Schelp, Oude Kerkstraat 4, Kapellen
Info: I. Deprins - 03 665 18 22

Hobby
9 december
Handwerk: vrije keuze
9 uur, De Schelp, Oude Kerkstraat 4, Kapellen
Info: I. Deprins - 03 665 18 22

Kantklossen
13 december
13 uur, De Schelp, Oude Kerkstraat 4, Kapellen
Info: L. Daneels - 03 665 02 82

Cursus bloemschikken
16 december
5-lessen reeks
9 uur, De Schelp, Oude Kerkstraat 4, Kapellen
Info: Decru y C. - 03 664 14 25

PASAR KAPELLEN

Wandeling in Lille de parel in de Antwerpse
Kempen
Zondag 14 november
Plaats: Parking Lindelo, Kerkplein 2275 Lille (achter
kerk)
Vertrek:13 uur
Prijs: 2 euro lid, 3 euro geen lid, kinderen gratis tot
12 jaar
Info: Jaspers Luc - 0494 57 01 11 - 03 298 36 54
pasar.kapellen@telenet.be

OKRA KAPELLEN ZILVERENHOEK
Kaarten, hobby en petanque
28 september om 13u30
(ook op 12 en 26 oktober, 9 en 23 november, 7
december)

Musical “Sound of Music”
9 december om 14u30:

Gebedsdienst (11u30) en kerstfeest (12u30)
14 december

Info : Leo Beersmans, Ruyseveltslei 33, 2950 Kapellen.
03/664.58.53. Email: leo.beersmans@proximus.be

OKRA KAPELLEN SINT-JACOBUS

Ontspanning (kaarten)
3 oktober, 10 november en 8 december
Info: 03 664 80 44

Gezellig samenzijn (etentje)
20 oktober en 17 november

Kerstfeest
15 december
Info: 03 664 53 11

KWB STABROEK

Kooklessen
Vanaf 20/10, maandelijks kooklessen in de Rosmolen
we beginnen steeds om 19 uur
Inlichtingen/inschrijvingen : kwb.stabroek.koken@
gmail.com
Ontbijten met Kwb op zondag 10/10: inschrijven 0487
67 97 97

Sprookjeswandeling
Zaterdag 23/10, vanaf 16.30 uur in groepjes van 10.
Tuin Zusters Clarissen, Oud Broek 8, Stabroek.
Voorinschrijven verplicht, Max. aantal deelnemers!
marc.meersmans@hotmail.com

Mosselfeest
Zaterdag 6/11,vanaf 18 uur, De Rosmolen, Stabroek
Inschrijven: 0487 67 97 97

Kerstontbijt
Zondag 19/12 om 9u.30 Inschrijven: 0487/679797
Geef en Ruilbeurs: zondag 19/12 om 12u30 in de
Rosmolen te Stabroek.
Gratis staanplaats, meedoen? 03/5690645

Zingende kinderen
31/12 in de Rosmolen vanaf 9u.30 zijn al de kinderen
van harte welkom om het jaar uit te zingen,gratis
pannenkoek en chocolademelk. Inl. 0487/679797
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