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DE LENTE EN HET

RIJK DER VRIJHEID ...

Wat een zalig gevoel voor een groot
stuk verlost zijn van de pandemie,
hoewel ze nog steeds niet volledig
weg is. Terug met vrienden en
familie samen komen en zonder
mondmasker onze glimlach weer
kunnen tonen. Waar ik mij dan toch
zorgen over maak is de stijgende
levensduurte. Dagdagelijkse dingen
worden veel duurder zoals
elektriciteit , gas en onze winkelkar.
En dan spreken we nog niet over de
stijgende brandstofprijzen voor de
wagen.

Gaat de kloof tussen “arm” en “rijk”
toch nog groter worden? Het ziet er
echt wel zo naar uit. Belangrijk
daarbij is hoe de beleidsmensen
hiermee zullen omgaan.
De kleine groep veelverdieners
hebben te weinig oog voor de grote
bevolkingsgroep van werkende
mensen, die het alsmaar moeilijker
krijgen. De gemeente Kapellen zet
alvast een stap in de goede richting,
in samenwerking met Beweging.net.

Er komt een fietsbieb voor kinderen
van 3 tot 12 jaar, wat voor vele jonge
gezinnen een mooie besparing kan

betekenen. Je leest er alles over in
deze editie.

Minder goed nieuws is dat ons “Rijk
der Vrijheid” brutaal werd wakker
geschud door oorlog… Ondenkbaar…
dachten we. Niet ver van ons spelen
zich verschrikkelijke taferelen af. Op
het moment dat ik dit schrijf zitten
we nog in de tegenwoordige tijd.
Laten we samen hopen dat, wanneer
je dit leest, de vrede hersteld werd.
Maar bekijk ik het nu, dan zie ik
vooral veel onschuldige slachtoffers,
burgers op de vlucht. Ik moet
machteloos toekijken hoe mensen
onmenselijk behandeld worden. Hoe
onrechtvaardig voelt dit aan…

Gelukkig is de solidariteit onder de
Westerse landen zeer groot. Elkaar
helpen in nood draagt men hier nog
steeds hoog in het vaandel. Dat geeft
een warm gevoel.

We hopen met heel veel mensen dat
deze gruwel snel voorbij zal zijn en
dat Karma snel zijn weg vindt naar zij
die hiervoor verantwoordelijk zijn.
Als er één ding is wat we de voorbije
periode geleerd hebben, dan is dat

ons flexibel opstellen. En bewust
genieten van elk mooi moment dat
ons gegund wordt. Na regen komt
zonneschijn en de lente is in het
land. We mogen elkaar onbeperkt
ontmoeten en de terrasjes zijn weer
gevuld . Alle reden dus om de hoop
nooit op te geven !

Dries Overlaet-Michiels
Voorzitter Beweging.net Kapellen

Louwke Poep
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WELDRA OOK IN KAPELLEN

DE FIETSBIEB KOMT ER AAN

Samen met de gemeente bereidt beweging.net volop de komst van de fietsbieb in Kapellen

voor. Een locatie werd gevonden en de voorbereidingen werden opgestart. Op dit moment

zijn we volop op zoek naar vrijwilligers om dit mooie verhaal vorm te geven.

Philippe Henquet (links) met Annelies Verlinden en Marc Dekkers

Mobiliteitsspecialist Philippe Henquet:

“Geen moment te vroeg”

“Als gemeenteraadslid (CD&V) leg ik al lang de nadruk op het belang
van de modal shift, de noodzakelijke algemene verandering in onze
visie over duurzame en veilige verplaatsing. De Fietsbieb past perfect
in dit plaatje. Fietsen kunnen we, als samenleving, enkel maar
aanmoedigen. Het is fysiek gezond en draagt bij tot een beter
milieu. Er is nog een ander groot voordeel verbonden aan dit
initiatief. Steeds meer mensen krijgen het financieel moeilijker met
stijgende energieprijzen en – terechte - hogere milieueisen om de
klimaatopwarming tegen te gaan. We gaan dit allemaal voelen in
onze portemonnee en evolueren zo naar een maatschappij waar
delen vanzelfsprekend gaat worden. Met de Fietsbieb maak je veilig
fietsen toegankelijk voor iedereen. Als jong gezin hoef je nu niet
meer veel geld uit te geven voor een nieuwe fiets, die na een jaar of
twee al aan vervanging toe is omdat je kind inmiddels al flink
gegroeid is. Mooi om te zien hoe we als gemeente dit initiatief van
beweging.net mee 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 vrijwilligers met allerlei kwaliteiten! Een aantal die
zich inzetten om de fietsen te onderhouden en te herstellen maar
zeker ook evenveel anderen om het ontleenpunt open te houden,
promo te voeren, administratie in orde te brengen of van elke fiets
een foto te trekken. Elke inzet wordt gewaardeerd! Aangezien we
normaal ook maar 1 keer per maand de deuren openen is het
gevraagde engagement trouwens redelijk beperkt.

Heb je interesse?
Stuur dan een mailtje naar kapellen@fietsbieb.be

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! Dit sociale en duurzame initiatief is de laatste
jaren enorm gegroeid over heel Vlaanderen, met de steun van
beweging.net en vele vrijwilligers. Wij geloven in het motto
‘delen is het nieuwe hebben’, daarom zamelen we
tweedehandsfietsen in en geven we ze een 2de of 3de leven.
Samen met een aantal vrijwilligers maken we de fietsen
vervolgens klaar en dan kunnen ze uitgeleend worden.
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LEESTIP | ZOALS WIJ HET GOED EN NOODZAKELIJK VINDEN

Zo luidt de titel van het splinternieuwe boek dat onlangs van

de persen rolde op initiatief van beweging.net

arrondissement Antwerpen. Naar aanleiding van het

honderdjarig bestaan van het ACW (nationaal) besliste het

bestuur in Antwerpen om een vervolg te laten maken op het

boek 'De Nationalestraat uit 1989' dat de geschiedenis van de

Antwerpse beweging behandelde vanaf het ontstaan tot in de

jaren 1960.

Een eeuw ACW
Inderdaad, het was in 1921, een eeuw geleden, dat het Algemeen Christen
Werkersverbond, werd gesticht. Dat ACW (opgelet : niet te verwarren met de
vakbond ACV !) moest de vertegenwoordiger en de koepel worden voor de
verschillende christelijke arbeidersorganisaties. De honderd jaar die volgden
waren bewogen jaren, met vallen en opstaan, met triomfen en minder
succesvolle episodes.
Het nieuwe boek behandelt de periode van 1965 tot 2015 – een halve eeuw dus
– en werd geschreven door historicus Peter Vanhooren, niet onbekend in
kringen van het ACV en van Beweging.net, zeker niet in Kontich en omgeving.
De illustraties en de foto’s werden verzorgd door Herman Gorremans, als
gewezen ACW-stafmedewerker evenmin onbekend binnen de Antwerpse
beweging.

Goed en noodzakelijk
Zoals wij het goed en noodzakelijk vinden : het lijkt op het eerste zicht een wat
rare titel. Het is een letterlijk citaat uit een interne nota uit 1970 voor het
bestuur van ACW verbond Antwerpen. Die woorden vatten mooi samen hoe de
Antwerpse beweging zich gedurende die halve eeuw ontwikkelde : een beetje
eigengereid, een beetje betweterig, soms zoekend naar de beste richting, maar
meestal vastberaden om te doen en te streven naar wat wij juist vinden.

Ideologie
Naast de chronologische gebeurtenissen en tendensen, met aandacht voor de
sociale, politieke en culturele context, bevat het boek ook 3 thematische
hoofdstukken : over de christelijke dimensie, over de relatie met de politiek, en
over de ideologische achtergrond van de bewegingsvrijwilligers. Een
slothoofdstuk behandelt de actuele stand van zaken bij de Antwerpse beweging
en de vernieuwende projecten waarvoor zij staat: de sociale kruideniers, de
Fietsbiebs, MyTrusto, ...

De lezers van Louwke Poep krijgen de kans om het boek aan te schaffen aan
een voordeelprijs (12 euro). Stuur hiervoor een mailtje met vermelding van je
postadres aan eric.wyns@beweging.net

E.W.

NATIONALE
WANDELDAG

ZONDAG 7 AUGUSTUS 2022
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Colofon
Voor info over bewegingspunt Kapellen kan je terecht bij Dries Overlaet-Michiels, Kazerneweg 27, 2950 Kapellen, doverlaet@gmail.com

AGENDA | ER VALT ALTIJD IETS TE BELEVEN IN KAPELLEN

OKRA ZILVERENHOEK (o.v.)

Voor meer algemene info over onderstaande
activiteiten kan u terecht bij :
Leo Beersmans, Ruyseveltslei 33, 2950 Kapellen. 03
664 58 53. leo.beersmans@proximus.be

Donderdag 31 maart
13.30 uur
Musical 'The Sound of Music'
Stadschouwburg

Dinsdag 12 april
14.30 uur
Concert “Wenen 1789”
Koningin Elisabethzaal

Dinsdag 19 april
13.30 uur: kaarten, hobby, petanque, ...

Dinsdag 26 april
12.00 uur: “OKRA Paasfeest” en Algemene
Vergadering

Dinsdag 3 mei
10.00 uur: vergadering
13.30 uur: kaarten, hobby, petanque, ...

Dinsdag 17 mei
13.30 uur: kaarten, hobby, petanque, ...

Dinsdag 31 mei
10.00 uur: vergadering
13.30 uur: kaarten, hobby, petanque, ...

Dinsdag 14 juni
13.30 uur: kaarten, hobby, petanque, ...

21 tot 26 juni
Vieringen 65 jaar Okra

Dinsdag 28 juni
10.00 uur: vergadering
13.30 uur: kaarten, hobby, petanque, ...

OKRA SINT-JACOBUS

Woensdag 6 april , 11 mei, 8 juni
Ontspanning (kaarten en gezelschapsspelen)
Meer info: 03 664 80 44

Dinsdag 12 april
Lenteconcert "Wenen 1789"
Meer info: 03 664 53 11

Woensdag 20 april (paasfeest), 25 mei, 22 juni
Gezellig samenzijn
Meer info: 03 664 53 11

Woensdag 18 mei
Daguitstap naar De Betuwe
Meer info: 03 664 53 11

FEMMA ZILVERENHOEK

Maandag 4, 11 en 25 april + 2, 9, 16, 23 en 30 mei +
13, 20 en 27 juni
13.30 uur
Hobby + handwerknamiddag
Zaal Zilverheem, Antwerpse steenweg 212
Info: Adi Van Gael 03 664 51 21
adivangael@skynet.be

Dinsdag 17 mei en 20 juni
8.45 uur
Kookcursus
Zaal Zilverheem, Antwerpse steenweg 212
Info: Swinnen Ria, tel 03 664 97 01
ri.swinnen@gmail.com

Dinsdag 12 april, 10 mei en 14 juni
8.45 uur
Bloemschikken cursus
Zaal Zilverheem, Antwerpse steenweg 212
lilianehuybrechts@telenet.be

Maandag 4, 11 en 25 april + 2 en 9 mei
9.00 uur
Cursus Yoga
Zaal Zilverheem, Antwerpse steenweg 212
Info: Swinnen Ria tel 03 664 97 01
ri.swinnen@gmail.com

Donderdag 21 april
19.00 uur
Lentefeest
Zaal Zilverheem, Antwerpse steenweg 212
Info: Swinnen Ria tel 03 664 97 01
ri.swinnen@gmail.com

FEMMA KAPELLEN CENTRUM

Dinsdag 5 april
19 uur
Bloemschikken - Paasversiering
De Schelp, Oude Kerkstraat 4, Kapellen
Info: L. Daneels tel. 03 665 02 82

Maandag 11 en 25 april
13 uur
Kantklossen
De Schelp, Oude Kerkstraat 4, Kapellen
Info: L. Daneels – tel. 03 665 02 82

Dinsdag 26 april
13 uur
Hobby - Handwerk: vrije keuze
De Schelp, Oude Kerkstraat 4, Kapellen
Info: I. Deprins tel. 03 665 18 22

Woensdag 4 en 18 mei
13 uur
Kantklossen
De Schelp, Oude Kerkstraat 4, Kapellen
Info: L. Daneels – tel. 03 665 02 82

Donderdag 12 mei
9 uur
Cursus bloemschikken
2de les van 5-lessen reeks
De Schelp, Oude Kerkstraat 4, Kapellen
Info: C. Decruy – tel. 03 664 14 25

Dinsdag 24 mei
9 uur
Hobby - Handwerk: vrije keuze
De Schelp, Oude Kerkstraat 4, Kapellen
Info: I. Deprins tel. 03 665 18 22

Maandag 13 en 27 juni
13 uur
Kantklossen
De Schelp, Oude Kerkstraat 4, Kapellen
Info: L. Daneels – tel. 03 665 02 82

Dinsdag 21 juni
13 uur
Hobby - Handwerk: vrije keuze
De Schelp, Oude Kerkstraat 4, Kapellen
Info: I. Deprins tel. 03 665 18 22

KWB STABROEK

Vanaf donderdag 10 maart (doorlopend tot het
einde van 2022)
Kaarten en spelletjes (veertiendaags), in de bib van
Stabroek, Smoutakker
We starten om 19.30 uur.
Inlichtingen: 0487 67 97 97

Maandag 18 april
KWB Stabroek viert Pasen :
Paasbrunch om 11u30, paaseieren zoeken om 14.30
uur en een Paaswandeling op Paasmaandag en de
Paasvakantie.
De activiteiten gaan door in de Rosmolen, Kerkendam
te Stabroek.
Inlichtingen en inschrijvingen voor de brunch en het
eitjes zoeken : Marc Meersmans 0487 67 97 97 of
marc.meersmans@hotmail.com.
Meer info ook te vinden op de website https://
sites.google.com/site/kwbstabroek

PASAR KAPELLEN

Op zondag 20 maart 2022 verzamelen we om 13.00
uur op de parking van Brasserie Abdijbos (voorheen
De Blauwe Pauw) natuurpoort De Volksabdij, Onze
Lieve Vrouw ter Duinenlaan 199, 4641RM Ossendrecht
(Nederland) voor een wandeling van ca. 8 km.
Deelnameprijs € 3,00 maar voor leden van Pasar is
het slechts € 2,00 en kinderen tot 12 jaar mogen
gratis mee.
Bijkomende info:
Luc Jaspers GSM +32 494 57 01 11 of via de website
van Pasar Kapellen.
Dirk Vervoort GSM +32 477 27 11 41

Louwke Poep | maart 2022


