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CULTUUR NA ‘T MIDDAGUUR

Opera en operette parels
VOORJAAR 2019

Sportman Ruben Van Gucht
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Maandelijks informatieblad van de
cultuurdienst, dienst toerisme en
gc de oude pastorie
Kerkstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos
info/reservaties: 015 71 02 53
info@gcoudepastorie.be
www.gcoudepastorie.be
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Kerkstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos
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Podium

IN DE KIJKER
OH’TIS
Cultuur na ‘t middaguur
Vrijdag 28 december om 15.00 uur
Oh’tis, dat is volop genieten van muziek en zang met een
mix van vrolijke, romantische, melancholische, bekende en
minder bekende, maar wel steeds zeer herkenbare liederen.
Zij pinnen zich niet vast op een bepaalde muziekperiode,
genre, stijl of herkomst, maar op een breed repertoire.
DIRIGENT/ZANG
MUZIKANTEN

LOCATIE
TOEGANG
INFO

Bart Van Humbeeck
Gert Van Humbeeck,
Jan vander Kuylen,
Sophie Van Humbeeck,
Inge Puttemans,
Liesbeth Vandepoel,
Bregje Van Humbeeck,
Elke Van Humbeeck en
Manon Erb
wzc Akapella, Parallelweg 10, 1880 Kapelle-op-den-Bos
gratis
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be
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Wanneer

Waar

Inkom

Cultuur na ’t middaguur
Opera en operette parels

vr 25 januari
15.00 uur

wzc Akapella

gratis

Familievoorstelling
wo 20 februari
gc de oude pastorie
Droomprinses
15.00 uur		
			

€ 5 (-13)
€ 8 (+13)
reserveren verplicht

Cultuur na ’t middaguur
Johan Kalifa Bals

vr 22 februari
15.00 uur

wzc Akapella

gratis

Theater
Het was niet de vijfde
maar de negende

februari/maart
20.00 uur

theater Playerwater

€ 11

Cultuur na ’t middaguur
Rico Zoroh Band

vr 29 maart
15.00 uur

gc de oude pastorie

gratis

Theater
Dus - een heizeldrama

april/mei

theater Playerwater

€ 11

Cultuur na ‘t middaguur
Liefde voor lokale kunst
‘Jukebox’

vr 28 juni
15.00 uur

wzc Akapella

gratis

Meer info 015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be

IN DE KIJKER
OPERA EN OPERETTE PARELS
Cultuur na ‘t middaguur
Vr 25 januari om 15.00 uur
Waan je in een waar operahuis met operazangers en zangeressen
die al tot in het buitenland hebben opgetreden. Stijlvolle artiesten
brengen samen met een pianist de bekendste aria’s op de planken
uit de operawereld. Denk hierbij aan Puccini, Bellini, Verdi, Bizet,
Mozart,…
Ze passeren allemaal de revue. Zelfs de begeleidende pianist brengt
enkele klassieke solowerken. Ook heerlijke meezingers komen aan
bod in dit veelzijdig programma.
LOCATIE
TOEGANG
INFO

wzc Akapella,
Parallelweg 10,
1880 Kapelle-op-den-Bos
gratis
015 71 02 53
of www.gcoudepastorie.be
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Expo

IN DE KIJKER
LINDA DOMS, NANCY DE CORDT & MARLEEN FAES
K!EI VROUWEN
Van 14 tot 31 maart
10 jaar geleden bracht hun gezamenlijke passie
‘keramiek’ Linda Doms, Nancy De Cordt en
Marleen Faes toevallig samen en sindsdien zijn ze
onafscheidelijk. 3 vriendinnen tonen kunst op hun
eigen manier.
Linda Doms (Kapelle-op-den-Bos) versterkt de
laatste jaren haar werken met druktechnieken.
Met een fototoestel en computer bouwt ze haar
artistieke creativiteit uit op een digitale manier, het
resultaat brengt ze over op haar werken.
Nancy De Cordt (Kontich) werkt met klei en porselein en laat zich meevoeren in de beweging van
luchtbelletjes in een glas water, de dauwdruppels
op planten of een opeengepakt wolkendek.
Marleen Faes (Mechelen) heeft architectuur als
rode draad in haar werken. Gebouwen en materialen zijn de inspiratiebronnen voor haar creaties.
LOCATIE
gc de oude pastorie,
Kerkstraat 24,
1880 Kapelle-op-den-Bos
TOEGANG
gratis,
ma - di - woe van 13.00 tot 16.00 uur,
do van 13.00 tot 19.30 uur en
zo van 14.00 tot 18.00 uur
De kunstenaressen zijn aanwezig
op zondagen
INFO
015 71 02 53 of
www.gcoudepastorie.be
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Waar

Toegang

Jeanne De Buyser

van 15 februari tot 3 maart

gc de oude pastorie

gratis

Linda Doms
Nancy De Cordt
Marleen Faes

van 14 tot 31 maart

gc de oude pastorie

gratis

Christel Van Hemelrijck

van 11 tot 28 april

gc de oude pastorie

gratis

Liliane Van der Elst
Tania Verhasselt
Kaatje Grauls
Patrick Jacquemijns

van 9 tot 26 mei

gc de oude pastorie

gratis

Kunstkring
Kapelle-op-den-Bos

van 30 mei tot 2 juni

administratief centrum

gratis

Tekenatelier

van 20 tot 30 juni

gc de oude pastorie

gratis

Meer info 015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be

Vorming

IN DE KIJKER
SOCIALE MEDIA &
PRIVACY BIJ JONGEREN
Start di 26 februari
om 19.00 uur
Jongeren zijn steeds vaker aanwezig op
netwerksites zoals Facebook, Twitter,
Instagram of Snapchat. Wat kan je als
ouder doen om hen daarbij in positieve
zin te begeleiden? Deze interactieve lezing
biedt een hoop praktische tips en er is ruim
de tijd voor vragen.
BEGELEIDING
LOCATIE
INSCHRIJVINGSGELD
INFO/INSCHRIJVINGEN

Peije Van Klooster
gc de oude pastorie, Kerkstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos
€ 10
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be
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Vorming
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Inschrijvingsgeld

Sociale media & privacy
bij jongeren

di 26 februari
19.00 - 22.00 uur

gc de oude pastorie

€ 10

Anders leren denken

van 12 maart tot 2 april
gc de oude pastorie
19.00 - 22.00 uur		

€ 60 voor 4 lessen

Tekenatelier
menselijk lichaam
en modeltekenen

van 14 maart tot 6 juni
19.00 - 22.00 uur

gc de oude pastorie

€ 110 voor 10 lessen

Voordracht ‘Sportman’
Ruben Van Gucht

di 23 april
20.00 uur

gc de oude pastorie

€5

Upcycling maak je
ecologische foodwrap

wo 24 april
gc de oude pastorie
19.30 - 21.30 uur		

€ 10

Zomer BBQ

zo 16 juni
Ipsvoordestraat 49
13.00 - 19.00 uur		

€ 50, inclusief
drank en eten

VOORAF INSCHRIJVEN VERPLICHT - Meer info 015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be

IN DE KIJKER
ANDERS LEREN DENKEN
Omgaan met piekeren
Start di 12 maart
om 19.00 uur
Loop je vaak te tobben over dingen waar je geen
grip op hebt? Piekeren kan veel energie opslorpen, maar het is gelukkig geen ongeneeslijke
ziekte. In deze cursus krijg je praktische tips om
te leren omgaan met piekeren. Via een praktisch
werkbaar schema leer je storende denkgewoonten
aanpakken.

BEGELEIDING
LOCATIE
DATA
INSCHRIJVINGSGELD
INFO/INSCHRIJVINGEN

Patrick De Decker
gc de oude pastorie, Kerkstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos
dinsdagen 12/03 - 19/03 - 26/03 - 02/04
van 19.00 tot 22.00 uur
€ 60 voor 4 lessen
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be
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Terugblik

Herdenking 100 jaar einde Groote Oorlog
In het kader van de 100-jarige herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog werden in dit najaar een
hele waaier aan activiteiten georganiseerd in onze gemeente. Vele partners werkten samen om terecht aandacht
te geven aan deze herdenking met de boodschap dat vrede en vriendschap moet overheersen.
Het startsein werd gegeven op 4 oktober met de schoolvoorstelling Ulle ‘Ik was veertien in 1914’ waar
219 leerlingen kwamen kijken. Enkele dagen later op zondag 7 oktober was er de Last Post met een vertelling
aan de Calandrokaai. Marc Van der Aa bracht het verhaal van Kapelle-op-den-Bos tijdens de Groote Oorlog en
vzw K.K.F. De Vrije Vlaamse Zonen speelden de Last Post. Het trommelkorps zorgde voor een mooie optocht.
In november werden twee tentoonstellingen georganiseerd in het kader van deze herdenking: ‘100 jaar Groote
Oorlog’ door de Erfgoedcel Kapelle-op-den-Bos met een pakkende vertelling van Fred Versonnen en ‘Grenze(n)
loos’ van de Kunstkring van Kapelle-op-den-Bos waar de leden zich lieten inspireren door de Groote Oorlog.
In aanloop naar 11 november werd op de site van de Prima Mater in Ramsdonk een vredesboom gepland. Om
de bevrijding van ons land na de Eerste Wereldoorlog te herdenken, werden in België veel vredesbomen geplant.
Dit mooie initiatief werd dank zij de Provincie Vlaams-Brabant herhaald en ook onze gemeente mocht een vredesboom verwelkomen.
Op 11 november brachten de leerlingen van De Pepel hulde aan de gesneuvelde soldaten aan het monument
in Kapelle-op-den-Bos en de leerlingen van De Kiem brachten hulde op het kerkhof van Kapelle centrum.
Er werden bloemenkransen neergelegd en vredesballonnen opgelaten en K.F. Iever & Eendracht zorgde voor de
muzikale omkadering. Op het kerkhof werden de gedenkplaten ter nagedachtenis van de oud-strijders van WOI
ingehuldigd en ook het kunstwerk ‘Na de waanzin’ van Kapellenaar Guido Van Causbroeck werd ingehuldigd.
De vredesoptochten werden begeleid door de Jeepvrienden en in het administratief centrum werd het boek ‘Beelden’ van Guido Van Causbroeck voorgesteld. De bezoekers konden diezelfde dag ook een wandeling maken
langs gemeentelijke historische locaties van WOI die werd ingericht door wandelclub De Kapoenen Kapelle-opden-Bos.
Op 30 november werd tijdens cultuur na ’t middaguur door het ensemble ‘Fijnbesnaard’ in wzc Akapella muzikale herinneringen gebracht. De herdenking werd afgesloten met het concert Lest we forget van K.F. Iever &
Eendracht op zaterdag 22 december in het SGI.
Dank aan alle medewerkers en dank aan alle deelnemers en aanwezigen om samen op een gepaste en serene
manier 100 jaar Groote Oorlog te herdenken.
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Cultuurdienst

Projectsubsidies
Indienen voor 15 februari
Verenigingen of inwoners van onze gemeente die een groot sociaal cultureel project willen uitwerken, kunnen
een projectsubsidie aanvragen bij het gemeentebestuur.
Met een project wordt een uitzonderlijke of experimentele activiteit bedoeld die de gewone werking overstijgt en
die een kwalitatieve meerwaarde betekent voor de vereniging of sociaal culturele initiatiefnemer.
De initiatiefnemer moet zijn aanvraag schriftelijk indienen voor 15 februari. De aanvraag moet gericht worden
aan gemeentebestuur Kapelle-op-den-Bos, p/a cultuurdienst, Kerkstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos. De aanvraag dient te gebeuren via een standaard aanvraagformulier. De subsidie wordt toegekend binnen de perken van
het jaarlijks goedgekeurd budget.
Alle informatie, het aanvraagformulier en het subsidiereglement kan aangevraagd worden via 015 71 02 53,
cultuurdienst@gcoudepastorie.be of gedownload worden via www.gcoudepastorie.be.

Begeleiderspas
Wat is de begeleiderspas?
Heb je een handicap? Vraag dan een begeleiderspas aan bij de provincie. Met deze pas mag je begeleider
gratis mee naar bepaalde evenementen van aangesloten organisaties waaronder ook gc de oude pastorie.
Hoe werkt de begeleiderspas?
• De begeleiderspas wordt op naam van de persoon met een handicap opgemaakt.
• Je mag je begeleider steeds zelf kiezen. De begeleider mag voor elke activiteit iemand anders zijn.
• De begeleiderspas blijft maximaal 5 jaar geldig. Je kan hem daarna altijd laten verlengen.
• Je ontvangt een lijst van organisaties waar je de begeleiderspas kunt gebruiken.
• De begeleider blijft bij je gedurende de hele activiteit.
• De organisaties staan in voor veilige, gemakkelijke en toegankelijke plaatsen.
• Zijn gewone plaatsen voor jouw niet echt geschikt? Meld dit bij reservering aan de organisatoren.
Deze houden hier in de mate van het mogelijke rekening mee.
• Bij misbruik van de begeleiderspas verwittigen de organisaties de provincie. De provincie kan dan beslissen
dat je de begeleiderspas niet langer mag gebruiken.
Voorwaarden voor het aanvragen van een begeleiderspas:
• Je bent verminderd zelfredzaam (ten minste 9 punten of 66%).
• Je verdienvermogen is verminderd tot 1/3 of minder.
• Je hebt recht op verhoogde kinderbijslag.
Meer informatie kan je tijdens de kantooruren bekomen via 016 26 76 56 of begeleiderspas@vlaamsbrabant.be.
Wist je dat…
Op vertoon van een CJP cultuurkaart of lerarenkaart of European Youth Card krijg je € 1 korting voor een podiumactiviteit van de oude pastorie. De oude pastorie aanvaard ook sport- en cultuurcheques.

SLUITING
Het secretariaat van de oude pastorie, cultuurdienst en dienst toerisme
is gesloten van 22 december t.e.m. 6 januari.
Beheerders en personeel van de oude pastorie wensen iedereen fijne feestdagen.

www.gcoudepastorie.be

