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Podium

BANALOELOE
Familievoorstelling
3 - 9 jaar
Woe 19 april om 15.00 uur
Dora en Dot, beide werknemers bij een speelgoedzaak,
ondernemen samen met hun baas een lange zeereis naar
een speelgoedbeurs op Honolulu. Ze lijden echter schipbreuk en belanden op een onbewoond eiland. Op het eiland
dat van Dot de naam Banaloeloe meekrijgt, gaat het leven
er heel anders aan toe dan thuis. Ze leren er door allerlei
omstandigheden dat het veel prettiger is als ze samenwerken en beleven zo nog fijne en knotsgekke avonturen.
De kinderen worden getrakteerd op een verhaal vol humor,
spanning en leuke liedjes die nog lang in de hoofdjes zullen blijven hangen.
AUTEUR
REGIE
ACTEURS
LOCATIE
INKOM
INFO/RESERVATIES

Willi De Wit
Thomas De Wit
Anneke Devuyst, Liz Corthals en Thomas De Wit
gc de oude pastorie, Kerkstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos
€ 5 voor kinderen - € 8 voor volwassenen
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be

VERZAMELD WERK
WiLLi DE WiT
20 en 21 april telkens om 20.00 uur
Op de vooravond van de wereldboekendag stelt theater
Playerwater en gc de oude pastorie de dichtbundel met
verzameld werk van WiLLi DE WiT voor.
Het wordt een avond met een greep uit de mooiste teksten,
liedjes en gedichten. Letters op papier worden levend. Pittige, vrolijke, verdrietige, harde, zachte woorden vertellen
over waarheden en fantasieën. Woorden arm in arm met
muziek vertellen over het leven, het werk en de kunst van
WiLLi DE WiT. De Playerspelers en muzikanten willen de
liefde voor poëzie en muziek met je delen. Samen genieten
van al deze pareltjes. Kom ook jij meegenieten?
Tijdens deze cultuuravonden kan de splinternieuwe dichtbundel met verzameld werk aangekocht of besteld
worden.
LOCATIE
INKOM
INFO/RESERVATIES

theater Playerwater, Oudstrijdersstraat 81, 1880 Kapelle-op-den-Bos
€7
015 71 02 53 of www.playerwater.be
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Tentoonstelling

LILIANE VAN DER ELST & IMELDA FERAILLE
Van 20 april tot 7 mei
De kennismaking met het glas in vloeibare
toestand begon voor Liliane zo’n 8 jaar geleden.
De passie voor het blazen en het gieten van het
begin is nu opgenomen in het totale creatieve
proces: de afgelegde weg van idee naar ontwerp tot geblazen of gegoten object.
De combinatie van blazen en gieten met grensverleggende toepassingen op allerlei technieken, biedt eindeloos veel mogelijkheden om te
komen tot een eigen creatie: het pad van ‘het
glas’ is oneindig…
Dit aspect zorgt voor een niet-aflatende drang
om te creëren en het continu ontdekken van
boeiende werelden. Vandaar de grote verscheidenheid in haar werk waarbij het organische primeert.
Het ‘werken met glas’ is voor Liliane zeker de therapeutisch rode draad bij het ‘l(ei)(ij)den’ van het dagelijks
bestaan.
Imelda heeft liefde voor het licht, de warmte
en de natuur.
Haar wiskundige interesse en de mogelijkheden met aquarelverf zijn de basis geweest om
een opmerkelijke eigen stijl te ontwikkelen.
Haar aquarellen bouwt ze op als een web van
gekleurde driehoekjes, die één grote impressie, ervaring of herinnering vormen.
Zij komt tot levendige en natuurlijke voorstellingen die volop beweging suggereren.
De driehoekjes zijn net als pijlen die richting
accentueren.
Imelda bereikt diepte in haar werken door het
spel van licht en donker in kleine en grotere
driehoeken.
Haar kleurenpalet is warm en draagt bij tot een bijzondere sfeer.
Door haar aquarellen heeft Imelda een eigen wereld gecreëerd.
Haar manier van werken maakt haar werk onmiddellijk herkenbaar en onderscheidt zich van zovele kunstenaars.
Je wordt van harte uitgenodigd op de vernissage van de tentoonstelling ‘Liliane Van der Elst &
Imelda Feraille’. Opening op donderdag 20 april van 20.00 tot 22.00 uur in gc de oude pastorie met
inleiding van Liliane Goossens, aquarelliste.
LOCATIE
TOEGANG

INFO:

gc de oude pastorie, Kerkstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos
gratis, ma - di - woe van 13.00 tot 16.00 uur,
do van 13.00 tot 19.30 uur, zo van 14.00 tot 18.00 uur
Gesloten op 1 mei.
De kunstenaressen zijn aanwezig op zondagen.
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be
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Ontmoeting

ERFGOEDDAG
Zorg
Zo 23 april
Erfgoeddag 2017 staat in het teken van het thema
‘Zorg’. Met dit thema zoeken we toenadering tot
de zorgsector en krijgt de cultureel-erfgoedzorg
ook grootse aandacht. De Erfgoedcel Kapelle-opden-Bos, het woonzorgcentrum Akapella en de
cultuurdienst brengen jou een boeiend ‘Erfgoedprogramma’.

Tentoonstelling/fotopresentatie
Een fotopresentatie en boeiende tentoonstelling
over 20 jaar zorg in het woonzorgcentrum Akapella.
Ook de geschiedenis van de zorg zelf komt aan bod.
Er wordt teruggegaan in de tijd; de geschiedenis van
het ‘kinderheil’, voorlopers van de woonzorgcentra,
vroedvrouwen, leprozerij, winterhulp,…
PLAATS
UUR

wzc Akapella,
Parallelweg 10,
1880 Kapelle-op-den-Bos
van 10.00 tot 18.00 uur

Tentoonstelling/voorstelling projecten
In de mooie pastorie van Ramsdonk wordt tijdens
de Erfgoeddag de cultureel-erfgoedzorg onder de
aandacht gebracht. Je krijgt er ook een exclusieve
kijk op de geschiedenis en de toekomstplannen van
de pastorie van Ramsdonk.
Op dat moment wordt ook het startsein gegeven van
het herinnerings-educatieproject rond het beeld van
Koenraad Tinel ‘Prima Mater’.
PLAATS
UUR

Pastorie Ramsdonk, Gemeenteplein, 1880 Kapelle-op-den-Bos
van 10.00 tot 18.00 uur

Aperitiefconcert
Hou je van een vleugje muziek, kom dan zeker luisteren naar het muzikale optreden van K.K.F. de Vrije Vlaamse
Zonen Kapelle-op-den-Bos. Na het concert kan je nog genieten van een natje en een droogje.
PLAATS
UUR

Sint-Martinuskerk Ramsdonk, Gemeenteplein, 1880 Kapelle-op-den-Bos
om 11.00 uur

De toegang tot alle activiteiten is gratis. Bij mooi en droog weer heb je de gelegenheid om vrij te wandelen tussen
Akapella en de pastorie van Ramsdonk.
Wij hopen jou van harte te ontmoeten! Noteer deze dag alvast met ‘zorg’ in jouw agenda.
INFO

015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be
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Ontmoeting

WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN
The Making Of
Van 28 april tot 5 mei
Tijdens de week van de amateurkunsten (WAK) worden in heel Vlaanderen
en Brussel de amateurkunstenaars in de kijker geplaatst met dit jaar als thema
‘The Making Of’. Daarbij ligt de focus op het creatieproces, het werk achter
de schermen, de oorsprong maar ook de toekomst.

Programma Kapelle-op-den-Bos in wzc Akapella
Van 28 april tot 5 mei
Galerie Akapella: kunst in de kijker
De WAK gaat in woonzorgcentrum Akapella op een zeer kunstzinnige manier van start. De gangen van
Akapella worden een hele week een tijdelijke galerij voor lokale kunstenaars. Zo kunnen niet alleen de bewoners maar evenzeer familie, vrienden en personeel genieten van lokale kunst.

Vr 28 april
Atelier Akapella			

15.00 uur
In de namiddag volgt er dan een artistieke ontmoeting tussen de
kunstenaars en de bewoners. De bewoners kunnen dan zelf aan het
schilderen gaan, samen met de echte artiesten. Uiteraard mag men
ook gewoon komen genieten van de gezellige sfeer of zich laten
vereeuwigen door één van de lokale kunstenaars die portretten
zullen tekenen.

Di 2 mei
Vermaakkunst			

15.00 uur
Recyclage is van een oud en gebruikt voorwerp een nieuw materiaal maken. Bij Upcycling daarentegen
worden de oude materialen of voorwerpen nieuw leven ingeblazen. Zo krijgt het een nieuwe betekenis en
meerwaarde en wordt het dus ‘vermaakt’ tot iets anders. Vermaken betekent bovendien amuseren, wat zeker
zal gebeuren met het maken van de decoratie voor het dansfeest op vrijdag.

Wo 3 mei
Nieuwenrode vroeger en nu		

15.00 uur
Rome is niet op één dag gebouwd zegt men, wel Nieuwenrode ook
niet. Nieuwenrodenaar Wilfried Delestré zal ons meer vertellen
over de geschiedenis van het dorp en zijn inwoners. Met behulp
van foto’s zal hij ons meenemen terug in de tijd. Ook mensen die
niet van ‘Nuvendroo’ zijn, zullen kunnen wegdromen bij de nostalgische verhalen en herkenbare beelden van ver vervlogen tijden.

5

6

|

Ontmoeting

Do 4 mei
Kamervertellingen			

11.00 uur
Verhalen en vertelsels zijn van alle tijden. Op donderdagvoormiddag krijgen de bewoners van Akapella een
persoonlijke verhalenverteller op hun kamer. Sprookjes bestaan, zoveel is zeker!

Kantklossen		

15.00 uur
Deze ambacht is meer een kunstvorm waarbij men met enkele
instructies en een dosis geduld mooie werkjes kan maken. Neem
zelf de klossen ter hand onder de deskundige begeleiding van de
Spinnenkoppen. Kijken en luisteren mag uiteraard ook.

Vr 5 mei
Hapjes					

11.00 uur
Ter voorbereiding van het feest zullen de dames van de KVLV assisteren bij het
maken van heerlijke hapjes.

Dansnamiddag		

15.00 uur
Om 15.00 uur is het zover… prachtig opgemaakt, dansschoenen aan, de jukebox
die weerklinkt, en plots waan je jezelf 60 jaar terug in de tijd. De dansnamiddag is
opnieuw de grote afsluiter van de WAK.
INFO

015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be

Programma Kapelle-op-den-Bos in JOC
Vr 28 april
Boost your locals: een dag vol lokaal muzikaal talent!
Boost your locals keert op vrijdag 28 april terug naar het JOC in Kapelle-op-den-Bos
In het kader van de WAK wordt aan lokale muzikale helden de kans geboden om met hun muziek naar
buiten te komen en zo jong en oud samen te brengen voor een gezellige avond.
Kom vrijdag 28 april naar het JOC in Kapelle-op-den-Bos en steun jullie lokale helden want ook in
Kapelle-op-den-Bos leeft er muziek!
e-mail:
facebook

boostyourlocalskodb@gmail.com
https://www.facebook.com/boostyourlocalskapelle/
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Toerisme

Wandelen in Kapelle-op-den-Bos
• Oxdonk wandelpad 7,5 km
De wandeling laat je kennismaken met de geschiedenis, de monumenten en
vooral de prachtige landschappen (Kollintenbos en zandputten Bos van Aa)
van Oxdonk. Het pad kan verlengd worden tot 9,5 km.

• Nieuwenroods wandelpad 8,6 km
Deze wandeling brengt je langs kleine wegjes, rustige weides en
vooral prachtige landschappen. Onderweg maak je kennis met
een stukje geschiedenis van dit landelijk dorp.

• Pastoriepad 9,1 km
Gemeenschapscentrum de oude pastorie werd door Pasar uitgeroepen tot het mooiste plekje van onze gemeente. Naar aanleiding van deze actie maakte Pasar het Pastoriepad. Je kan ook
kiezen voor de verkorte wandeling van 7,4 km.

• Historische wandeling doorheen Ramsdonk 6,2 km
Deze wandeling brengt je langs bezienswaardigheden in Ramsdonk.

Fietsen in Kapelle-op-den-Bos
• Kapelletjesroute 32 km
Tijdens je tocht maak je kennis met 15 mooie kapelletjes in onze gemeente.
• Heldenroute 23 km
Ontdek noemenswaardige Kapelse figuren die in onze gemeente een gedenkplaat en/of straatnaam hebben
gekregen.

7

8

|

Vrijwilligerswerk

300 euro
voor je
gouden
feesttip!

Spreken de kinderen
van jullie buurtfeest
nog steeds over de
activiteiten die jullie
voor hen bedacht
hadden?

Vond je de perfecte formule om
mensen in je buurt warm te
maken voor je activiteit?
Heb je een slimme manier
gevonden om afval te
beperken op je feest?

Ben je vrijwilliger? Of werk je met vrijwilligers?
Organiseren jullie wel eens een feest? Wat is
jullie gouden tip om er een écht feest van te
maken? Op welke vondst zijn jullie bijzonder
fier? Vertel het ons en maak kans op een cheque
van 300 euro voor je vereniging.
Deel je feesttips voor 19 april 2017 op
www.vlaamsbrabant.be/wedstrijd
Wat kan je winnen? 300 euro voor je vereniging
én de kans om op 10 juni andere vrijwilligers te
inspireren met je idee op ons vrijwilligersfeest
waarop we 10 jaar gratis vrijwilligersverzekering
vieren.
Meer info over dit feest vind je
op www.vlaamsbrabant.be/
vrijwilligersfeest

SLUITING
Het secretariaat van de oude pastorie, dienst cultuur en toerisme
is gesloten op Paasmaandag 17 april.

www.gcoudepastorie.be

