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PLANIDOO doet je buurt bruisen
EXPO

Teken(en) aan de wand
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Info-avond

MAKKELIJK ORGANISEREN MET PLANIDOO
Neem de snelste weg van idee naar activiteit
Di 7 juni om 20.00 uur
Voor alle verenigingen en inwoners van Kapelle-op-denBos die een toffe activiteit willen organiseren, is er nu het
‘Kapelle-op-den-Bos Planidoo-platform’.
Planidoo helpt, als partner van de gemeente, alle verenigingen
en andere organisatoren bij de organisatie en promotie van
hun activiteiten. Het is een gratis online werkplek waarmee
stap voor stap vrijetijds- of culturele activiteiten samen met
anderen worden georganiseerd.
De tool gidst je door alle logische en noodzakelijke stappen
die je als organisator moet nemen om je project tot een goed
einde te brengen: een project aanmaken, een team uitnodigen,
taken bepalen, planningen opmaken, werkschema’s, begrotingen, materiaallijsten,... en je kan ze allemaal online bewaren
op Planidoo.
Je vindt tips & tricks om je evenement te organiseren: een
toffe zaal vinden, welk materiaal voorzien, aan welke formaliteiten te voldoen en ook info over o.a. subsidies, vergunningen, verzekeringen, contracten, vzw of feitelijke vereniging,...
Daarnaast kan je ook je evenement publiceren in een gratis
minisite en kan je je eigen affiches en flyers aanmaken.
Dankzij Planidoo ga je minder tijd verspillen, taken vergeten
of overzicht verliezen. Je kunt alles makkelijk zelf doen, maar
er is hulp als je wil.
Hoe dit alles werkt, verneem je tijdens
de gratis infosessie op dinsdag 7 juni om 20.00 uur.
Jij, jouw vereniging, buurtcomité, vriendenclubje,….
zijn van harte welkom.
LOCATIE

administratief centrum,
Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos

TOEGANG

gratis
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Expo

TEKEN(EN) AAN DE WAND
Leerlingen tekenatelier
Van 9 tot 19 juni
“Wat is mooi?” vroeg de mier, hij droeg een geel jasje.
“Als je ziet of hoort” zei de eekhoorn “en het is of iemand je
hart aait”. Toen ging hij slapen met zijn hoofd op de woorden
waar hij het meest van hield. Mier, tekenen, samen…
naar Toon Tellegen
Leerlingen tekenatelier o.l.v. Christophe Gillaerts
Agnes De Maeseneer
Guy Vermeulen
Chris Selleslagh
Hilde De Wachter
Chris Vits
Ilse Van den Broeck
Christèle Perron
Koen Clerbout
Doret Vaes
Lutgarde Verelst
Gabor Borbas
Sabine Vissers

Je wordt van harte uitgenodigd
op de vernissage van de expo ‘Teken(en) aan de wand’
op donderdag 9 juni van 20.00 tot 22.00 uur.
De inleiding wordt verzorgd door Diane Van der Aa,
cultuurbeleidscoördinator.
LOCATIE

gc de oude pastorie,
Kerkstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos

TOEGANG

gratis,
ma-di-wo van 13.00 tot 16.00 uur,
do van 13.00 tot 19.30 uur en
za-zo van 14.00 tot 17.00 uur
Een delegatie van de leerlingen is
aanwezig op zaterdagen en zondagen.
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Ontmoeting

KAPELLE FEEST!
Initiatief voor het feest van de Vlaamse Gemeenschap
Zo 3 juli op het Marktplein
Programma:
Van 10.00 tot 15.00 uur
- Afgepijlde fietstocht ‘Ronde van Kapelle’
met deelnamekaart en één stempelcontrole
Afstanden 25 - 45 - 65 km
Deelnameprijs € 3
Organisatie KWB Kapelle-op-den-Bos
- Afgepijlde wandeltocht
Afstanden ± 6 - 8 km
Deelnameprijs € 1,50, inclusief ijsje
Organisatie Pasar Kapelle-op-den-Bos
Van 18.00 tot 19.00 uur
Verloting fiets en fiets-GPS
De winnaars dienen aanwezig te zijn tijdens de prijsuitreiking
Vanaf 19.00 uur
Avondprogramma met optredens van o.a.:
- The Bandits
- Bert & The Earnies

GRATIS

Animatie en standen uitgebaat door Kapelse verenigingen

OPROEP
De cultuurdienst wil graag de Kapelse verenigingen uitnodigen om tijdens het feest op de markt een
informatiestand en/of eetstand uit te baten. Interesse? Graag een seintje voor 13 juni via 015 71 02 53 of
cultuurdienst@gcoudepastorie.be
ORGANISATIE
INFO

gemeentebestuur Kapelle-op-den-Bos i.s.m. verschillende
Kapelse verenigingen met de steun van Vlaanderen Feest!
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be
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