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100 jaar Groote Oorlog
In 2014-2018 herdenken we 100 jaar Groote Oorlog. De Eerste Wereldoorlog
is een historisch belangrijke gebeurtenis met een wereldwijde impact. Uit meer
dan 50 landen kwamen soldaten om te vechten in de Vlaamse Velden/In Flanders
Fields. Tijdens de periode 2014-2018 staat Vlaanderen dan ook in de internationale
schijnwerpers.
De herdenking loopt op haar einde. Kapelle-op-den-Bos organiseert van oktober
tot december een hele waaier aan activiteiten. Een overzicht van al de activiteiten
vind je op www.gcoudepastorie.be of kan je bekomen op aanvraag via 015 71 02 53.

EXPO GRENZE(N)LOOS
Kunstkring Kapelle-op-den-Bos
Van 8 tot 25 november
De Kunstkring Kapelle-op-den-Bos bestaat
al sinds 2010 en wil de Kapelse kunstenaars
samenbrengen om elkaars vaardigheden en
creativiteit in verschillende kunstdisciplines te stimuleren. Met allerlei activiteiten
zoals ontmoetingsmomenten, uitstappen,
tentoonstellingen, deelname aan projecten,
workshops, ... blijven ze inventief werken
aan en met kunst.
Onze gemeente geeft dit najaar intensief
aandacht aan de herdenking van de Eerste
Wereldoorlog. De leden van de kunstkring
pikken heel apart in op dit thema. Ze stellen boeiende taferelen voor die lijn- en grensoverschrijdend zijn, ze
situeren hun werk soms ‘over de lijn’. Aan jou om te komen kennismaken met hun interpretatie van dit veelbetekenend onderwerp tijdens hun najaarstentoonstelling ‘Grenze(n)loos’ en om in gesprek te gaan met de leden
van de Kunstkring.
Deze tentoonstelling opent feestelijk op 8 november van 20.00 tot 22.00 uur en op zondag 11 november
tijdens de feestdag van Wapenstilstand kan je uitzonderlijk vanaf 10.00 uur terecht in de oude pastorie.
Deelnemende kunstenaars:
Anne-Mie Breugelmans
Jean-Louis Wuyts
Lena Leemans
Louis Hellemans
Rita Boon

Bernice Van Hoye
Jean Van Campenhout
Linda Vandewalle
Marian De Rauw
Wendy Thielemans

Hilde Thielemans
Julia Pas
Louis Cuyt
Nadine Windey

Speciale gast: Natacha Dimovska
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 en zo van 14.00 tot 18.00 uur
op 11/11 van 10.00 tot 18.00 uur
Een delegatie van de kunstkring is aanwezig op zondagen.
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be
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100 jaar Groote Oorlog

EXPO 100 JAAR GROOTE OORLOG
Van 9 tot 15 november
met vertellingen door Fred Versonnen
Tijdens de Eerste Wereldoorlog bestond Kapelle-op-den-Bos
nog uit drie kleine, aparte dorpen die tijdens de Eerste Wereldoorlog grondig verwoest en vervolgens weer opgebouwd zijn
geworden. De Erfgoedcel Kapelle-op-den-Bos brengt met
een uitgebreide expo het verhaal van Kapelle, Ramsdonk en
Nieuwenrode tijdens de Groote Oorlog. Het is een verhaal over
soldaten, maar evengoed over gewone mensen. Een verhaal
over slachtoffers, maar ook over overlevenden. Een verhaal
over gevluchte inwoners, maar ook over achterblijvers.
Op vrijdag 9 november om 20.00 uur is Fred Versonnen te gast
tijdens de expo met verhalen over de Groote Oorlog. Deze
rasechte verteller behoort tot het gilde van vertellers die ‘orale
verteltraditie’ hoog in het vaandel dragen. Hij vertelt al zo lang
hij het zich kan herinneren. Hij is een graag geziene gast op
festivals in binnen- en buitenland.
Je wordt van harte uitgenodigd op de opening van de expo ‘100 jaar Groote Oorlog’. Opening op
vrijdag 9 november van 18.00 uur tot 22.00 uur in het administratief centrum met om 20.00 uur
vertellingen door Fred Versonnen.
LOCATIE
TOEGANG
INFO

administratief centrum, Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos
gratis, ma-di-woe-za 14.00 - 18.00 uur
do van 9.00 - 18.00 uur en zo 10.00 - 18.00 uur
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be

MUZIEK FIJNBESNAARD
Cultuur na ’t middaguur
Vr 30 november om 15.00 uur
Fijnbesnaard, een 4-koppig ensemble, brengt een
voorstelling rond muzikale herinneringen aan de
Eerste Wereldoorlog. Muziek uit de periode, over
alles wat de mensen overkwam, maar ook muziek op
instrumenten die hun eigen geschiedenis vertellen;
zelfgemaakte muziekinstrumenten uit de loopgraven,
periode-instrumenten,… Liedjes zijn er in verschillende talen maar het verhaal is altijd duidelijk.
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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100 jaar Groote Oorlog

HERDENKING WAPENSTILSTAND
HERDENKING 100 JAAR GROOTE OORLOG
ZONDAG 11 NOVEMBER

Het college van burgemeester en schepenen nodigt je
uit om deel te nemen aan de herdenkingsactiviteiten
ter gelegenheid van 11 november en van 100 jaar
einde Groote Oorlog.

Het college van burgemeester en schepenen zal ook hulde brengen aan de monumenten van Ramsdonk en Nieuwenrode en ontvangt in het administratief centrum om 13.30 uur de Willebroekse lopers die op doortocht zijn met hun fakkelloop vanuit het Fort van
Breendonk naar het graf van de onbekende soldaat te Brussel.

INFO

015 71 02 53 - www.kapelle-op-den-bos.be

v.u.: Gemeentebestuur - Marktplein 29 - 1880 Kapelle-op-den-Bos - 015 71 02 53 - GDPR/AVG regelgeving surf naar www.kapelle-op-den-bos.be
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HERDENKINGSTOCHT GROOTE OORLOG

Een wandeling langs gemeentelijke historische locaties van WOI en natuur ingericht door wandelclub
De Kapoenen Kapelle-op-den-Bos m.m.v. cultuurdienst en Erfgoedcel Kapelle-op-den-Bos
startplaats Sint-Godelieve-instituut
7 - 10 - 14 - 16 - 20 km
vrij vertrek tussen 8.00 en 15.00 uur
geleide wandeling van 7 km met gids om 14.00 uur
inschrijving € 1 (leden Gezinssport Vlaanderen) - € 1,5 (niet-leden)
gratis infobrochure, toegang tot expo Erfgoedcel in administratief centrum en Kapoenenlikeurtje onderweg

HERDENKING WAPENSTILSTAND EN HERDENKING 100 JAAR EINDE GROOTE OORLOG
Het programma start om 10.45 uur aan het monument naast de Sint-Niklaaskerk in Kapelle-op-den-Bos
verwelkoming door burgemeester Edward De Wit
hulde door de leerlingen van De Pepel
neerlegging bloemenkransen
Last Post
eerbetoon aan Léon Ilegems
vredeswensen
muzikale omkadering door K.F. Iever en Eendracht
Vredesoptocht naar de begraafplaats van Kapelle-op-den-Bos onder begeleiding van de Jeepvrienden en K.F. Iever en Eendracht
verwelkoming door schepen Jos Thomas
intermezzo door leerlingen van De Kiem
inhuldiging gedenkplaten en kunstwerk van Guido Van Causbroeck
muziek door K.F. Iever en Eendracht
Vredesoptocht naar het administratief centrum van Kapelle-op-den-Bos onder begeleiding van de Jeepvrienden en K.F. Iever en
Eendracht
verwelkoming door schepen Ria Devos
voorstelling boek ‘Beelden’ van Guido Van Causbroeck
receptie
Verenigingen worden uitgenodigd om met hun vaandel aanwezig te zijn en kunnen, net als familieleden van oorlogs- en burgerslachtoffers, een krans neerleggen indien zij dit wensen. Dit dient vooraf gemeld te worden bij de
cultuurdienst@gcoudepastorie.be of 015 71 02 53. Aan onze inwoners doen wij de warme oproep om hun huizen te bevlaggen.

EXPO 100 JAAR GROOTE OORLOG

Een tentoonstelling over Kapelle-op-de-Bos, Nieuwenrode en Ramsdonk tijdens WOI door Erfgoedcel
Kapelle-op-den-Bos m.m.v. de oude pastorie.
van 9 tot en met 15 november
in administratief centrum
opening op vrijdag 9 november om 18.00 uur met om 20.00 uur verhalen door Fred Versonnen
toegang gratis, ma-di-woe-za 14.00 - 18.00 uur / do 9.00 - 18.00 uur / zo 10.00 - 18.00 uur
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Podium

SWEVEN JAZZ QUARTET
Concert t.v.v. 11.11.11
Vr 16 november om 20.30 uur
Dit Jazzquartet bestaat uit leden die aan verschillende conservatoria afgestudeerd zijn of nog studeren:
Monon Gögös (sax & vocals), Laurens Dierickx
(piano), Simon Raman (drums) & Soet Kempeneer
(contrabas). Ze brengen onder andere muziek van
Keith Jarrett, Dexter Gordon en Joshua Redman. Ze
herwerken jazzstandards en brengen daarnaast eigen
composities. Het wordt dus geen traditionele swingavond, het concept van dit quartet draait meer om
groove en modernere jazz.
LOCATIE
INKOM
INFO/RESERVATIES

gc de oude pastorie, Kerkstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos
€ 15
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be

DE KLEERMAKER VAN DE SINT (3+)
De Proefkonijnen
Wo 21 november om 15.00 uur
Zag jij al ooit Sinterklaas, zijn paard of de hoofdpiet? Natuurlijk, maar zag je ooit al zijn kleermaker? Aha, niet
dus! Die is dan ook steeds druk in de weer om ervoor te zorgen dat de Sint er op elk moment piekfijn uitziet.
Hij is de enige die weet wat er achter de schermen gebeurt en deelt dit nu voor het eerst: Het reilen en zeilen in
Spanje, de drukke agenda van de Sint, de eerste ontmoeting tussen de Sint en de Kerstman, de Sint die niks van
mode kent én hij is zelfs de enige die de Sint al in zijn blootje heeft gezien!
LOCATIE
INKOM
INFO/RESERVATIES

gc de oude pastorie, Kerkstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos
€ 5 (-13), € 8 (+13)
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be
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Vorming

HEDENDAAGS RUSLAND
Voordracht Ria Laenen
Do 22 november om 14.30 uur
Prof. Ria Laenen studeerde slavistiek aan de KU Leuven en University college of London en behaalde een
doctoraat in de politieke wetenschappen aan de KU Leuven. Zij doceert over Rusland en de geopolitiek in de
voormalige Sovjetrepublieken. In de Vlaamse media levert ze geregeld bijdragen over de gang van zaken in het
Rusland van Poetin.
LOCATIE
INKOM
INFO

gc de oude pastorie, Kerkstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos
€ 5 (niet-leden) € 3 (leden Neos)
015 71 18 59 of www. Neosvzw.be/kapelle-op-den-bos

BAPAS
Vr 30 november om 20.00 uur
Spaanse tapas, heerlijk toch!
Maar wij hebben hier bij ons, in België, ’s werelds bierland nummer één:
BAPAS. Ken je dat?
De kunst om smaken te combineren, de smaak van elk biertje uit ons landje bij de zee - en dat zijn er honderden - combineren met een aangepaste
hap. Drinken en eten die elkaar de hand geven.
Om hiermee kennis te maken biedt het gc de oude pastorie een BAPAS
avond aan op vrijdag 30 november.
BEGELEIDING
LOCATIE
INSCHRIJVINGSGELD
INFO/INSCHRIJVINGEN

‘twortgoe!
gc de oude pastorie, Kerkstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos
€ 35, inclusief drank en eten
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be

Terugblik

KEN JE GEMEENTE
Op 9, 16 en 23 oktober trakteerde het gemeentebestuur van
Kapelle-op-den-Bos de kinderen van het derde leerjaar op een
rondrit door de gemeente. Deze rondrit kaderde in de actie ‘Ken
je gemeente’ waarbij de kinderen de gemeente en haar werking
beter leerde kennen. Zo werd er o.a. even gestopt op het recyclagepark, OCMW, gc de oude pastorie en nog zovéél meer.
De wedstrijd die aan de actie gekoppeld was leverde leuke
prijzen op en 125 mondjes werden gevuld met hotdogs, broodjes kaas en choco. Zowel de kinderen, leerkrachten en gidsen
genoten van deze fijne en geslaagde actie!
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Terugblik

HOPPEFEESTEN
16 september 2018
Op zondag 16 september
2018 werd in Kapelle-opden-Bos een volksfeest
georganiseerd dat kaderde
in (H)op smaak.
Vanaf 10 uur zakten de
eerste bezoekers af om
mee hop te plukken onder
nostalgische klanken van
het draaiorgel. Nieuwsgierigen brachten een
bezoekje aan brouwerij
Den Triest en ontdekten
de lokale bieren.
Vanaf 13 uur werd het
officieel startschot gegeven en werden de hoppefeesten geopend. Meer dan
2.000 bezoekers snuffelden rond op de ecomarkt, ambachtenmarkt en zelfgemarkt en smulden naar hartenlust van
de zelfgemaakte producten. Vele kinderen ravotten zorgeloos op het prachtige speelparcours van de Landelijke
Gilde en KVLV van Kapelle-op-den-Bos en kregen daarnaast ook de unieke kans om met een oldtimer tractor
te rijden. Voor het precisiewerk was er een graafmachine waarbij ze met z’n allen meer dan 300 ballonnen stuk
lieten gaan.
Pasar zorgde ook deze editie voor twee mooie wandelingen die de wandelaars naar de rustigste plekjes op Den
Triest brachten.
Doorlopend zorgde het gelegenheidskoor Kapelle Zingt voor toepasselijke meezingers waarbij de bezoekers
meegezogen werden in een warm volksgebeuren. De leden van dansgroep Animo en Taradance brachten dan
weer hun mooiste danspasjes voor het publiek en de jeugdafdeling van K.F. Iever & Eendracht zorgde voor een
prachtig optreden waarbij de jonge bezoekers werden uitgenodigd om te dirigeren.
Als slot leerden de leden van de Spinnenkoppen vele bezoekers de kneepjes van het kantklossen en het OCMW
bracht een nostalgische kinderfoor en een gezellige hoek waar de bezoekers even konden uitblazen.
Kortom het was een mooi moment in een prachtig kader waar we met velen afscheid namen van de afgelopen
zomermaanden.

SLUITING
Het secretariaat van de oude pastorie, dienst cultuur en toerisme
is gesloten op donderdag 1 november.

www.gcoudepastorie.be

