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De Alzheimer Code

DEMENTIECAFE
OCMW Kapelle-op-den-Bos
Do 7 december om 20.00 uur
in wzc Akapella
Een praatcafé dementie voor familie, vrienden en kennissen van personen met dementie. Donderdag
7 december in wzc Akapella over hoe meer uit je bezoek te halen door psychologe Hilde Vanderlinden.
BEGELEIDING
LOCATIE
TOEGANG
INFO/RESERVATIES

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

VA IS KONING
Aangrijpende theatermonoloog
Do 14 december om 19.00 uur
Een verhaal over (jong)dementie gebracht door Willy De Jaeghere.
Willy vertelt het waargebeurde verhaal van Jef. Alhoewel het
verhaal van Jef zich afspeelt in het Vlaamse dorpje Keerbergen
is zijn verhaal universeel. Na zijn normale dagtaak als arbeider
in de brouwerij rijdt hij rond met een ‘triporteur’ om ijs te verkopen. Hij bouwt een bloeiende zaak op tot het noodlot toeslaat.
Jef krijgt de ziekte van Alzheimer. Een zwaar verdict. En tot
overmaat van ramp moet hij zijn liefste vrouwtje Yvonne veel
te vroeg afgeven. De acteur vertolkt de gedachten en gevoelens
van Jef tijdens het voortschrijdende proces van aftakeling, zonder taboes uit de weg te gaan.
De toeschouwer wordt meegezogen in de wereld van Jef. Hij volgt Jef thuis, in het ziekenhuis en later
in het woonzorgcentrum waar hij tot het einde verblijft.
‘VA is Koning’ is een tekst geworden die het actuele thema dementie en de ziekte van Alzheimer op een
bijzondere wijze in het daglicht stelt. Een absolute aanrader!
LOCATIE
TOEGANG
INFO/RESERVATIES

Residentie Paaleyck,
Kanunnik Muyldermanslaan 12, 1880 Kapelle-op-den-Bos
gratis
Vormingsattest verkrijgbaar op aanvraag.
015 65 23 60 of info@residentiepaaleyck.be
Reserveren is verplicht, aantal plaatsen is beperkt.
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Podium

OH’TIS
Cultuur na ‘t middaguur
Vr 29 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 liederen.
Zij pinnen zich niet vast op een bepaalde muziekperiode, genre, stijl
of herkomst, maar op een breed repertoire: van ABBA tot Zappa, van
middeleeuws tot recent. Parels die iedereen zo goed kent, en helaas
toch zo weinig hoort, of waarvan je op zijn minst denkt: “Potverdekke, da’s lang geleden...”. En voor een groep met roots in Kapelle
zal, nu en dan, een ‘a capella’ nummer ook niet misstaan, toch?
Met deze groep van negen: zeven stemmen, keyboards, basgitaar
en viool, kneden ze muzieknoten tot warme, nostalgische emotie.
In eigen(zinnige) arrangementen willen ze je aangenaam verrassen.
Leun lekker achterover en geniet.
GROEPSLEDEN

LOCATIE
TOEGANG
INFO

Bart Van Humbeeck (dirigent en zang), Gert Van Humbeeck (piano),
Jan vander Kuylen (bas), Sophie Van Humbeeck (viool en zang),
Inge Puttemans, Liesbeth Vandepoel, Bregje Van Humbeeck,
Elke Van Humbeeck, Manon Erb (zang)
wzc Akapella, Parallelweg 10, 1880 Kapelle-op-den-Bos
gratis
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be
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Eindejaarsgeschenken
De eindejaarsgeschenken kunnen afgehaald worden op het secretariaat van gc de oude pastorie,
Kerkstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos.
Afhalen kan tijdens de openingsuren: Ma - di - wo van 13.00 tot 16.00 uur en do van 13.00 tot 19.30 uur.
Meer informatie kan je verkrijgen via • 015 71 02 53
• www.gcoudepastorie.be

KAPELS BIER ‘DE NEUS’
• voor fles 75 cl.................................................................................................................................... € 6
• voor glas....................................................................................................................................................... € 2
• voor geschenkverpakking............................................................................................. € 1

BOEKEN / PUBLICATIES
• Drie Kleine Dorpen in een Grote Oorlog................................... € 45
• 100 jaar Lourdesgrot Ramsdonk................................................................. € 10
• Evert Larock 1865-1901............................................................................................ € 30
• Evert Larock, 150 jaar.................................................................................................... € 15
• Guido Van Causbroeck voor de ontmoeting......................... € 39

H

Het secretariaat van de oude pastorie, cultuurdienst en
dienst toerisme is gesloten van 23 december t.e.m. 8 januari.
Beheerders en personeel van de oude pastorie
wensen iedereen fijne feestdagen.

www.gcoudepastorie.be

