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TASTING

Rum tasting
FAMILIEVOORSTELLING
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Tasting

RUM TASTING
Vr 2 december om 20.00 uur
Rum is vooral bekend als basis voor verschillende wereldberoemde cocktails.
Denk maar aan de Daiquiri, Mojito, Mai Tai of Cuba Libre.
Rum is minder bekend als spirit om te degusteren als een goede whisky of cognac.
Nochtans zijn er enorm veel kwalitatieve, gerijpte Rums die even goed en doorgaans beter puur gedronken
worden dan gebruikt te worden in de bereiding van een cocktail. Dit kan je ondervinden bij het volgen van een
rum tasting.
BEGELEIDING
LOCATIE
INSCHRIJVINGSGELD
INFO/INSCHRIJVINGEN

Miraeus cocktail services
gc de oude pastorie, Kerkstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos
€ 35, inclusief dranken
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be

Podium

DOKTER DOPPERT
FAMILIEVOORSTELLING
Woe 7 december om 15.00 uur
Deze voorstelling is gebaseerd op het gelijknamige boek van Marieke Van Hooff
Acteurs: Ronny Waterschoot, Thomas De Wit en Debbie Verhaegen
Het verhaal speelt zich af in Kolderkerke. Een gezellig dorp met stuk voor stuk leuke en vredelievende inwoners.
Er is het schoolmeisje Jetje en sterke Reus en Ricus, de hoefsmid en Petertje, de dorpsgek en nog vele anderen.
Ze hebben één man waar ze allemaal naar opkijken en dat is Dokter Doppert. De Kolderkerkers weten het niet,
maar er hangt een grote dreiging boven hun hoofd. Ze hebben een vijand: Felrood, heet hij. Een zwartkijker.
Hij wil van het kleurrijke Kolderkerke een Grijsrijk maken.
Hoe dat afloopt… dat zie je dan wel in de voorstelling.
LOCATIE
INKOM
INFO/RESERVATIES

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

BRASSBAND KAPELLE-OP-DEN-BOS
Cultuur na ‘t middaguur
Vr 30 december 15.00 uur
Brassband is letterlijk vertaald koperorkest of een orkest dat is samengesteld uit
koperen blaasinstrumenten. Het aantal spelers en de samenstelling is vrij nauwkeurig bepaald. Brassband Kapelle-op-den-Bos zit boordevol talent. Er wordt
steeds gestreefd naar een muzikaal hoogstaand niveau, zonder daarbij de vriendschappelijke sfeer uit het oog te
verliezen. De voorbije jaren bracht Brassband Kapelle-op-den-Bos met hun sfeervolle en herkenbare muziek de
kerstsfeer in Akapella. Dit jaar zal ook de nieuwjaarsfeer voelbaar en hoorbaar zijn.
LOCATIE
TOEGANG
INFO

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

|

3

Terugblik

150 JAAR LAROCK
De herdenking van de 150ste
verjaardag van de geboorte van
Kapelse kunstschilder Evert
Larock werd in dit najaar in de
kijker gezet met tentoonstellingen,
workshops, podiumactiviteiten en
met de uitgave van een prachtige
brochure ‘Larock, 150 jaar later’.
Meer dan 1.000 mensen konden
genieten van deze herdenking.
Een groot succes met als blijvende
herinnering de restauratie van de
plafondschildering en de publieke
aankoop van het werk ‘De
Willebroekse vaart’. In de loop
van 2017 worden beiden realiteit.
Dank aan alle medewerkers,
deelnemers en sponsors!

KINDERHOOGDAG
Onder het thema ‘Maneschijn’ beleefden vele kinderen en hun (groot)ouders een superleuke Kinderhoogdag.
De voorstellingen, de workshops en de animatie konden alle kinderharten bekoren. De wensfee zorgde voor een
onvergetelijk slot!
Dank aan allen die hieraan meewerkten.
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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 24 december t.e.m. 9 januari.
Beheerders en personeel van de oude pastorie
wensen iedereen fijne feestdagen.

www.gcoudepastorie.be

