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Louwke Poep

Klimaatproblematiek

en verder

en hoe we allemaal wel degelijk het verschil kunnen maken
Het leven biedt verschillende ontmoetingen met zoveel diverse mensen. Ik heb het laatste
jaar, als voorzitter van CD&V-Kapellen, veel nieuwe, boeiende mensen mogen leren kennen.
Mensen die gedreven zijn, die iets willen betekenen voor de maatschappij, elk op hun
manier. Vooral het feit dat jongeren klaar staan voor de toekomst stemt me hoopvol. Een
van die mensen waar ik veel bewondering voor heb, is Myrthe Bevers.
Onze 22-jarige Myrthe is sinds kort secretaris van CD&V-Kapellen. Een van de thema’s die haar en veel andere jongeren
bezighoudt, is de klimaatproblematiek, actueler dan ooit tevoren. Ze is ervan overtuigd dat alle beetjes helpen en
voegt ook de daad bij het woord. Ik vroeg haar om voor “Louwke Poep” een tekst te schrijven over het klimaat en hoe
dit leeft bij onze jeugd. De generatie ouderen heeft immers een immense grote verantwoordelijkheid te dragen om
onze jongeren nog een toekomst te kunnen waarborgen.

Het beste file
idee
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Marc Dekkers
Redactie Louwke Poep

Het klimaat/milieu heeft me altijd nauw aan het hart
gelegen. Dat vertaalde zich bij mij in een aantal zaken: 1)
goed recycleren, 2) bewustzijnsverschuiving, 3) duurzaam
eten, 4) respect.
Het goed recycleren is me zowel op school, maar vooral
ook thuis aangeleerd. Recycleren is aandacht hebben
voor ieder stuk afval dat je koopt en er verantwoordelijk
mee omgaan. Je zorgt ervoor dat je het juist recycleert en
bovenal dat het terechtkomt in een vuilbak. Dat lijkt niet
zo vanzelfsprekend te zijn. Als ik na mijn colleges door
Antwerpen stap, dan schrik ik soms van de hoeveelheid
afval die er zich op straat bevindt. Het hoeft niet moeilijk
te zijn. Iedere keer als ik iets weggooi in een vuilnisbak,
dan probeer ik dat te zien als een betekenisvolle
handeling, als een kleine bijdrage om onze aarde schoon
te houden.
De bewustzijnsverschuiving is ook een belangrijk
component voor mijzelf. De auto nemen doe je heel snel,
ook voor korte afstanden, terwijl de fiets een heel
aangenaam alternatief is. Wat denk ik veel mensen nog
meer zou doen kiezen voor de fiets is betere en veiligere
fietsinfrastructuur; die twee zijn een must om nog meer
mensen op de fiets te krijgen. Zelf neem ik steeds vaker
de fiets. Ik geloof erin dat de fiets nemen in plaats van de
auto misschien een kleine daad is voor het milieu, maar
misschien het verschil kan maken als iedereen het zou
doen! Ook het openbaar vervoer is een goed alternatief
voor de auto, al zou het natuurlijk wel fijn zijn mocht het
openbaar vervoer ook stipt en volledig duurzaam
(hybride, elektrisch, waterstof) rijden.
Duurzaam eten kan geloof ik ook een bijdrage zijn voor

het milieu. Een stukje vlees af en toe vervangen door iets
vegetarisch of veganistisch, daar ben ik zeker voor te
vinden. Voor één steak blijkt 4000 liter water nodig te
zijn; dat is immens. De alternatieven voor vlees zijn er en
ik vind het mijn plicht om af en toe mijn honger te stillen
met iets dat veel duurzamer is dan vlees. Een vriendin
van mij is vegan en toen ik haar destijds leerde kennen,
dacht ik bij mezelf: ‘Hoe kan je nu ooit helemaal afzien
van al die dierlijke producten, is dat niet super moeilijk?’
Het vraagt een levenshouding en bewustzijn, maar het is
mogelijk om anders om te gaan met dierlijke producten
en soms ook eens te durven kiezen voor de plantaardige
variant. Ook mijn mama staat hiervoor open, ze verrast
me dan ook regelmatig met een vegetarisch of vegan
gerechtje.

Er valt altijd iets
te beleven in
Kapellen
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AGENDA
Er valt altijd iets te beleven in Kapellen
OKRA ZILVERENHOEK
Contactpersonen:
Cosijns Willy, Bunderbeeklaan 25, 2950 Kapellen.
03 664 18 00. E-mail: willy.cosijns@telenet.be
Leo Beersmans, Ruyseveltslei 33, 2950 Kapellen.
03 664 58 53. E-mail: leo.beersmans@proximus.be
02/04/2019 - 13.30 uur: kaarten, hobby, petanquen
15/04/2019 - “Ein Nacht in Venedig”
16/04/2019 – 12 uur: paasfeest
30/04/2019 – 13.30 uur: kaarten, hobby, petanquen
14/05/2019 – 13.30 uur: kaarten, hobby, petanquen
21/05/2019 - regio-uitstap: Riviercruise + Mechelen
28/05/2019 – 13.30 uur: kaarten, hobby, petanquen
11/06/2019 – 9.30 uur: kaarten
20/06/2019 - daguitstap
FEMMA ZILVERENHOEK
Hobby + handwerknamiddag
Maandag: 25/03 - 01/04 - 8/04 - 15/04 - 29/04 - 06/05
- 13/05 - 20/05 - 27/05 - 03/06 - 17/06 - 24/06
13.30 uur
Zaal Zilverheem, Antwerpse steenweg, 212
Info: Adi Van Gael, 03 664 51 21,
adivangael@skynet.be
Kookcursus
Dinsdag: 26/03 - 21/05 - 18/06
8.45 uur
Zaal Zilverheem, Antwerpse steenweg 212
Info: Swinnen Ria, 03 664 97 01,
ri.swinnen@gmail.com
Bloemschikken cursus
di: 02/04 - 07/05 - 04/06
wo: 03/04 - 08/05 - 05/06
08.45 uur
Zaal Zilverheem, Antwerpse steenweg 212
Info: Coene Frida, 03 664 49 36,
eric.coene1@telenet.be
Cursus yoga
Maandag: 11/03 - 18/03 - 25/03 - 01/04 - 08/04 15/04 - 29/04 - 6/05 - 13/05 - 20/05 - 27/05 - 03/06
10 uur
Zaal Zilverheem, Antwerpse steenweg 212
Info: Swinnen Ria, 03 664 97 01,
ri.swinnen@gmail.com
(volgende data nog niet gekend)
Lentefeest
Donderdag 25/04
19 uur
Zaal Zilverheem, Antwerpse steenweg 212
Info: Swinnen Ria 03 664 97 01,
ri.swinnen@gmail.com
KWB PUTTE-ERTBRAND
Vrijdag 26 april 2019: at random quiz
Een aangename quiz over verschillende onderwerpen.
Begin: 20 uur
Gildenhuis, Partizanenstraat 1, 2950 Kapellen
Prijs: €2 voor kwb-leden, € 2.50 voor niet-leden
Iedereen gaat met een prijs naar huis.
Zondag 12 mei 2019: familiedag
Een leuke namiddag voor gezinnen met kinderen.
Allerlei spelletjes in het domein van de Zusters
Clarissen, Oud Broek 8, 2940 Stabroek. Gratis
inschrijven tussen 13.30 en 15.30 uur. Springkasteel
en kindergrime. Rond 16.30 uur demonstratie van de
Thai-Kickboksclub ‘The Legend’.
KWB KAPELLEN CENTRUM
Maand mei: bezoek plantentuin Meise en geleide
wandeling door Meise en omgeving.
Meer info: Eddie Willemen, 0485 20 99 66
Vrijdag 31 mei: aspergearrangement. Na een
wandeling van ongeveer 7 kilometer langsheen de
Brabantse Wal stappen we de taverne Non Plus Ultra
in Woensdrecht binnen. Daar genieten we van een
uitgebreid aspergediner. Info: Roland Robersscheuten:
03 664 52 62
Donderdag 13 juni: bezoek Joodse wijk. Geleide
wandeling doorheen de Joodse wijk van Antwerpen en
bezoek aan synagoge.
Info: Eddie Willemen, 0485 20 99 66
kwb-Hoogboom
Activiteiten voor ‘Louwke Poep’ 23 maart 2019 - 30
juni 2019

KWB HOOGBOOM
Meer info per e-mail:
kwbhoogboom1@gmail.com - http://www.kwb.be/
afdeling/hoogboom

16 mei
Cursus bloemschikken
3de les van 5-lessen reeks
19 uur, zaal De Schelp Oude kerkstraat 4 Kapellen
Info: Decruy C. – tel. 03 664 14 25

Donderdag 25 april 2019: gezinsfietstocht (matig
tempo)
Vertrek: 13 uur Kerkplein Hoogboom
Info en deelname bevestigen tot 23 april bij Frans
Janssens - 03 664 44 67

22 mei
Kookles
5de les van 5-lessenreeks
19 uur. zaal De Schelp Oude kerkstraat 4 Kapellen
Info: C. Decruy tel. 03 664 14 25

Zondag 28 april 2019: wandelen vanuit Heimolen
(NL) (carpoolen)
Vertrek: 13.30 uur Kerkplein Hoogboom
Info en deelname bevestigen tot 27 april bij Louis
Noels - 03 664 48 99

23 mei
Hobby
Handwerk: vrije keuze
19 uur, zaal De Schelp Oude kerkstraat 4 Kapellen
Info: I. Deprins tel. 03 665 18 22

Woensdag 8 mei 2019: infoavond ‘Hoe richt ik een
tuin in om van te smullen?’
Begin: 19.30 uur Den Haasdam, Hoogboomsteenweg
227, Kapellen
Prijs: € 20 - kwb-leden € 15
Info en inschrijven/betalen tot donderdag 28 maart
bij Frans Janssens - 03 664 44 67

24 mei 24
Uitstap: Bezoek Radio Minerva
Info: L. Daneels tel. 03 665 02 82

Donderdag 16 mei 2019: gezinsfietstocht (matig
tempo)
Vertrek: 13 uur Kerkplein Hoogboom
Info en deelname bevestigen tot 14 mei bij René Cant
- 03 664 80 84
Zondag 19 mei 2019: wandelen op verplaatsing
(carpoolen)
Vertrek: 13.30 uur kerkplein Hoogboom
Info en deelname bevestigen tot 18 mei bij Frans
Janssens - 03 664 44 67
Woensdag 5 juni 2019: kookworkshop ‘Lekker en
kruidig: (on)kruiden op je bord’
Begin: 19.30 uur Den Haasdam, Hoogboomsteenweg
227, Kapellen
Prijs: € 30 - kwb-leden € 22
Info en inschrijven/betalen tot donderdag 28 maart
bij Frans Janssens - 03 664 44 67
Donderdag 6 juni 2019: gezinsfietstocht naar
Woensdrecht (matig tempo)
Vertrek: 10 uur kerkplein Hoogboom
Info en deelname bevestigen tot 4 juni bij Frans
Janssens - 03 664 44 67
Zondag 16 juni 2019: wandelen op verplaatsing
(carpoolen)
Vertrek: 13.30 uur kerkplein Hoogboom
Info en deelname bevestigen tot 15 juni bij Frans
Janssens - 03 664 44 67
Donderdag 27 juni 2019: gezinsfietstocht (matig
tempo)
Vertrek: 10 uur kerkplein Hoogboom
Info en deelname bevestigen tot 25 juni bij René Cant
- 03 664 80 84
FEMMA KAPELLEN CENTRUM
4 april
Cursus bloemschikken
2de les van 5-lessen reeks
19 uur, zaal De Schelp Oude kerkstraat 4 Kapellen
Info: Decruy C. – tel. 03 664 14 25

3 en 17 juni
Kantklossen
13 uur, zaal De schelp Oude kerkstraat 4 Kapellen
Info: L. Daneels – tel. 03 665 02 82
OKRA SINT-JACOBUS
Woensdag 10 april, 8 mei en 12 juni:
ontspanningsnamiddag om 14 uur in
De Schelp, info: 03 664 80 44
Vrijdag 14 juni: Museum Mayer van den Bergh:
Bruegel in het museum.
Rondleiding met gids, info: 03 664 14 25
PASAR
Meer info steeds te bekomen op
www.Pasar.be/Kapellen
Zondag 28 april: bloesemroute in en rond Ranst.
Plaats: Gemeenschapcentrum Den Boogaard,
Antwerpsesteenweg 57, 2520 Ranst.
Vertrek: 10 uur
Prijs: € 2 lid, € 3 geen lid, kinderen tot 12 jaar gratis
Zondag 19 mei: dorpsdag
Zaterdag 15 juni: activiteit noordergewest
Woensdag 3 juli: zomerwandeling
Plaats: Sporthal Kapellen Centrum
Vertrek: 18.45 uur
Prijs: leden gratis, niet-leden € 1,50
KWB STABROEK
Kwb Stabroek – Hoevenen
www.kwb.be/afdeling/stabroek
Kwbfoon: 0487/679797
26/04, 27/04, 28/04: wandelweekend Bremm
27/04: bezoek van kwb Vlezenbeek
03/05: start kubb seizoen
19/05: start zomerkaarten
02/06: fietstocht naar Meerseldreef
09/06: wandelen aan zee
23/06: zomerfeest vluchtheuvel

8 en 29 april
Kantklossen
13 uur, zaal De schelp Oude kerkstraat 4 Kapellen
Info: L. Daneels – tel. 03 665 02 82
9 april
Bloemschikken
19 uur, zaal De Schelp Oude kerkstraat 4 Kapellen
Info: L. Daneels tel. 03 665 02 82
25 april
Hobby
Handwerk: vrije keuze
9 uur, zaal De Schelp Oude kerkstraat 4 Kapellen
Info: I. Deprins tel. 03 665 18 22
13 en 27 mei
Kantklossen
13 uur, zaal De schelp Oude kerkstraat 4 Kapellen
Info: L. Daneels – tel. 03 665 02 82
Naar zee met Pasar
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Een bloemeke voor

65 jaar kwb Hoogboom
Kleine gebeurtenissen kunnen vaak grote gevolgen
hebben. Zo werd tijdens een kaartavond op
woensdag 24 februari 1954 bij Eduard Vogels
gedroomd over de mogelijkheden samen een en
ander te realiseren. Enkele vergaderingen en
activiteiten later was het een feit: op 21 juli 1954
had Hoogboom zijn eigen kwb-afdeling.

Vanzelfsprekend mocht dit jaar het 65-jarig bestaan
niet zomaar voorbijgaan. Dus werd dit op zondag 10
februari uitgebreid gevierd met een Plechtige
Dankmisviering in de parochiekerk van Hoogboom,
opgeluisterd door het parochiekoor, onder leiding van
Stan Matthijsen. Vier kwb-leden, die lector zijn,
namelijk Anita Kennis, Maria Mertens, Herman
Bylemans en Frans Janssens, namen plaats in het
hoogkoor en lazen mee de teksten voor. De viering
werd voorgegaan door pastoor Staf Bayen en diaken
Frank Theré.
Heel wat parochianen, genodigden en kwb-leden
waren aanwezig.
We onthouden uit de toespraak van Voorzitter Frans
Janssens de betekenis van “Briljant” en briljanten
jubileum, maar vooral dat het briljant is hoe zoveel
mensen zich belangeloos inzetten voor het
verenigingsleven dat vooral zorgt voor ontmoeting,
gezelligheid, vorming, actie en dienstbetoon. Het “DNA
van kwb” zoals Frans dat noemde.
Kwb Hoogboom kan terugkijken over verschillende
belangrijke realisaties en acties. Zo ijverde de kwbploeg eind jaren ’70 succesvol bij de herziening van
de gewestplannen voor het behoud van leefmilieu en
de landelijke dorpsomgeving. De jaren ’80 brachten
de voormalige Ekerse wijken Hoogboom en

Zilverenhoek bij Kapellen in plaats van Antwerpen. Dit
dankzij de Aktie Aanhechting Kapellen (AAK) en de
steun van verschillende politici over de partijgrenzen
heen. De vijf leden van kwb Hoogboom, destijds lid
van de actiegroep, zijn nog steeds lid van de afdeling.
Maar ook vandaag maakt kwb nog het verschil in
Hoogboom. Zo wordt er vanaf april de actie zwerfvuil
opruimen gelanceerd in het kader van de
“Mooimakers” en staan de leden ook altijd klaar om
hier en daar een handje toe te steken zoals
bijvoorbeeld bij de renovatie van het Parochiecentrum
Den Haasdam.
De afdeling Hoogboom telt momenteel 124 leden,
netjes verdeeld over 62 mannen en 62 vrouwen.
Deelname aan de activiteiten is meer dan
bevredigend, maar slechts vijf bestuursleden trekken
reeds jarenlang de kar. Het is leuk te weten dat ze
zich ondersteund voelen door tal van medewerkers,
maar het zou nog mooier zijn indien een jongere
generatie klaarstond voor de volgende decennia.
In naam van de heer Sven Gatz, Vlaams Minister van
Cultuur, overhandigden schepenen Luc Janssens en
Koen Helsen aan de 5 bestuursleden van kwb
Hoogboom een medaille voor hun jarenlange inzet als
bestuurslid. We willen niet nalaten hen nog eens
extra in de “bloemetjes” te zetten voor onze eigen
“Louwke Poep”:

Vervolg van pag. 1
Respect voor de aarde is denk ik ook van fundamenteel belang. Als ik
soms samen met mijn zusje naar natuurdocumentaires kijk en de pracht
van onze aarde bewonder, dan begrijp ik niet waarom we haar massaal
blijven verwoesten. Een diersoort zoals de westelijke laaglandgorilla telt
nog maar 9000 individuen in de natuur en de witte neushoorn is zo goed
als uitgestorven. Als ik zo’n dingen hoor/lees, dan kan ik dat bijna niet
geloven en dan stemt me dat verdrietig. Respect voor de natuur en alles
om me heen is voor mij van onmiskenbaar belang.
Tot slot wil ik nog eindigen met een quote van Greta Thunberg, uit een
speech gericht aan de wereldleiders op 13 december 2018: ‘You say you
love your children above all else, and yet you are stealing their future in
front of their very eyes ...’
Myrthe Bevers, Kapellen

Colofon
Voor info over beweging.net Kapellen kan je terecht bij Stef Adriaenssens, Neerhoflaan
9, 2950 Kapellen

Louis Noels, 45 jaar bestuurslid vanaf 1974, secretaris
1985-1987
Frans Janssens, 40 jaar bestuurslid vanaf 1979,
ondervoorzitter 1979-1983, voorzitter 1983-1989 en
vanaf 2006, secretaris 1989-1999, ledenadministratie
vanaf 1999
Alfred Verrept, 38 jaar bestuurslid vanaf 1981,
schatbewaarder vanaf 1983
Jozef Leynen, 38 jaar bestuurslid vanaf 1981,
secretaris vanaf 1999
Frank Theré, 30 jaar bestuurslid vanaf 1989 en proost
De afdeling mocht ook naar huis gaan met een
prachtige sierschotel, voorzien van een gegraveerd
kwb-logo en de tekst “kwb Kapellen-Hoogboom 19542019”, naast het logo van de gemeente Kapellen.
Er werd nog geklonken op de 65-jarige gezondheid
van kwb Hoogboom, waarna sfeervol afgesloten werd
met een fel gesmaakt optreden door fluitiste Kris
Meirsman en harpiste Karen Peeters, die op het
laatste moment moest inspringen voor Michel
Verkempinck. Michel kon door een ongelukkige val
tijdens een wandeling niet optreden, maar was wel
aanwezig om mee te vieren. Iedereen kon
wegdromen bij alle mooie melodieën en dankbaar
terugkijken op zoveel jaar samenwerking en
ontmoeting.

