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Louwke Poep

en verder

Een nieuwe voorzitter voor
beweging.net in Kapellen
Beste mensen, ik kreeg onlangs het vertrouwen als nieuwe voorzitter van
beweging.net Kapellen, waarvoor ik mijn dankbaarheid wil uitspreken. Het verhaal
van beweging.net is me niet onbekend. In mijn dagelijks werk ben ik sinds jaren
hoofdvakbondsafgevaardigde voor het ACV. Daar kom ik op voor de belangen en het
welzijn van het personeel.
Op Kapels vlak, kon u in “Louwke Poep” van september
2018 met mij reeds kennis maken als CD&V-kandidaat,
naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van
oktober 2018. Mijn hoogste prioriteit was en blijft nog
steeds het streven naar een “warmere en hoffelijke
samenleving waar iedereen mee telt”, een waarde die
ook beweging.net hoog in het vaandel draagt. Overal,
zelfs binnen onze eigen gemeente, zijn er nog steeds
mensen die het moeilijk hebben op persoonlijk en/of
financieel vlak. We moeten ook voor hun problemen
aandacht blijven schenken en de nodige omkadering en
ondersteuning trachten te voorzien.

Een bloemeke
voor Jan Van
Dyck

heeft om mee na te denken over meer beweging binnen
beweging.net Kapellen. Een grotere ploeg en meer
diversiteit daar worden we allemaal beter van. We
kunnen van elkaar leren en mekaar ondersteunen. En het
voelt, laten we eerlijk zijn, ook bemoedigend aan
wanneer we de handen in mekaar kunnen slaan. Laten
we er dus ook samen voor gaan!
Met hartelijke en vriendelijke groeten
Dries Overlaet-Michiels
Voorzitter beweging.net kapellen

Naar Rijsel met
OKRA

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om Marc
Dekkers van harte te bedanken voor al die jaren dat hij
heeft klaar gestaan voor beweging.net Kapellen, zodat u
geen enkel plaatselijk nieuwsbladje heeft moeten missen.
Marc blijft een vaste waarde binnen onze ploeg en zal
ook de redactie van ons “Louwke Poep” blijven
verzorgen.
Meteen wil ik mee één van zijn dromen waarmaken; om
zoveel mogelijk partnerorganisaties samen te brengen,
omdat verbinden ook zo belangrijk is. We zijn gestart
met een eerste bestuursvergadering in februari en
hopen dat er nog meer organisaties vertegenwoordigd
zullen zijn bij een volgende bijeenkomst. De eerste
meeting resulteerde in een boeiende
gedachtenuitwisseling met frisse ideeën, voorstellen en
het nadenken over activiteiten. Beweging.net Kapellen zal
op 4 oktober een arm(w)oedekwis organiseren.
De aankondiging hiervan vindt u op pagina 4 in dit
nieuwsblad. Ik hoop dat zoveel mogelijk ploegen zich
inschrijven.
Meteen ook een warme oproep aan iedereen die zin

2

Arm(w)oedekwis

3

4

2

Louwke Poep | juni 2019

Een bloemeke voor
Jan Van Dyck
of hoe je grote tovenaar kan worden
met misluke goocheltrucs
Als Kapellenaar ben je hem ongetwijfeld al eens tegengekomen.
Jan Van Dyck, een man die opvalt. Lange haren, halve
stoppelbaard, losjes maar stijlvol gekleed en steeds bezig met
cultuur of sociale zaken. Kortom zijn sociaal engagement straalt
eraf. Zo ook, wat betreft zijn huis, met buiten een speels
karakter, omringd door groen en menselijke warmte.

Je voelt je meteen welkom bij Jan en zijn echtgenote
Caroline. Ik kom voor een interview, in het kader van
onze aangekondigde “Armwoedekwis” op 4 oktober.
Maar, zo besef ik al vlug, ook wel voor “een
bloemeke” weg te schenken. Want wat Jan betekent
voor Kapellen is niet min. Voor we het wisten, waren
er twee en een half uur verstreken, en dan is het mijn
opdracht om dit samen te vatten in een tekst van
amper enkele A4-tjes. Er zijn makkelijkere jobs…
LP: Jan, laten we beginnen bij jou zelf. Stel je eens
voor aan de mensen…
Jan: Ik kom oorspronkelijk van Hoboken, maar woon
inmiddels al zo’n 30 jaar in Kapellen. Ik ben, wat men
noemt, een “selfmademan”. Op mijn 14e had ik het al
bekeken in school. Bijgevolg kwam ik pas veel later
terug op de schoolbanken terecht en studeerde ik af
op mijn 29ste. Vanaf mijn eerste dag op de fabriek
moest ik van mijn moeder naar de avondschool. Ik
haalde mijn getuigschrift kandidatuur Economie,
Sociologie en Rechten. Voordien heb ik 13 jaar
gewerkt als arbeider op de Metallurgie in Hoboken. Ik
combineerde dankzij de kredieturen die toen
bestonden, werk met studies.
LP: En je ging vanaf dat moment ook een andere
richting uit ?
Jan: Na het behalen van mijn getuigschrift werd ik
opvoeder. Na een drietal jaar werken in Mastenhof,
kon ik starten als coördinator van Jeugdhuis Ifka in
Antwerpen, waar ik vooral met migrantenjeugd bezig
was. Het was opmerkelijk hoe moeilijk de ouders van
deze jongeren te bereiken waren. Maar tijdens
schoolfeesten en andere “luchtige” evenementen kon
je hen wel makkelijk betrekken.
En zo kwam ik ertoe om een spektakelproject uit te
denken. Gedurende vijf dagen organiseerde ik voor
een school een aantal leuke cursussen en workshops,
met in het achterhoofd “waar voelen de jongeren zich
zelf het meest toe aangesproken”. Ik kocht een DVD
en leerde mezelf circustrucs, oefende in het jongleren,
het toveren met foute goochelspielereien, percussie,
dans, lassen voor het maken van beelden, metsen van
kunstwerken en zelfs radiomaken met Radio
Centraal. Bedoeling was vooral amuseren en op een
laagdrempelige, ongedwongen manier zaken bijleren.
LP: Je had je handen meer dan vol…
Jan: Ik acht me zeer gelukkig dat ik vanaf de start
steeds kon samenwerken met mijn collega Jill.
Uiteraard beschik ik zelf niet over al deze
vaardigheden. Maar samen zijn we een wonderlijke
match, we vullen én voelen elkaar aan.
LP: Is het niet moeilijk je te verplaatsen in wat
kinderen willen ?
Jan: Daarom ontwikkelden we methodieken om na te
gaan wat kinderen echt graag doen met de focus op
het lager onderwijs. En we merkten al vlug inspraak
zorgt ook voor een betere motivatie en een grotere
creativiteit.
LP: Maar je bereikt natuurlijk maar een kleine groep.
Jan: Ja, tot mijn werkwijze werd opgemerkt door een
medewerker van het Ministerie van Onderwijs. Er
werd me gevraagd om deze participatiemethode
algemeen te maken. Op die basis dacht ik samen met
Hilde Cnudde een kleurrijke, speelse werkmap
“Oprechte Deelneming” uit waarin alles terug te
vinden is over onze ideeën van participatie in de
lagere school. De map werd gratis verdeeld in elke
lagere school in Vlaanderen en is ook nu nog online
te bekijken op mijn website: www.doedeskaden.be.
LP: Plots was je één van de meest gelezen auteurs in
Vlaanderen. Je had dus een nieuwe missie gevonden
(met een knipoog).
Jan: In 2004 stopte het steunpunt binnen het
Ministerie van Onderwijs. Ik vond toen de tijd rijp om
samen met Jill onze eigen VZW op te richten. Dit werd
“Doedeskaden”, genoemd naar de bekende Japanse
film en vertaald “klanknabootsing van een trein”
betekent. Jill neemt het grote gedeelte van het

artistieke deel op zich, ik concentreer me op het
vormende gedeelte. We bleven ook samenwerken met
het Ministerie, maar breidden ons domein uit. Bij de
politie gaven we alcohol- en drugsinfo. Onze grootste
werkopdrachtgever was wellicht De Lijn. Met
“Trammelant” brachten we zogenaamde “moeilijke”
jongeren samen met chauffeurs en controleurs. Ze
leerden mekaar en vooral ook mekaars kwaliteiten
waarderen, waardoor er zelfs een goede
verstandhouding tussen beiden ontstond.
LP: Maar het bleef kriebelen naar nieuwe
uitdagingen?
Jan: Ik begon me steeds meer te richten naar
activiteiten met mensen met een mentale beperking.
Kleine projecten boden zich aan en zo passeerde ik
verschillende gemeenten en steden. Eén van de
jongens, Albert, maakte reclame voor mij bij Albe,
want “Die Jan doet toffe dingen met ons”. En zo heb
ik gedurende 15 jaar werkzaam geweest voor 1/5e bij
Albe.
LP: Je bent iemand die ervan houdt zijn eigen ding te
doen. Toch wel een beetje rebels?
Jan: Zo mag je dat stellen, ja. Ik ben geen man van
regels. Als de regels de overhand halen op de
mensen waarmee gewerkt wordt, stop het voor mij. Ik
geniet ervan om samen met kinderen van de lagere
school en mensen met een beperking toneel te
maken. Regelmatig wordt ik door één of andere scout
ontdekt. Ik passeerde Gent, Landegem, Brussel…
Geen sant in eigen land tot op een goeie dag Sabine
Van Dooren, toenmalig schepen van cultuur, kwam
aankloppen. Sindsdien werk ik nauw samen met de
gemeente.
LP: Sindsdien dus druk bezig in onze eigen
gemeente?
Jan: In samenwerking met Kapellen startte ik
ondermeer een project met hangjongeren en bracht
het idee van een kinderengemeenteraad aan. Sinds
drie jaar werken we ook aan een diverser publiek
voor het Cultureel Centrum, door het bestaande
aanbod kenbaar te maken aan nieuwe doelgroepen
met beperkte kansen. Daarvoor bedacht ik het
“filmvertellersproject”. Onder de vorm van een
theatervoorstelling, vertel ik met veel fantasie uit het
programmaboekje van het Cultureel Centrum. Of ik
trek met attributen zoals mislukte goocheltrucs naar
Albe, de Kersentuin, Haleakala, de Kleine Prins en de
Kindervoorzieningen in Kapellen. Dit alles om cultuur
meer toegankelijk te maken en iedereen te laten
meegenieten van het aanbod.
LP: je werkt vooral met mensen die een beperking
hebben. Maar ook armoede is een beperking?
Jan: Ja, en jammer genoeg is die er ook in Kapellen.
Meer dan 2500 mensen in Kapellen hebben recht op
een verhoogde tegemoetkoming. We zitten hier
momenteel nog onder het Vlaamse gemiddelde, maar
ik merk wel dat de armoede dichterbij komt.
Tweewekelijks worden er tussen de 40 à 50 pakketten
aan gezinnen uitgedeeld bij de voedselbedeling. Niet
enkel aan Syriërs en Oost-Europeanen, maar ook aan
generatie-kansarmen of mensen met een tegenslag.
LP: Je méént het: in deze tijd, voedselbedeling?
Jan: Ook in Kapellen is deze voedselbedeling
noodzakelijk en ze wordt georganiseerd door
vrijwilligers van de Welzijnsschakel. Op die momenten
wil ik er ook zijn. Ik leg dan een vrijetijdsmap klaar
waarin het cultureel aanbod, maar ook kampen, de
museumpas, sport- en jeugdclubs toegelicht worden.
Of ik deel flyers uit die mensen kunnen stimuleren
deel te nemen. Dit soort zaken wordt ook zeer actief
gepromoot bij het OCMW, je zal ze overal zien liggen.
LP: Deelnemen aan activiteiten, dat kost toch ook
geld?
Jan: Ik heb één dag per week permanentie bij het
OCMW. Er bestaat een vrijetijdsnota voor mensen in
armoede, die je kan aangaan met de Vlaamse
Overheid. De Vlaamse overheid geeft zelf 2.200 euro,

de gemeente legt 4.400 euro bij. Deze portefeuille
mag ik beheren. En we trachten dit bedrag nog op
trekken door bv. togen te doen tijdens culturele
activiteiten in het Kerkske, samen met de kinderen
van Philippe Speth. Daarnaast mogen we ook nog op
individuele giften rekenen.
LP: Niet zo héél veel geld, moet dus ook omzichtig
mee omgesprongen worden.
Jan: Ik beheer momenteel 137 dossiers, steeds in
samenspraak met de maatschappelijke assistenten.
Dankzij de subsidie kunnen we zaken betalen als
lidgelden, inschrijvingen voor kampen, sportclubs, etc.
We hebben vorig jaar ook 400 tickets verkocht voor
culturele activiteiten. Vooral aanwezig zijn is
belangrijk, bv. mensen helpen verhuizen, moeilijke
brieven samen lezen, schoolresultaten samen met de
kinderen bespreken, enzovoort. Kortom: er zijn voor
deze mensen.
LP: Niet zo vanzelfsprekend als je met zoveel miserie
geconfronteerd wordt?
Jan: Op die manier ontstaat er toch een heel andere
relatie. De eerste keer bij de voedselbedeling ging ik
met angst, met een zekere schroom, binnen.
Hetzelfde gevoel als wanneer je voor eerste keer zelf
zou komen vragen voor eten… Het lijkt voor ons, die
honger niet kennen, hallucinant. Je kan de
problematiek echter niet wegcijferen. Dus zie je
mekaar regelmatig terug op deze bedeling en krijg je
een warmer gevoel voor elkaar, tenslotte we zijn
allemaal maar mensen. We kunnen enkel maar
dankbaar zijn dat we zelf niet in deze situatie zitten
en heel veel respect opbrengen voor mensen die wel
telkens moeten vechten om te overleven.
LP: Al deze tijdelijke en deeltijdse jobs, maken het ook
voor uzelf wellicht niet zo vanzelfsprekend op
financieel vlak?
Jan: Ik zou niet anders kunnen leven. Dit ben ik en
geeft mijn leven ook een meerwaarde. Ik ben dan ook
heel dankbaar voor de steun die ik ondervind van
mijn vrouw. Dankzij haar vaste full time job als
onderwijsdeskundige kansarmoede in Onderwijs, kan
ik al mijn maatschappelijke dromen realiseren onder
het statuut van artiest.
LP: Je hebt wellicht nog dromen die je wil
waarmaken?
Jan: Ik denk hierbij bv. aan de Chiro en Scouts, die
heel veel moeite doen om dezelfde doelgroepen te
bereiken, maar het is blijkbaar enorm moeilijk.
Onbekend is onbemind. Daar wil ik me ook mee voor
inzetten. Het is zo belangrijk dat kinderen met
beperkte kansen een sociaal kader kunnen
opbouwen. Ik durft echt wel te stellen dat de
opvoeding van mijn eigen kinderen mee ondersteund
werd door de jeugdbeweging. Zoiets is van
onschatbare waarde. Verder wil ik meer gezinnen
bereiken rond spelarmoede van de kinderen. Spelen
is immers leren. En samen spelen is samen leven.
Noem het gerust een klein wonder. Op twee en een
half uur heb ik een enorme waardering gekregen
voor Jan, iemand die ik daarvoor enkel maar
toezwaaide wanneer ik hem ergens tegen het lijf liep.
Het is mijn overtuiging dat Kapellen meer mensen als
Jan nodig heeft. Maar tegelijkertijd is hij “One Of A
Kind”. Kortom, iemand om te koesteren.
Jan toert Vlaanderen ook rond met een toneelstuk
“het Gewonnen Kind”. Nicolas, 18 jaar, die zichzelf
“autistisch” en “spastisch” noemt, kwam na één van
Jan’s voorstellingen naar hem. “Ik wil zelf ook mijn
levensverhaal” vertellen, stelde hij voor. Na drie keer
een gesprek van een halve dag heeft Jan een scenario
geschreven en is Jan samen met Nicolas beginnen te
repeteren. Het resultaat werd een bonte voorstelling
met verrassende wendingen in 9 scenes. Een man die
bezig blijft, op alle fronten, maar steeds voor het
goede doel. Een welverdiend “bloemeke” in Louwke
Poep!
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AGENDA
Er valt altijd iets te beleven in Kapellen
KWB KAPELLEN CENTRUM
Donderdag 20 juni
Begeleid bezoek Joodse wijk en bezoek aan Synagoge.
Duur van de wandeling ongeveer 2 uur.
info bij Ediie Willemen, 0485 20 99 66
Zondag 16 juni
Natuurwandeling
Donderdag 6 juli
Bestuursvergadering om 19 uur in CC-Kapellen
Agenda: opstellen activiteitenkalender voor het werkjaar
2019 – 2020.
Alle voorstellen zijn welkom en bespreekbaar.
Info: Willy Pelemans 03 542 57 48
Zaterdag 13 juli
Fietstocht naar Malle. Vertrek om 9.30 uur op Marktplein.
Ontbijt in “De Kasteelhoeve” te Brecht. Een fietstocht van
om en bij de 56 km met onderweg regelmatig een rust- of
drankgelegenheid.
Info bij Roland Robersscheuten: 03 664 52 62
September
Nog te bepalen datum: bezoek stormvloedkering Neeltje
jans.
18, 19 en 20 oktober
Wandelweekend Boshotel Vlodrop. Gelegen in het groen,
bij Roermond vlak bij de grens met Duitsland, geeft dit de
gelegenheid om mooie wandelingen of fietstochten te
maken. Er wordt een begeleide avondwandeling voorzien
om het wild in de bossen te observeren.
Niet vergeten
- Onze maandelijkse kookavonden onder leiding van Leo
Dorval (0479 52 43 80) in zaal Muysbroek.
- Onze maandelijkse wandelingen onder leiding van
Roland Robersscheuten (03 664 52 62).

KWB PUTTE-ERTBRAND
Zaterdag 13 juli
BBQ vanaf 17 uur
Een gezellige bbq met alles erop en eraan. Bij goed weer
vindt alles buiten plaats.
Zaterdag 3 augustus
Visroken vanaf 17 uur
De gerookte vissen zijn van topkwaliteit en worden
gerookt door de beste Belgische visrokers.
Zondag 11 augustus
Lazy Sunday vanaf 14 uur
Gezellig in het zonnetje met een overheerlijke Brusselse
wafel met of zonder aardbeien of een ijsje met of zonder
slagroom. Wat is er nog meer nodig om gelukkig te zijn?
Al deze activiteiten vinden plaats in het Gildenhuis,
Partizanenstraat 1, 2950 Kapellen en
uiteraard zijn onze prijzen zeer democratisch.
Zaterdag 31 augustus
Hap en trap vanaf 13 uur
Een gezellige fietstocht voor jong en oud, niet te ver en
regelmatig onderbroken voor een hapje of een drankje.
Afsluiten doen we met overheerlijk stoofvlees met frieten.
Vertrek en aankomst aan het Gildenhuis , Partizanenstraat
1, 2950 Kapellen
Zaterdag 28 september
Wandelen voor de Warmste Week
Voor het goede doel organiseren we wandelingen van 5,
12 of 20 kilometer doorheen het prachtige Moretusbos.
Vertrek en aankomst in het Gildenhuis, Partizanenstraat 1,
2950 Kapellen.
Dit jaar steunen we de vzw Albe uit Kapellen die zorg biedt
aan meerderjarigen met een mentale beperking.
Voor alle inlichtingen
Swa Groenewege, A Louisastraat 14, 2950 Kapellen,
03 665 00 87, francois@groenewege.com

OKRA KAPELLEN ZILVERENHOEK
2 juli
9u30: vergadering
13u30: kaarten, hobby en petanquen
16 juli
13u30: enkel petanquen
25 juli
Daguitstap Rijsel Frankrijk

30 juli
9u30: Vergadering
13u30: kaarten, hobby en petanquen
6 augustus
13u30: kaarten, hobby en petanquen
20 augustus
12u00: Moederfeest
3 september
9u30: Vergadering
13u30: kaarten, hobby en Petanquen
14 tot 19 sepember
Lourdesreis
17 september
13u30: kaarten, hobby en petanquen
26 of 27 september
Regio-uitstap: Herkenrode en Hasselt
Bijkomende info
Petanquen vindt slechts plaats wanneer het weer het
toelaat en bij voldoende belangstelling.
Meer info : Leo Beersmans, Ruyseveltslei 33,
2950 Kapellen. 03/664.58.53.
Email: leo.beersmans@proximus.be

OKRA KAPELLEN SINT-JACOBUS
Woensdag 10 juli , 7 augustus en 11 september 2019
ontspanningsnamiddag om 14 uur in De Schelp.
Info tel. : 03 664 80 44.

FEMMA KAPELLEN ZILVERENHOEK
Hobby + handwerknamiddag
Maandagen: 2/9 - 9/9 -16/9 - 23/9 - 30/9
13.30 uur
Zaal Zilverheem, Antwerpse steenweg, 212
Info: Adi Van Gael 03/664.51.21
Mail: adivangael@skynet.be
Kookcursus
Dinsdag: 24/9
8.45 uur
Info: Swinnen Ria tel 03/664.97.01
mail: ri.swinnen@gmail.com
Bloemschikken cursus
Dinsdag: 10/9
8.45 uur
Info: Coene Frida 03/664.49.36
Mail: eric.coene1@telenet.be
Cursus Yoga
Maandag: 02/09 - 09/09 - 16/09 - 23/09 - 30/09 - 07/10 14/10 - 21/10
10 uur
Info: Swinnen Ria tel 03/664.97.01
Mail: ri.swinnen@gmail.com
(volgende data nog niet gekend)

FEMMA KAPELLEN CENTRUM
9 en 23 september
Kantklossen
13u. zaal De Schelp, Oude Kerkstraat 4, Kapellen
Info: L. Daneels – tel. 03 665 02 82
12 september
Avondwandeling: Mastenbos
Afspraak om19 uur, parking Oude galgenstraat
Info: S. Denaeghel – tel. 03 664 70 67
17 september
Hobby: handtas haken
1ste les
19u. zaal De Schelp, Oude Kerkstraat 4, Kapellen
Info: L. Daneels – tel. 03 665 02 82
19 september
Handwerk: vrije keuze
9u zaal De Schelp, Oude Kerkstraat 4, Kapellen
Info: I. Deprins tel. 03 665 18 22
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Colofon
Voor info over beweging.net Kapellen kan je terecht bij Dries Overlaet-Michiels, Kazerneweg 27, 2950 Kapellen, dries.overlaet@telenet.be

