
Beter voorkomen
dan genezen

Cursus yoga met
Femma

Stap je fit
met kwb

2

3

4

en verder

't Is weer voorbij,
die mooie zomer ...

Beste mensen,
“’t Is weer voorbij, die mooie zomer”… Hopelijk
hebben jullie ervan genoten.
Met het nieuwe werkjaar voor de boeg wens ik alle
vrijwilligers veel voldoening met wat ze in het
dagdagelijkse leven voor een welbepaalde
doelgroep willen betekenen.

Er zijn nog veel mensen die in armoede leven en
wij, als sociale organisaties, willen ons blijven
inzetten om deze kwetsbare groep in onze
samenleving te ondersteunen.

Dit jaar in mei vonden de verkiezingen plaats. De
uitslag daarvan is zeer verontrustend. Is onze
maatschappij dan zo veranderd? Ieder voor zichzelf?
Of willen de kiezers een signaal geven van
misnoegen aan de politiekers, een signaal dat het
zo niet verder kan?
Eén ding is zeker: er zal dringend een
geloofwaardig sociaal beleid moeten gevoerd
worden, met minder egoïsme en prestatiestress
voor iedereen. Iets krijgen is leuk, iets kunnen
geven nog veel leuker.

Ik koester de stille hoop dat de komende
beleidsmensen meer naar de bevolking zullen
luisteren, meer rekening willen houden met de
impact van sociale organisaties zoals beweging.net.
Tenslotte is dat de kern die zich elke dag inzet om
mensen die het moeilijk hebben te ondersteunen en
er mee in dialoog wil gaan.

De sociale zekerheid moet in stand kunnen
gehouden worden. Zorg voor de mensen is een
noodzaak. Iedereen verdient trouwens de beste
zorg. Dat maakt onze samenleving juist sterker en
geeft ook die extra dimensie aan het woord
“samenleving”.

Vandaar gaan we in dit nummer ook wat dieper in
op de gezondheidszorg. Want oktober is de
internationale maand in de strijd tegen borstkanker.
Met dank aan dokter Maaike Van Overloop, tevens
gemeenteraadslid in onze gemeente, voor haar
bijdrage in deze editie van Louwke Poep.

In elk geval, een goede gezondheid toegewenst,
met veel succes in het komende werkjaar!

Met vriendelijke groet,

Dries Overlaet-Michiels
Voorzitter Beweging.net Kapellen
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Belangrijk is dat we dan eerst even kijken naar waar
het allemaal om gaat: wat is een
bevolkingsonderzoek? Wat is een
screeningsonderzoek? Wat is het effect op de kwaliteit
van je leven? Waarom biedt de overheid dit wel aan
voor vrouwen, en niet voor mannen? En vooral, hoe
kies je bewust voor deze onderzoeken die niet alleen
(kortstondig) een gevoel van geruststelling geven.
Bevolkingsonderzoek gebeurt op grote groepen in de
bevolking met het doel te gaan screenen. Zo is er
bijvoorbeeld ook de hielprik bij de baby’s van 4 dagen
waarmee stofwisselingsziekten worden opgespoord
die behandelbaar zijn. De overheid maakt hier een
voorzichtige kosten/baten analyse en kijkt of er een
potentiële meerkost op de maatschappij zou kunnen
zijn als we de ziekte niet vroeger zouden stoppen. Die
‘meerkost’ zit onder andere ook in langere
afwezigheid op het werk en dus ten laste van de
ziekteverzekering.

Het draait in ieder geval om screening. Je gaat een in
principe gezonde mensen onderzoeken om, nog voor
ze symptomen krijgen, ziekte op te sporen in de
veronderstelling dat je ze zo wellicht beter kan

behandelen omdat ‘je er vlugger bij bent’. Wat je
screent, wordt eigenlijk eerst afgetoetst aan een
aantal voorwaarden, de criteria van Wilson en
Jungner, die we al sinds 1968 gebruiken. Eén van die
criteria is ‘de voor screening gebruikte methode is
effectief’. Op dit punt blijkt dat we op dit moment
zelfs niet eens zouden kunnen screenen op
prostaatkanker. De klassieke PSA-test in het bloed is
vaak verhoogd bij mensen die na verder onderzoek
helemaal geen prostaatkanker blijken te hebben.
Omgekeerd is hij vaak normaal bij mensen die
eigenlijk toch kanker hebben. Bovendien voldoet de
behandeling ook niet aan een andere voorwaarde: er
is geen verschil in levensverwachting tussen wie zich
wel of niet vroegtijdig laat onderzoeken.

Maar hoe zit dit dan met borstkanker? Waarom komt
nu de vraag ‘wat doe jij’? Na 25 jaar onderzoek, is er
toch reden om jezelf de vraag te stellen of jij wel of
niet aan de screening deel moet nemen. Het
belangrijkste risico dat je loopt is overdiagnose. Dit
wil eigenlijk zeggen dat je als antwoord krijgt dat er
iets niet klopt, maar dat achteraf toch alles in orde is.
Oef, zou je dan denken… maar toch: de ongerustheid

is er en blijft gemiddeld 3 jaar sluimeren onder alles
wat je doet en denkt. Dit is niet te onderschatten.
Stel dat je dit nu een beetje in cijfers zou gieten, wat
betekent dat dan? Eigenlijk is het heel eenvoudig. Als
je 1000 vrouwen hebt die zich niet screenen, vind je
bij 35 borstkanker na 10 jaar. 8 onder hen zullen
overlijden aan hun borstkanker terwijl 27 vrouwen
overleven. Als je 1000 vrouwen naar de screening
stuurt, zal je in die groep na 10 jaar 38 vrouwen met
kanker vinden. 30 daarvan zullen hun kanker
overleven. 5 zullen overlijden. Op 1000 vrouwen die
zich laten screenen 3 die overleven dankzij de
screening. De 3 resterende vrouwen werden
overbehandeld. Zij krijgen een operatie, radiotherapie
of chemotherapie terwijl dit in een natuurlijk verloop
niet nodig zou zijn.

Bij welke groep hoor je nu? De 3 overlevers? De 3
overbehandelde vrouwen? Wat moet je doen? Oktober
is de actiemaand omtrent borstkanker. Praat met je
huisarts over jouw risico. Hij of zij kent jou, je familie,
en probeer samen tot een beslissing komt waar je
allebei achter kan staan.

Oktober is internationale
actiemaand in de strijd tegen
borstkanker. Dit is de aanleiding
voor dit artikel. Maar het gaat veel
verder dan borstkanker. Het gaat
ook over andere
bevolkingsonderzoeken en kankers.
We screenen op
baarmoederhalskanker en
darmkanker terwijl we dat niet
doen voor prostaatkanker. De
campagne van 2018 stelde ons de
vraag: een screeningsmammografie,
wij doen het. En wat doe jij? Over
die vraag draait het eigenlijk: wat
doe jij en waarom doe je het?

Beter voorkomen dan genezen

https://kce.fgov.be/nl/een-beslishulp-bij-de-vraag-naar-prostaatkankeropsporing-met-de-psa-test
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AGENDA
Er valt altijd iets te beleven in Kapellen

KWB HOOGBOOM

Zaterdag 5 oktober 2019
Bezoek met gids ‘Vlaams Tram- en
Autobusmuseum’ Berchem
Vertrek: 13.53 uur met trein van Kapellen
naar Antwerpen-Berchem
Prijs: € 5 (KWB-leden)/€ 7 (niet-leden),
treinticket niet inbegrepen
Info: www.kwb.be/afdeling/hoogboom
Inschrijving: Frans Janssens
tel. 03 664 44 67
kwbhoogboom1@gmail.com

Zondag 20 oktober 2019
Wandelen in Ossendrecht (NL)
Vertrek: 13.30 uur met auto (carpoolen)
kerkplein Hoogboom
Info: Jef De Beuckeleer - tel. 0470 72 02 75
www.kwb.be/afdeling/hoogboom

Zondag 17 november 2019
Wandelen in Overbroek
Vertrek: 13.30 uur met auto (carpoolen)
kerkplein Hoogboom
Info: Louis Noels - tel. 03 664 48 99
www.kwb.be/afdeling/hoogboom

Zondag 15 december 2019
Wandelen
Vertrek: 13.30 uur met auto (carpoolen)
kerkplein Hoogboom
Info: Frans Janssens - tel. 03 664 44 67 -
kwbhoogboom1@gmail.com

KWB STABROEK

Zaterdag 28 september 2019
Fietstocht naar Halsteren 45km
Vertrek om 9u.30 dorpsstraat A.C.
gemeente Stabroek org. sport+Stabroek,
Meefietsen 5 euro verzekering
Info: 0487 67 97 97

Start donderdag 10 oktober 2019
Kaart competitie 2019/202019u45
vergaderzaal Bib Stabroek
Kostprijs 6 euro, consumptie inbegrepen.
Info:. 0487 67 97 97 of
marc.meersmans@hotmail.com

Zondag 13 oktober 2019 vanaf 12 uur
Pompoenfeest Kwb Stabroek,
Pompoensnijden en -versieren, allerlei
optredens ,muziek, dans,
enz.Tongerlostraat 2 Berendrecht
Info: 0487 67 97 97

Start woens- en donderdag 16 en 17
oktober 2019
8 x samen leren kokkerellen 2019/2020
De Rosmolen 18u.45
Kostprijs 15 euro per deelname.
Inschrijvingen/inlichtingen:
kwb.stabroek.koken@gmail.com
of 0487 67 97 97

Zaterdag 19 oktober 2019
Eerste wandeling om 16 uur, laatste
wandeling 20 uur
Sprookjeswandeling Prinsessen aan de top
Mooie sprookjeswandeling in de tuin van
het Oud Broek 8 te Stabroek
Verkleed komen mag.
Kostprijs : 1 euro kinderen, 4 euro
volwassenen.
Inschrijven verplicht:
marc.meersmans@hotmail.com

Zondag 15 december vanaf 12.30 uur
Ruilbeurs ruilen van Pokemon, postzegels,
kaarten, sigarenbanden, doodsprentjes,
allerlei…De Rosmolen. Standplaats gratis.
Inschrijven en inlichtingen: 03 569 06 45

FEMMA KAPELLEN
ZILVERENHOEK

Maandagen: 30/09 - 7/10 - 14/10 - 21/10 -
28/10 - 4/11 - 18/11 - 25/11 - 2/12- 9/12 -
16/12
13.30 uur
Hobby + handwerknamiddag
Zaal Zilverheem, Antwerpse steenweg, 212
Info: Adi Van Gael 03/664.51.21
mail: adivangael@skynet.be

Dinsdagen: 22/10 - 19/11
8.45 uur
Kookcursus
Zaal Zilverheem, Antwerpse steenweg, 212
Info: Swinnen Ria tel 03/664.97.01
mail: ri.swinnen@gmail.com

Dinsdagen 8/10 - 12/11 - 10/12
8.45 uur
Bloemschikken cursus
Zaal Zilverheem, Antwerpse steenweg, 212
Info: Coene Frida 03/664.49.36
mail: eric.coene1@telenet.be

Maandagen: 30/09 - 7/10 - 14/10 - 21/10
10.00 uur
Cursus Yoga
Zaal Zilverheem, Antwerpse steenweg, 212
Info: Swinnen Ria tel 03/664.97.01
mail: ri.swinnen@gmail.com
Volgende data nog niet gekend loopt
waarschijnlijk elke maandag door.

Woensdagen: 2/10 - 16/10 - 30/10
8.45 uur
Cursus Zwart borduren
Zaal Zilverheem, Antwerpse steenweg, 212
Info: Wieza Van den Broeck
tel 03/664.82.32

Donderdag 12 december
19 uur
Kerstfeest
Zaal Zilverheem, Antwerpse steenweg, 212
Info: Swinnen Ria tel 03/664.97.01
mail: ri.swinnen@gmail.com

FEMMA KAPELLEN CENTRUM

OKTOBER

Elke dinsdag (1, 8, 15, 22, 29 oktober)
Stap je fit
9.30 uur vertrek Uitlegger
info: M.L. Verlinden tel. 03 66523 09

Maandag 7 en 21 oktober
Kantles
13 uur in de Schelp info: L Daneels 03 665
02 82

Dinsdag 15 oktober
Leesgroep: we bespreken het boek
“Mazzeltof van Annelies Nolet
19.30 uur De Schelp. Info: S. Denaeghel
tel. 03 664 70 67

Vrijdag 18 oktober
Ledenfeest
19 uur De Schelp
info: M.L. Verlinden tel. 03 665 23 09

Donderdag 24 oktober
Hobby 9 uur in de Schelp
Info: I. Deprins tel. 03 665 18 22

Dinsdag 29 oktober
Gehaakte handtas afwerken
19 uur De Schelp
Info: L. Daneels tel: 03 665 02 82

VLAAMS TRAM- EN AUTOBUSMUSEUM

FIETSTOCHT NAAR HALSTEREN

POMPOENFEEST

CURSUS YOGA

Louwke Poep | september 2019



4

Colofon
Voor info over beweging.net Kapellen kan je terecht bij Dries Overlaet-Michiels, Kazerneweg 27, 2950 Kapellen, dries.overlaet@telenet.be

FEMMA KAPELLEN CENTRUM
(VERVOLG)

NOVEMBER

Maandag 4 en 18 november
Kantles
13 uur in de Schelp info: L Daneels 03 665
02 82

Elke dinsdag 5, 12, 19 en 26 november
Stap je fit
9.30 uur vertrek Uitlegger
info: M.L. Verlinden tel. 03 66523 09

Dinsdag 12 november
Info-avond: Burn-out
19.30 uur De Schelp
Info: S. Denaeghel tel. 03 664 70 67

Donderdag 14 november
Hobby 9 uur in de Schelp
Info: I. Deprins tel. 03 665 18 22

Donderdag 21 november
Bloemschikken: 1ste les van 5-lessenreeks
9 uur De Schelp
Info: C. Decruy tel. 03 665 14 25

DECEMBER

Dinsdag 3, 10 en 17 december
Stap je fit
9.30 uur vertrek Uitlegger
info: M.L. Verlinden tel. 03 66523 09

Donderdag 5 december
Hobby 9 uur in de Schelp
Info: I. Deprins tel. 03 665 18 22

FEMMA KAPELLEN CENTRUM

Maandag 9 december
Kantles
13 uur in de Schelp info: L Daneels 03 665
02 82

Donderdag 10 december
Hobby: kerstdecoratie: Kaars plooien uit een
oud boek
19 uur De Schelp info: L. Daneels tel. 03 665
02 82

Donderdag 12 december
Bloemschikken: 2ste les van 5-lessenreeks
9 uur De Schelp
Info: C. Decruy tel. 03 665 14 25

KWB KAPELLEN CENTRUM

18, 19 en 20 oktober
Wandelweekend Vlodrop.
Vlakbij Roermond ligt in de groene
gemeente Vlodrop het Boshotel. We maken
er een wandel- en/of fietsweekend van.
Vrijdag brengen we een bezoek aan het
mooie stadje Roermond. Vrijdagavond
maken we een geleide avondwandeling in de
bossen rondom Vlodrop met de bedoeling
enige dieren te kunnen spotten.
November: Geleid bezoek aan Mechelen en
bezoek aan speelgoedmuseum.

Meer info:
Paul De Beukelaer: 03 664 04 92.

OKRA KAPELLEN SINT-
JACOBUS

Woensdag 9 oktober
14 uur
Ontspanningsnamiddag

Woensdag 16 oktober
12 uur
Oktoberfeest

Dinsdag 22 oktober
Okra najaarsconcert

Woensdag 23 oktober
Bestuursvergadering

Woensdag 13 november
14 uur
Ontspanningsnamiddag

Woensdag 20 november
12 uur
Seniorenfeest

Zondag 24 november
11 uur
Mis voor overleden leden

Maandag 25 november
Bestuursvergadering

Woensdag 11 december
14 uur
Ontspanningsnamiddag

Woensdag 18 december
12 uur
Kerstfeest

Voor alle info:
03 664 14 25

STAP JE FIT

BLOEMSCHIKKEN

KERSTFEEST
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