
 
         

  
MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 

(Verschijnt niet in augustus) 
 

43ste jaargang - nummer 7 – november 2021 - afgifte: 2950 Kapellen - P309429. 
Ver. Uitgever: Tom Namurois, Eikendreef 28 - 2950 Kapellen 

 

WERELDVENSTER 

 

  De Natuurvrienden Kapellen 
 

WANDELWEEKEND IN DE VOERSTREEK (2 overnachtingen) 
 
Dit wandelweekend van vrijdag 5 november tot zondag 7 november omvat 
een zeer mooi programma. Wandelingen in de Limburgse natuur gecombineerd 
met toeristische bezienswaardigheden. De deelnemers hebben al de planning 
gekregen. 
                                                                             
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
De algemene ledenvergadering gaat door op zaterdag 20 november in het 
Kaartershuisje. 
 
15.00 uur - planning van de wandelingen, bespreking wandelvakantie en 
wandelweekend voor 2022, samen met de leden.  
 
16.30 uur - Algemene ledenvergadering met bespreking van: 

 voorbije activiteiten. 
 financieel verslag. 
 toelichting over de planning voor 2022 wandelingen/wandelvakantie. 
 … 
 

18.00 uur - aperitief met aansluitend Breughelmaaltijd. 
 
Kostprijs: 25 € voor de leden en 30 € voor de niet-leden. Inschrijving voor de 
maaltijd: ten laatste op 10 november op rekening van De Natuurvrienden met 
vermelding van de naam van de deelnemer(s) en ALV 2021. 
 
LIDGELD TARIEVEN 2022 
 
Lid zijn van De Natuurvrienden biedt heel wat voordelen: 
 
 je maakt deel uit van het internationale netwerk van De Natuurvrienden met 
korting in Natuurvriendenhuizen wereldwijd. 
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 je maakt deel uit van een grote familie van Natuurvrienden in Vlaanderen en van een actieve lokale 
afdeling. 

 je geniet van een fikse korting op je verblijf in Natuurvriendenhuis De Berk in Essen.  
 ledenvoordelen outdoorwinkels.  
 gratis verzekering tijdens recreatieve wandelingen, jogging en fietsactiviteiten. Je kunt je ook laten 

verzekeren voor outdoor, bergsport en wintersport. 
 korting bij de Vlaamse Jeugdherbergen.   
 korting bij Blue Bike, Natuurvrienden krijgen bij het registreren van hun Blue-Bike abonnement 2 

ritten gratis. Vraag de code op via atb@denatuurvrienden.be, rijden en online voordelen. 
 je ontvangt 4 keer per jaar het magazine De Natuurvriend met veel interessante informatie 

en ledenvoordelen. 
 je kan een deel van het lidgeld recupereren via het ziekenfonds. Het formulier ontvang je samen 

met de lidkaart. 

 
 
FIETSEN 
 
Samen met S-Sport Kapellen – zie elders in dit Wereldvenster. 
 
ACTIVITEITEN  
 

 zaterdag 18 december: Namiddagwandeling in Berendrecht. 
 zaterdag 19 februari 2022: Namiddagwandeling Mastenbos/Fort Ertbrand. 

 
Ons volledige programma: http://www.natuurvriendenkapellen.be 

 
 
 

      S-Sport Kapellen 
 
WEKELIJKS AANBOD 
 
maandag petanque gemeentepark 13.30 tot 17.00 uur 

dinsdag fietsen vertrek achter de 
sporthal 

13.00 uur 

dinsdag seniorobic / ILOKA sporthal / Kapellen of 
Putte 

14 tot 15.30 uur 

woensdag lijndans beginners turnzaal KA Streepstraat 16.00 tot 17.00 uur 

vrijdag lijndans sporthal / Kapellen of 
Putte 

14.00 tot 15.30 uur 

 
Zaterdag is er gelegenheid tot wandelen, in samenwerking met De Natuurvrienden. Voor wandelingen: zie 
rubriek “De Natuurvrienden”. 

 
• info fietsen en petanque / Patrick Van Hoeydonck – info@splusssportkapellen.be / 

0475.39.12.96. 

Individueel lid volwassene 37 € 

Bijlid volwassene vanaf 18j. 18 € 

Individuele 65-plusser (geboren voor 1/1/1957 27 € 

Bijlid 65-plusser 18 € 
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• info lijndans en seniorobic / Irène Huygen – irene.huygen@skynet.be  /  0486.69.92.33. 
 
LIDGELD 
 

- januari-december – 12 € - vernieuwen ten laatste in januari 2022. 
 
FIETSEN in de wintermaanden 
 
Tijdens de maanden november-december en januari kan je op dinsdag nog steeds fietsen in groep, maar 
dit is niet meer met een vaste begeleider. Vanaf februari kunnen we hopelijk opnieuw starten met 
begeleide fietstochten voor 2022. 
 
LIJNDANS in de sporthal 

 
- op vrijdag 5 november is er lijndans in sporthal Putte.  
- GEEN LES op vrijdag 24 december en vrijdag 31 december. 

 
LIJNDANS in de turnzaal KA Streepstraat 

 
- op woensdag 1 december is er geen lijndans in de turnzaal wegens Sinterklaasfeest ILOKA. 
- geen les tijdens de schoolvakanties 29 december 2021, 5 januari 2022, 2 februari 2022, 6 

april 2022 en 13 april 2022. 
 
FIETSVAKANTIE van 6 juni 2022 tot 12 juni 2022 
 
Locatie   STILLE WILDE – Oisterwijk (Nederland) 
 

 
 
Type kamer   9 tweepersoonskamers en 4 singles. 
 
Arrangement  € 468,00 per persoon half pension. 
   € 25,00 single supplement per dag. 
   € 2,40 per persoon per nacht – toeristenbelasting. 
Voorschot  € 130,00 per persoon volledig te betalen vóór 5 februari 2022. 
 
Inschrijven kan al vanaf nu bij Linda, lindakoeken@gmail.com mits betaling van een gedeeltelijk 
voorschot van € 60,00 op rekening van S-Sport (zie laatste blad) Reservatie is pas geldig na ontvangst van 
dit bedrag. Het voorschot blijft behouden voor een volgend verblijf, indien onverhoopt de reservering niet 
kan doorgaan in verband met Corona. Bij annulering worden er wel kosten aangerekend vanaf 25 dagen. 
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      FOS Kapellen 
 
BEZOEK AAN HET “MERCY SHIP” 
 

 
 
Dit nieuwe schip, dat in Antwerpen ligt, wordt hier ingericht door vrijwilligers tot een hospitaalschip dat in 
de toekomst in Afrika zal opereren. Dit is het tweede schip van deze caritatieve vereniging en ook een stuk 
groter dan het vorige. Het meet 174 m lang en is 28,6 m breed. Er is plaats voor 6 operatiekwartieren en 
199 ziekenhuisbedden. Het plan is het 50 jaar te later opereren en aldus meer dan 150.000 levens te 
veranderen. 
 
Wij plannen een bezoek aan dit schip in januari/februari.  Om één en ander te regelen, wie wil er mee?  
Laat ons nu al weten dat je interesse hebt, inschrijven zodra datum bekend is, maar nu nog niet vrij 
gegeven daar het aankleden van het schip nog even duurt. Wij willen toch niet storen?   
 
Meld je aan bij albert.depaep@skynet.be. Vrije bijdrage, maar minimum 10 €. Beperkt aantal plaatsen! 

 
 
 

      S-Plus Kapellen 
 
S-PLUS NIEUWJAARSCONCERT 
 
Op donderdag 20 januari 2022 trekken we weer naar het Nieuwjaarsconcert in Oostende. Kaarten 
werden al aangekocht. Totaal prijs voor ticket, busvervoer en lunch € 63,- te betalen op rekening van S-
Plus Kapellen. Afrekenen vóór 15 december (rekeningnummer S-Plus - zie laatste pagina). 
 
LIDGELD 
 

- januari-december – 12 € - vernieuwen ten laatste in januari 2022. 
 
Als lid van S-Plus kreeg u het kleine boekje al in de bus. Daar kan je alle uitstappen vinden die voor jou 
worden georganiseerd. Ook vrijgezellen komen aan bod in deze aanbiedingen. 
 
Hierna een kleine greep uit dit aanbod: 

 dinsdag 4 november  Geheimen van de Seefhoek. 
 dinsdag 14 december Trainworld. 

 
Verdere info en prijzen in de kleine gids S-Plus vzw of op www.s-plusvzw.be 
 

 

 

 

 

Ons bestuur is nog steeds op zoek naar administratieve medewerkers! 
Indien je uw afdeling wil komen helpen, dan hadden we dat graag vernomen. 

Onze gegevens vind je op het laatste blad. Zeer welkom! 
S-Plus-Kapellen  /  S-Sport-Kapellen 
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      Curieus Kapellen 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
Wanneer:  zaterdag 27 november om 15 uur. 
Waar:   zaal De Kroon – oud gemeentehuis – Antwerpsesteenweg 1 Kapellen (lift naar boven). 
Verloop:  15 uur - aperitief, aangeboden door de vereniging.  
  15.30 uur - vergadering over de werking van onze vereniging. 
  16 uur - we bieden jullie een high tea aan met broodjes, scones, zoetigheden en  
           alles waar de Engelse traditie voor staat. 
  Daarna kan je nog een wijntje of biertje drinken aan democratische prijzen.    
Prijs:   8 € voor de high tea. 
            1 € voor een wijntje – 2 € voor een zwaarder biertje (ter plekke te betalen).  
 
Inschrijven bij Marleen Vandueren via gsm 0477.21.98.16 of via mail marleen.curieus@mail.com. 
Betalen 8 € via rekeningnummer BE10-9799-9676-2204 vóór 20 november. Inschrijven en betalen mag 
vanaf 1 oktober 2021. 
 
WANDELING “RODE OORTJES” (volzet)  
 
Je hoeft echt niet door het Schipperskwartier te lopen om te ontdekken dat onze voorvaderen helemaal niet 
zo preuts waren als de geschiedenisboekjes ons willen doen geloven! In het oude stadsgedeelte van 
Antwerpen gaan we op zoek naar zeden en gewoonten door de eeuwen heen.  
 
Hoe zat dat met de dagelijkse hygiëne? Waarom droegen rijke dames een pomandertje? Wat hebben 
konijnen met de kleding van de middeleeuwse Antwerpenaar te maken? Hoe werd er voorlichting gegeven 
aan de jeugd? Deze en vele vragen krijgen een antwoord tijdens deze ludieke wandeling. Sociale 
geschiedenis met de glimlach. Verhalen uit de cabardoeskes en de vrolijke badstoven worden doorgespoeld 
tijdens een stop in een typisch Antwerps cafeetje. 
 
Wanneer:   zaterdag 4 december – 13.30 uur. 
Samenkomst:   13.15 uur - Grote Markt 13 – Antwerpen – Stadswinkel. 
Prijs:    8 €. 
 
Inschrijven vanaf 10 november bij Marleen Vandueren via gsm 0477.21.98.1610 of via mail: 
marleen.curieus@mail.com. Betalen vóór 20 november op rekening BE10-9799-9676-2204 van Curieus 
Kapellen. 
 
Na de wandeling wordt ook een drankje voorzien in Café “Den Engel”. 
 
Wegens de zeer grote belangstelling zouden we de wandeling ergens in april nog eens hernemen. Ik heb 
hiervoor al contact opgenomen met de gids. De nieuwedatum is zaterdag 23 april 2022 van 13.30 uur 
tot 16.30 uur. De mensen op de wachtlijst krijgen dan zeker de eerste plaatsen. 
 
BEZOEK AAN “MANUFACTUUR DE WIT” 
 
De “Koninklijke Manufactuur van Wandtapijten De Wit” is een bedrijf, gesticht in 1889 in Mechelen, 
gespecialiseerd in het restaureren van wandtapijten. De Wit weeft, conserveert, koopt en 
verkoopt wandtapijten en organiseert regelmatig tentoonstellingen rond dit thema.  
 
De “Koninklijke Manufactuur De Wit” herstelt waardevolle wandtapijten uit de hele wereld. De meest 
gereputeerde musea en kastelen laten hun topstukken hier reinigen en conserveren. De Manufactuur bezit 
bovendien een prestigieuze privécollectie wandtapijten. 
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Wanneer:  zaterdag 29 januari 2022 van 11.30 uur tot 13 uur. 
Vervoer: met de trein vanuit Kapellen naar Mechelen-Nekkerspoel – juiste vertrekuren worden nog 
  meegedeeld, kunnen nog wijzigen, zal ergens net voor 10 uur zijn. 
Prijs:   8 € voor het bezoek van 20 personen met gids. 
 
Na het bezoek wandelen we door de tuin van Mechels kunstenaar Rik Wouters naar de vleeshalle van 
Mechelen voor de lunch, rond 13.30 uur in Mercado. Iedereen mag kiezen uit het zeer gevarieerde aanbod 
en betaalt dit ook zelf ter plaatse. 
 
Inschrijven vanaf 10 november bij Marleen Vandueren via gsm 0477.21.98.16 of via mail 
marleen.curieus@mail.com of marlev@scarlet.be. Betalen vóór 15 januari 2022 op rekening van 
Curieus BE10-9799-9676-2204. 
 
PLANNING VOORJAAR 2022  
 

 februari 2022: bezoek aan de luchthaven van Deurne en het museum Stampe en Vertongen 
(zaterdag 26 februari 2022). 

 maart 2022: tentoonstelling “Antwerpen à la carte” in het Mas te Antwerpen (zaterdag 26 maart 
2022). 

 april 2022: Fakkeltheater: “In de schaduw van Toon Hermans”, een warmhartige Vlaamse hommage 
aan de grootste Nederlandse filosoof van de levensblijheid. Na 7 jaar en 105 voorstellingen na de 
première wordt het voor de laatste keer gespeeld in het Fakkeltheater.                                        
Liedjes: Toon Hermans – Zang: Lissa Meyvis – Verhalen: Herman Van Hove – Orkest en 
arrangementen: Pol Vanfleteren. 

 We hebben een optie genomen op vrijdag 15 april 2022 voor 15 tickets van deze voorstelling. De 
 tickets kosten 28 €. 

 mei 2022: picknick (zondag 8 mei 2022). 
 juni 2022: bezoek aan Binche – daguitstap met de bus (zaterdag 25 juni 2022). 

 
 
 

      Vooruit Nationaal 
 
Investeringen in onze gezondheidszorg, in onze welvaart en in ons klimaat. Dat zijn de krachtlijnen van de 
federale begroting die we met Vooruit onderhandeld hebben. Geen besparingen, maar investeren in onze 
toekomst, zodat we volgende generaties niet opzadelen met een gepeperde factuur. Vooruit doet dat met 
een begroting die vooruitdenkt. Vooruit investeert in zorg, klimaat en welvaart. Vooruit zorgt voor meer 
mensen aan het werk. Vooruit zorgt voor sociale vooruitgang door hogere lonen. Vooruit zorgt voor eerlijke 
bijdrage van grote vermogens en multinationals. 
 
1. Vooruit investeert in toegankelijke en betaalbare zorg 
Vooruit investeert in de gezondheidszorg van de toekomst, in kwaliteitsvolle zorg die toegankelijk en 
betaalbaar is voor iedereen. Concreet zorgen we onder meer voor een betere terugbetaling van tandzorg, 
goedkopere tarieven voor een bezoek aan de huisarts en investeringen in mentaal welzijn. 
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2. Vooruit investeert in de aanpak van de klimaatcrisis 
De mensen mogen niet de factuur blijven betalen voor een klimaatbeleid dat alles uitstelt. Vooruit maakt 
werk van een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid. Zo maakt Vooruit het verschil:  

 Investeringen in het spoor, want dat zorgt voor minder files, minder vervuiling en betere mobiliteit. 
Bovendien brengt elke euro die we investeren in het spoor 2,83 euro op voor de Belgische 
economie.  

 Investeringen in de renovatie van overheidsgebouwen en in wind- en zonne-energie. Zo zorgen we 
voor minder energieverbruik én pakken we de CO2-uitstoot aan. 

 Minder subsidies voor vervuilende systemen zoals professionele diesel. 
 Internationale strijd tegen de klimaatcrisis. We pakken de klimaatcrisis samen aan. Hier en in de 

rest van de wereld. Vooruit pakt verwoestijning aan in het Zuiden en investeert de komende jaren 
37,5 miljoen euro in de strijd tegen klimaatverandering. 

 
3. Vooruit helpt meer mensen aan het werk en aan hogere lonen  
Voor Vooruit is het duidelijk. Wie heel zijn leven keihard werkt, verdient een eerlijk loon. Corona of niet, we 
zorgen voor hogere nettolonen voor alle werknemers met lage en middeninkomens. Hiermee versterken we 
de stijgende minimumlonen vanaf 1 april 2022.  
Na ziekte is het vaak niet evident om terug werk te vinden. Met een totaalaanpak begeleiden we langdurige 
zieken die kunnen werken terug weer naar een aangepaste job. Wie wil werken, moet kunnen werken. 
Daar zorgen we samen voor. 
Bovendien maken we knelpuntberoepen aantrekkelijker door het loon voor een knelpuntberoep te 
combineren met een vierde van de uitkering gedurende de eerste drie maanden. We maken het ook 
mogelijk om de uitkering te combineren met een vergoeding voor de opleiding van een knelpuntberoep. Zo 
investeren we in werkbare jobs voor iedereen.  
 
4. Vooruit zorgt voor eerlijke bijdrage van grote vermogens en multinationals 
Een sterke overheid heeft haar begroting op orde. Vooruit zorgt ervoor dat de grootste schouders de 
zwaarste lasten dragen.  
Met de effectentaks halen we elk jaar bijna een half miljard euro op bij de allerrijksten die meer dan een 
miljoen euro op hun effectenrekening hebben staan. Ook profvoetballers zullen in de toekomst een eerlijke 
bijdrage moeten doen. En valsspelers van sociale dumping en fiscale fraude zullen veel meer controles 
krijgen door de inzet van veel meer inspecteurs op het terrein. Zo zetten we ferme stappen vooruit naar 
eerlijke fiscaliteit.  
  
5. Vooruit pakt de energiefactuur aan 
Energie is geen luxeproduct. Het is een basisproduct. Vooruit pakt de stijgende energieprijzen aan.  
Wanneer de energieprijzen omhoog gaan, krijgt de overheid extra inkomsten. Vooruit heeft ervoor gezorgd 
dat de extra BTW-inkomsten van de overheid integraal terug gaan naar de gezinnen via een lagere 
energiefactuur.  
De federale regering geeft in 2021 220 miljoen euro terug en bijna 600 miljoen euro in de periode 2021-
2022 via: 

 Verlenging van het sociaal tarief tot na de winter voor 1 miljoen gezinnen en het invoeren van een 
sociaal tarief voor zij die rechtstreeks met warmte verwarmen; 

 Extra korting op de factuur van 80 euro voor gezinnen die vallen onder het sociaal tarief; 
 Energienorm om toekomstige prijsstijgingen te vermijden;  
 Betere bescherming tegen wanpraktijken van leveranciers door een verhoging van de 

voorschotfactuur bij vaste contracten enkel toe te staan als het jaarlijks verbruik ook effectief 
wijzigt. En strengere controles door de CREG op prijsverhogingen van variabele contracten.  

  
Vooruit doet het 
Kortom, waar de vorige regering na de financiële crisis volop heeft bespaard, met weinig extra welvaart, 
meer ongelijkheid en geen investeringen in onze toekomst zoals het klimaat, leggen we nu wel een 
begroting voor die focust op investeringen. Investeringen die onze welvaart vergroten en ze eerlijk 
herverdelen. Dat is waar Vooruit voor gestreden heeft. Dat gaan we nu realiseren! 
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CURIEUS Kapellen 
 

 Vandueren Marleen, Poeldreef 38 – 2950 Kapellen                    gsm. 0477.21.98.16 
    E-mail: marleen.curieus@mail.com 
 Website: www.curieuskapellen.net - Rekeningnummer: BE10-9799-9676-2204 

 
DE NATUURVRIENDEN Kapellen 
 

 Joossens Jos, Pannenhoefdreef 97 – 2950 Kapellen            gsm. 0474.69.11.05 
E-Mail: jos.joossens@skynet.be 

 Website: www.natuurvriendenkapellen.be - Rekeningnummer: BE70-9796-1162-5825 
 

FOS-groep Kapellen 
 

 De Paep Albert, Ertbrandstraat 239 Bus 8 – 2950 Kapellen        tel. 03.664.49.93 
   E-mail: albert.depaep@skynet.be 

 Rekeningnummer: BE39-9793-3215-8519 
 
IEV Kapellen 
 

 Leemans Greet, Klinkaardstraat 58 – 2950 Kapellen    gsm. 0495.54.11.47 
   E-mail: leemans.greet@gmail.com 

 Website: www.ievkapellen.wordpress.com - Rekeningnummer: BE52-9790-7919-1209  
 

Vooruit Kapellen 
 

 Secr.: Snoeys Rudi, Heidestraat 75 – 2950 Kapellen     
   E-mail: rudisnoeys@hotmail.com 

 Fractie: Namurois Tom, Eikendreef 28 – 2950 Kapellen 
   E-mail: tomnamurois@hotmail.com 

 Website: kapellen.s-p-a.be - Rekeningnummer: BE12-9790-7918-9892 
 
S-PLUS Kapellen 

          
 Van Hoeydonck Patrick        gsm. 0475.39.12.96 

   E-mail: info@splusssportkapellen.be 
 Website: https://splusssportkapellen.be  
 Rekeningnummer: BE43-9799-9676-1901 

 
S-SPORT Kapellen 

 

 Van Hoeydonck Patrick        gsm. 0475.39.12.96 
        E-mail: info@splusssportkapellen.be. 

 Website: https://splusssportkapellen.be  
 Rekeningnummer: BE73-9796-4484-2160 

 
ZIJ-KANT Kapellen 
 

 Leemans Greet, Klinkaardstraat 58 – 2950 Kapellen    gsm. 0495.54.11.47 
   E-mail: leemans.greet@gmail.com 

 Website: www.zijkantkapellen.wordpress.com - Rekeningnummer: BE87-9796-1826-7594 
 


