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WERELDVENSTER


Curieus Kapellen

OPERA IN DE CINEMA – THE HOURS van PUTS (Volzet)

Curieus
IEV
Natuurvrienden
Vooruit
S-Plus
S-Sport
zij-kant

Het verhaal dat geïnspireerd is op Mrs. Dalloway van Virginia Woolf en algemene
bekendheid kreeg door de met een Oscar bekroonde filmversie. Drie vrouwen uit
verschillende tijdperken die worstelen met hun innerlijke demonen en hun rol in de
maatschappij.
Wanneer:
Samenkomst:
Prijs.

zaterdag 10 december om 18.30 uur in Kinepolis Antwerpen.
in de hall om 18.15 uur.
25 € te storten op rekening BE10-9799-9676-2204 van Curieus
Kapellen

Inschrijven via
Lucy
Smits
info@curieuskapellen.net

GSM

0485.97.78.10

of

via

E-mail

ALGEMENE LEDENVERGADERING CURIEUS
Op zaterdag 28 januari 2023 houden wij onze Algemene ledenvergadering. Deze
keer vieren we het begin van het nieuwe werkjaar met een receptie en … geen
paniek, geen kapotte liften dit jaar. We komen deze keer samen in de Kleine Biz
(naast zaal Lux).
Deuren openen om 14.30 uur – vergadering start om 15 uur – daarna receptie
met …
Bij het binnenkomen bieden we jullie een aperitief aan van de vereniging.
Andere dranken zijn te verkrijgen aan democratische prijzen.
- cola en water: 1 €
- wijn en pils: 2 €
- zwaardere bieren: 3 €
- koffie en thee: gratis
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Inschrijven vóór 15 januari 2023 bij Lieve en Patrick Van Hoeydonck-Vandueren via GSM 0475.39.12.96
(Patrick) – 0476.37.10.15 (Lieve) of E-mail: patrick.vanhoeydonck2@gmail.com (Patrick) –
lieve.curieus@gmail.com (Lieve).
Prijs: 5 € te storten op rekening BE10-9799-9676-2204 van Curieus Kapellen. De inschrijving is definitief na
betaling.

K.S.M.KA. ANTWERPEN
Op zaterdag 11 februari 2023 bezoeken wij om 14
uur het KSMKA aan de Leopold de Waelplaats 2 te
Antwerpen voor “De Schoonste Tour”, een bezoek
met gids.
Zeven eeuwen kunst: van Vlaamse primitieven tot
expressionisten. Wereldberoemde meesters. De meest
omvangrijke en belangrijke collecties van James Ensor
en Rik Wouters.
Tickets (2 prijzen)
- 25 € of 5 € met Museumpas.
Beperkt aantal tickets.
Inschrijven bij Lucy Smits via E-mail info@curieuskapellen.net of GSM 0485.97.78.10. Bedrag
overschrijven op de rekening van Curieus na bevestiging van de inschrijving. De inschrijving is pas definitief
na ontvangst van de betaling. Afsluiting inschrijvingen vóór 19 januari 2023.

ACTIVITEITEN VOORJAAR 2023







zaterdag 25 februari – tweede bezoek aan het vernieuwde stadhuis in Antwerpen.
zaterdag 25 maart – Brugge – wandeling met gids en bezoek aan het Groeningemuseum.
zaterdag 22 april - Labiomista in Genk en landcommanderij Alden Biesen in Bilzen, samen met de
Grijze Geuzen.
zaterdag 13 mei - Bezoek aan de haven van Antwerpen.
zaterdag 3 juni - voorzien we nog een opera in de Cinema: De Toverfluit.
zaterdag 24 juni – GUM en plantentuin van de Universiteit van Gent.

VERNIEUWING LIDGELD
Ons lidgeld blijft 5 € voor 2023. Voor diegenen die onlangs lid geworden zijn geldt hun recente betaling ook
voor 2023



S-Plus Kapellen

LIDGELD
Het lidgeld voor 2023 blijft 12 €. Te betalen op rekening BE43-9799-9676-1901 vóór 15 januari 2023.

FIETSBIJSTAND VAB
S-Plus fietsbijstand VAB Benelux. Als lid van S-Plus betaal je slechts 25,50 € per persoon per jaar. Voor
meer info en inschrijvingen, bel S-Plus 02.515.02.06 of E-mail naar info@s-plusvzw.be.
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SENIORENFEEST GEMEENTE KAPELLEN
Op maandag 5 december in feestzaal LUX om 14 uur “Seniorenfeest” van de gemeente Kapellen. Inkom
5 € voor koffie met gebak. Inschrijven bij Linda en 5 € storten op rekening S-Plus BE43-9799-9676-1901

AFSLUITING ZOMERSEIZOEN 2022
Op vrijdag 9 december om 18 uur sluiten - naar jaarlijkse traditie – het zomerseizoen 2022 af met een
etentje, dit keer in de “Poulidor”.
Menu:

-

aperitief van de “Kas”.
duo van kaas en garnaalkroket of rundscarpaccio.
koninginnenhapje of salade geitenkaas met of zonder spek.
dessert naar keuze

Prijs:

- voor leden 40 € (niet leden 45 €) storten op rek S-Sport BE73-9796-4484-2160 dranken bij het eten voor eigen rekening.

Inschrijven bij Linda via GSM 0475.73.41.25 of E-mail lindakoeken@gmail.com en keuze menu opgeven
a.u.b. tot 5 december.

KERSTFEEST BRUGGESKE
ter info: Kerstfeest Bruggeske op dinsdag 13 december en woensdag 14 december.

ACTIVITEITEN 2023




donderdag 19 januari 2023 - Nieuwjaarsconcert in het Kursaal te Oostende.
info via E-mail lindakoeken@gmail.com of GSM 0475.73.41.25 – prijs: 71,50 per persoon overschrijven op rekening S-Plus Kapellen BE43-9799-9676-1901.
vrijdag NM 17 februari 2023 - Algemene ledenvergadering / info volgt.
zaterdag
13
mei
2023
een
Havenbezoek
samen
met
“Curieus”
een schitterende daguitstap – alle verdere info volgt!



S-Sport Kapellen

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
maandag

petanque

gemeentepark

13.30 uur tot 17.00 uur

dinsdag

Fietsen
Turnen (ILOKA)

vertrek achter de sporthal
sporthal

13.00 uur
14 uur tot 15.30 uur

woensdag

lijndans beginners

Turnzaal KA Streepstraat

16 uur

vrijdag

lijndans

Sporthal

14.30 uur

Zaterdag is er gelegenheid tot wandelen in samenwerking met “De Natuurvrienden”.
•
•
•

info fietsen / Patrick Van Hoeydonck – info@splusssportkapellen.be / 0475.39.12.96.
info petanque / Linda Koeken – lindakoeken@gmail.com / 0475.73.41.25.
info lijndans en seniorobic / Irène Huygen – irene.huygen@skynet.be / 0486.69.92.33.
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LIDGELD
Het lidgeld voor 2023 blijft 12 €. Te betalen op rekening BE73-9796-4484-2160 vóór 15 januari 2023.

LIJNDANSEN
Geen les lijndans op woensdag 30 november (Sinterklaasfeest ILOKA) en woensdag 28 december en
woensdag 4 januari 2023 (kerstvakantie).

SENIORENFEEST GEMEENTE KAPELLEN
Op maandag 5 december in feestzaal LUX om 14 uur “Seniorenfeest” van de gemeente Kapellen. Inkom
5 € voor koffie met gebak. Inschrijven bij Linda en 5 € storten op rekening S-Plus BE43-9799-9676-1901 lijndansers zijn al ingeschreven via Irène.

AFSLUITING ZOMERSEIZOEN 2022
Op vrijdag 9 december om 18 uur sluiten - naar jaarlijkse traditie – het zomerseizoen 2022 af met een
etentje, dit keer in de “Poulidor”.
Menu:

-

aperitief van de “Kas”.
duo van kaas en garnaalkroket of rundscarpaccio.
koninginnenhapje of salade geitenkaas met of zonder spek.
dessert naar keuze

Prijs:

- voor leden 40 € (niet leden 45 €) storten op rek S-Sport BE73-9796-4484-2160 dranken bij het eten voor eigen rekening.

Inschrijven bij Linda via GSM 0475.73.41.25 of E-mail lindakoeken@gmail.com en keuze menu opgeven
a.u.b. tot 5 december.

ACTIVITEITEN 2023
 vrijdag NM 17 februari 2023 - Algemene ledenvergadering / info volgt.
 zaterdag 13 mei 2023 - een Havenbezoek samen met “Curieus” - een schitterende daguitstap –
alle verdere info volgt!



Natuurvrienden Kapellen

WANDELEN
OPGELET !
Wat
Wanneer
Waar
Bijeenkomst
Vertrek
Vertrek wandeling
Afstand

Wijziging data

Namiddagwandeling “Trappisten”.
zaterdag 3 december
Malle.
Kapellen 12.45 uur - parking zaal Lux.
13.00 uur.
13.30 uur - parking over de abdij, Café Trappisten Westmalle, Antwerpsesteenweg
487, 2390 Malle.
8 km.
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De wandeling “Trappisten” is een groene klassieker. Ideaal in een periode met korte dagen en met als
afsluiter een goeie trappist van bij ons
Inschrijven bij Ludo Boeckx via tel. 03.664.48.75 of E-mail boeckx.pichal@telenet.be.
Wat
Wanneer
Waar
Bijeenkomst
Vertrek

Namiddagwandeling, stadswandeling.
zaterdag 17 december
Antwerpen.
13.15 uur - station Antwerpen Centraal, aan de grote klok.
13.30 uur.

Laat u verrassen. Tipje van de sluier: eindpunt is de kerstmarkt. Achteraf kunnen we samen nog iets eten.
Inschrijven voor de wandeling en de maaltijd (indien gewenst) bij Linda Koeken via GSM 0475.73.41.25 of
E-mail lindakoeken@gmail.com.

LIDGELD 2023
De prijs wordt aangepast en wordt ons later meegedeeld.
Ons volledige programma: http://www.natuurvriendenkapellen.be



Vooruit Nationaal

Wij verlagen opnieuw uw zorgfactuur. Brillen, tandzorg en meer worden goedkoper
Niemands gezondheid mag afhangen van de dikte
van hun portefeuille – ook niet in crisistijd. Daarom
investeren we opnieuw in betere en betaalbare
zorg.
Ons land maakt een ongeziene crisis door.
Miljoenen gezinnen en alleenstaanden kijken met
een bang hart naar elke factuur. Het doel van onze
federale begroting is dan ook duidelijk: de lage en
middeninkomens helpen met hun facturen.
Daaronder vallen ook de facturen voor de dokter,
de tandarts of het ziekenhuis. Want we moeten
absoluut voorkomen dat mensen noodzakelijke zorg
uitstellen uit angst voor de rekening. Daarom
investeren we liefst 3,2 miljard € in betere en betaalbare zorg, ofwel 757 miljoen € boven op de index.
Die investering krijgt nu verder vorm onder Frank Vandenbroucke: tandzorg, CT-scans en brillen worden
goedkoper, jonge mensen met kanker krijgen zorg op maat en meer.
Maximumfactuur stijgt niet voor 665.000 gezinnen
De maximumfactuur beperkt hoeveel remgeld mensen moeten betalen in een jaar. We voorkomen dat de
maximumfactuur mee stijgt met de index. Mensen met een maximumfactuur van 500 € besparen al snel 50
€ in 2023.
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Goedkopere brillen
Meer brillenglazen worden terugbetaald: tot een brilsterkte van 6 dioptrie.
Goedkopere tandzorg
- Gratis naar de tandarts tot 19 jaar
- Ook tachtigplussers krijgen hun jaarlijkse controle terugbetaald
- Kwetsbare mensen kunnen binnenkort makkelijker naar de tandarts.
Goedkoper patiëntenvervoer
We verbeteren de samenwerking tussen ziekenhuizen. Maar de patiënt mag geen torenhoge factuur krijgen
voor het vervoer tussen ziekenhuizen. Die extra kosten voor de patiënt voorkomen we.
Betere zorg en levenskwaliteit voor mensen met kanker
Jongeren met kanker verdienen zorg op maat. Zij zitten vaak met veel vragen: over hun werk, studie,
vruchtbaarheid of seksualiteit. Daarom investeren we in zorgteams met een coach, een sociaal assistent en
een psycholoog.
Goedkopere NMR- en CT-scans
Meer dan 20 ziekenhuizen hebben vandaag geen geconventioneerd radioloog, die de officiële tarieven
toepast. Daar komt verandering in. In elk ziekenhuis zal je een geconventioneerd radioloog vinden.
Deze investeringen worden in de komende 2 jaar zichtbaar op het terrein.

Vlaamse regering, wat gaat u doen om de veiligheid van onze kinderen te garanderen?
Na het tragisch overlijden in een crèche in Mariakerke,
kwam er, dankzij Vooruit, een onderzoekscommissie naar
de wantoestanden in de kinderopvang. Eind deze zomer
verscheen het rapport van de onderzoekscommissie. De
conclusie was duidelijk: de Vlaamse regering faalt in haar
kerntaak, het beschermen van onze kinderen. En toch
stonden de kranten deze week opnieuw vol
verschrikkelijke verhalen uit de kinderopvang. Hannes
Anaf: “Vlaamse regering, wat gaat u doen om de
veiligheid van onze kinderen te garanderen?”
“Een kind met brandwonden die niet verzorgd worden.
Een kind dat met het hoofd in het toilet wordt geduwd en
vervolgens wordt er doorgespoeld. Een kind dat met
ductape wordt vastgebonden. Dat zijn folterpraktijken in
onze Vlaamse kinderopvang”, steekt Hannes Anaf van
wal in het Vlaams Parlement.
Amper drie maanden na de aanbevelingen van de onderzoekscommissie lezen we opnieuw schrijnende
verhalen in de pers. De aanbevelingen moesten de veiligheid in de kinderopvang garanderen en het
vertrouwen in de sector herstellen, maar de Vlaamse regering ziet de urgentie van de situatie nog altijd
niet in.

“Erkend door de Vlaamse overheid”: wat betekent dat nog?
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“En we kunnen het niet genoeg herhalen: dit gaat maar om een aantal kinderopvanginitiatieven waar het
écht fout zit”, gaat Hannes verder. “Dag na dag zetten kinderbegeleiders zich met hart en ziel in voor onze
kinderen. Ook voor hen trekken we nu opnieuw aan de alarmbel. Want de hele sector wordt keer op keer
in een negatief daglicht gezet. Dat verdienen ze niet.”
“Wat betekent zo’n bordje ‘Erkend door de Vlaamse overheid’ eigenlijk nog?”, besluit Hannes. “De Vlaamse
regering kan de veiligheid van onze kinderen in de kinderopvang niet garanderen. Sinds juli werd de top
van Kind en Gezin een hand boven het hoofd gehouden. Er werd beterschap beloofd. Maar op deze manier
kan het écht niet verder. De Vlaamse regering is verantwoordelijk voor deze wantoestanden en moet het
probleem nu écht aanpakken.”
Wat deze Vlaamse Regering vooral nu moet doen, is in eigen boezem kijken. Het is aan hen om te zorgen
voor beter beleid. Er moet een toekomstplan komen om de kwaliteit en de veiligheid van de kinderopvang
te verhogen. Maar ook investeringen zijn broodnodig: er moeten meer kinderbegeleiders per kind komen,
betere arbeidsvoorwaarden zijn en hogere lonen op tafel komen. Alleen zo maken we het beroep opnieuw
aantrekkelijk en kunnen we opnieuw gemotiveerde mensen aantrekken. Daar moet deze Vlaamse Regering
nu dringend werk van maken. Voor de veiligheid van onze kinderen. Zo kunnen ouders met een gerust hart
gaan werken.

Een begroting voor u, niet de grote vermogens
Eerlijke belasting multinationals, 6% btw op energie permanent en meer.
Onze begroting helpt de lage en middeninkomens, niet de grote vermogens. Wij garanderen de
automatische indexering, verlagen uw energiefactuur en investeren in betaalbare zorg. De grote vermogens
en multinationals betalen een eerlijke bijdrage tijdens de grootste crisis in decennia.
Een begroting weerspiegelt wat wij belangrijk vinden als samenleving. Hoe ziet onze toekomst eruit? Hoe
stuwen wij elkaar vooruit? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zijn deel doet en krijgt?
Vandaag, in de grootste crisis in decennia, zijn die vragen urgenter dan ooit. Want de mensen in dit land
zien af. Van hardwerkende alleenstaanden en gezinnen tot gepensioneerden: miljoenen mensen kijken met
een bang hart naar elke factuur.
Met deze begroting kiezen we voor hen: voor alle werkende mensen. Voor iedereen die moed houdt bij
elke nieuwe tegenslag. Voor iedereen die keihard zijn best doet om zichzelf en elkaar vooruit te stuwen.
Daarom verlagen we uw energiefactuur, beschermen we uw inkomen en investeren we ongezien in de
zorg. En we vragen een eerlijke bijdrage aan de grote vermogens en multinationals. Zodat ook zij hun deel
doen, en niet alleen de werkende mensen.
Want de crisisfactuur mag niet terechtkomen bij de lage en middeninkomens. De middenklasse mag niet
verdwijnen door een crisis die anderen veroorzaakten, ver weg van hier. En hardwerkende mensen mogen
niet achteruit gaan terwijl sommigen miljarden verdienen.
De werkende mensen in dit land doen keihard hun best. Zij verdienen een samenleving met eerlijke
belastingen, en een overheid die niemand achterlaat.
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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
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
E-mail: info@splusssportkapellen.be
 Website: https://splusssportkapellen.be
 Rekeningnummer: BE43-9799-9676-1901

gsm. 0475.39.12.96

S-SPORT Kapellen


Van Hoeydonck Patrick



Website: https://splusssportkapellen.be



E-mail: info@splusssportkapellen.be.

gsm. 0475.39.12.96

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


