MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT
(verschijnt niet in augustus)

44ste jaargang - nummer 2 – februari 2022 - afgifte: 2950 Kapellen - P309429.
Ver. Uitgever: Tom Namurois, Eikendreef 28 - 2950 Kapellen

WERELDVENSTER

Curieus
FOS

ALGEMENE VERGADERING
Wanneer:
Waar:
Verloop:

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

Curieus Kapellen

Prijs:

zaterdag 12 februari om 15 uur.
Zaal De Kroon – oud gemeentehuis – Antwerpsesteenweg 1
Kapellen (lift naar boven).
- 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.
8 € voor de high tea.
1 € voor een wijntje – 2 € voor een zwaarder biertje (ter plekke
te betalen).

Inschrijven via Marleen Vandueren via gsm 0477.21.98.16 of via mail
marleen.curieus@mail.com.
Betalen 8 € via rekeningnummer BE10-9799-9676-2204.
Voor de mensen die nog willen komen, gelieve te bellen of te mailen vóór 5
februari 2022 en ineens te betalen. Voor hen die op de nieuwe datum niet
aanwezig kunnen zijn gelieve zo snel mogelijk te verwittigen. Diegene die al
ingeschreven zijn moeten niks meer storten, maar mogen hun deelname nog wel
bevestigen.

BEZOEK STAMPE & VERTONGENMUSEUM
Het Stampe & Vertongen Museum brengt hulde aan de luchtvaartpioniers Jean
Stampe en Maurice Vertongen die in 1923 hun vliegschool en vliegtuigfabriek
oprichtten in Antwerpen.
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Samen met Jan Olieslagers - de Antwerpse Duivel - waren zij de initiatiefnemers en stuwende krachten
achter de ontwikkeling van de Antwerpse luchthaven.
Het museum bestaat uit een statisch en een vliegend deel. De vliegtuigen van dit laatste zijn te bekijken
vanuit 'den Atelier'. Naast een aantal SV-4 en W.O.I replica's - die tentoongesteld zijn en vrij te
fotograferen - vertelt het museum de bezoeker het verhaal van de luchtvaart in Antwerpen: beginnend in
1909 met de eerste vliegweek op het Wilrijkse Plein en eindigend met de situatie zoals ze vandaag is.
Het museum bevindt zich links naast het gebouw van de Antwerpse luchthaven.
Wanneer:
Samenkomst:
Hoe er geraken?










zaterdag 26 februari om 14.00 uur.
om 13.45 uur aan de ingang van het museum.

met De Lijn (tram en bus) - (1 x overstappen).
vertrek - 12.50 uur – halte Merksem P+R perron 3 (104097) – Tram 2 – P+R Merksem-Hoboken.
aankomst – 12.54 uur – halte Merksem Oude Bareel (102025).
vertrek – 13.02 uur – halte Merksem Oude Bareel (102025) – buslijn 33 – Ekeren-Merksem-WilrijkHoboken.
aankomst – 13.31 uur- halte Deurne Vosstraat (103812).
met De Lijn (bus) – (0 x overstappen).
vertrek – 12.58 uur – halte Merksem Jan Palfijnziekenhuis.
aankomst – 13.31 uur – halte Deurne Vosstraat (103812).
met eigen vervoer – de parking aan de luchthaven is betalend.

Gelieve bij inschrijving mee te delen of je met de auto komt. En of je extra personen mee kan nemen.
P.S.: indien de coronamaatregelen het toelaten wordt er na het bezoek een drankje aangeboden in de
cafetaria van de luchthaven.
Prijs:
Inschrijven:
Betalen:

8€
bij Patrick Van Hoeydonck via gsm 0475.39.12.96 of via mail
patrick.van.hoeydonck@gmail.com.
vóór 1 februari 2022 op rekening BE10-9799-9676-2204 van Curieus Kapellen.

TONEELVOORSTELLING “MARIETTE GAZET”
Het amateurtheatergezelschap “Altijd Maar Beter en Beter” mag eindelijk een weekend in de Zwarte Zaal
van het Fakkeltheater spelen. Vandaag is het première. Maar niet alles loopt van een leien dakje. Een
hilarische komedie waarin niet alles volgens plan verloopt.
Regie: Stijn Van Haecke
Auteur: Alex Van Haecke en Stijn Van Haecke
Cast: Magda Peeters, Alex Van Haecke, Jan Tiebos, Kelly Van Steenwegen, Sasja Rooman, Amorion
Reynen, Chloé Fund, Joachim Van Ransbeeck.
Waar:
Wanneer:
Prijs:
Hoe:
Afspraak:
Reserveren:

Fakkeltheater Zwarte Zaal, Reyndersstraat 7 Antwerpen.
zondag 20 februari om 15 uur.
18 €.
openbaar vervoer (metro halte Groenplaats).
ten laatste 15 minuten voor aanvang van de voorstelling in de verbruikszaal.
bij Lucy Smits via mail info@curieuskapellen.net of gsm 0485.97.78.10.
Betaling op rekening Curieus na bevestiging. Uiterste datum reservering: 10
januari 2022.
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ANTWERPEN A LA CARTE – MUSEUM AAN DE STROOM
Over steden en eten – “Antwerpen à la carte” serveert de geschiedenis van de stad langs het
verrassende, grillige en vaak onzichtbare spoor van de voedselketen. Een vitale expo die al je zintuigen
prikkelt. Op de 5de verdieping van het MAS.
Waar:
Wanneer:
Prijs:
Hoe:
Afspraak:
Reserveren:

Museum aan de Stroom, Hanzestedenplaats 1, Antwerpen.
zaterdag 26 maart 2022 om 14 uur.
12 € (inkom + gids).
openbaar vervoer.
13.45 uur in de inkomhal van het MAS.
vanaf 2 februari 2022 bij Lucy Smits via mail info@curieuskapellen.net of
GSM 0485.97.78.10. Betaling op rekening Curieus na bevestiging. Uiterste
datum reservering: 10 maart 2022.

IN DE SCHADUW VAN TOON HERMANS (15 tickets voorzien)
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.
Wanneer:
Waar:
Prijs:
Vervoer:
Samenkomst:

vrijdag 15 april om 20 uur.
Rode zaal van het Fakkeltheater, Hoogstraat 12 – 2000 Antwerpen.
28 €
openbaar vervoer tram 3 tot op de Groenplaats.
ten laatste 15 minuten voor aanvang van de voorstelling in de cafetaria.

Inschrijven: vanaf 1 maart 2022 bij Marleen Vandueren via gsm 0477.21.98.16 of via mail
marleen.curieus@mail.com. Betalen voor 1 april 2022 op rekening BE10-9799-9676-2204 van Curieus
Kapellen

PLANNING VOORJAAR 2022



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



FOS Kapellen

BEZOEK AAN “GLOBAL MERCY”
We zijn in contact gebleven met de organisatie Mercy Ships, maar begrijpelijk - wegens Corona - worden er
nog geen bezoeken gepland. De werken aan het schip zouden flink opschieten en een vertrek uit
Antwerpen zou al in februari kunnen geschieden.
FOS hoopt nog steeds een bezoek te kunnen organiseren, maar we moeten de realiteit accepteren: een
groepsbezoek, zelfs met de nodige voorzorgen, blijft een risico. Voor de organisatie, maar ook voor ons.
Lukt het nog voor het vertrek een datum te pinnen, dan zullen allen die ingeschreven zijn, persoonlijk
verwittigd worden.
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S-Sport Kapellen

WEKELIJKS AANBOD VOOR LEDEN
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 / Patrick Van Hoeydonck – info@splusssportkapellen.be / 0475.39.12.96.
info petanque / Linda Koeken – lindakoeken@gmail.com.
info lijndans en seniorobic / Irène Huygen – irene.huygen@skynet.be / 0486.69.92.33.

Beste fietsvrienden, gelieve te noteren dat de WhatsApp groep “Fietsvrienden” enkel te gebruiken is voor
informatieve meldingen (vb. het afgelasten van de tocht wegens slecht weer) en niet te gebruiken voor
gesprekken. Alvast bedankt voor jullie begrip.

LIJNDANS in de sporthal
-

4-11-18 en 25 februari Kapellen – 11-18 en 25 maart Kapellen – 4 maart – Putte.

LIJNDANS in de turnzaal KA Streepstraat
-

2-9-16 en 23 februari – 9-16-26 en 30 maart – 20 en 27 april.
Geen les tijdens de schoolvakanties: 02.03.2022 – 06.04.2022 en 13.04.2022.

FIETSVAKANTIE van 06.06.2022 tot 12.06.2022
Er zijn nog enkele plaatsen ter beschikking voor de fietsvakantie in Oisterwijk: 1 x eenpersoonskamer of 1
x tweepersoonskamer. Inschrijven en verdere info bij Linda Koeken via mail lindakoeken@gmail.com.
Voor de al ingeschreven fietsers:
nog 70 € overschrijven op rekening S-Sport (bankrekening zie achteraan) vóór 10 februari 2022.

ALGEMENE LEDENVERGADERING IN “DEN BIZ” UITGESTELD TOT ZONDAG 13 MAART
2022
Wegens de slechte besmettingscijfers is onze Algemene Vergadering uitgesteld tot maart. Alles hangt af
van verdere corona maatregelen.
Indien alles kan doorgaan kunnen we elkaar zien op zondagnamiddag rond 14.30 uur voor een verslag
over 2020-2021 en een programma voor 2022, met aansluitend een hapje en een drankje. We houden
jullie nog op de hoogte via mail of telefoon.
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DE 18 GEBODEN VAN DE PETANQUE
Bovenal bemin een (1) bol,
Speel niet voor geld, maar voor de lol.
Verdraag geduldig uw tegenslagen,
Begin niet tegen uwe maat te zagen.
Rol naar de gigi ge kunt niet missen,
Hij ligt er niet om op te pis....
Mijd het zeuren en bedriegen,
Anders zult ge buiten vliegen.
Sta tijdens het spel niet te dromen,
Uw petanqueballen vallen niet uit de bomen.
Wees kalm en bedwing uw zemels,
Zo begaat ge geen kemels.
Wees voorzichtig en kijk goed uit,
Dat ge geen ongelukken doet.
Als ge wilt petanquen,
Begin dan niet te janken,
Over je ploeg of over het terrein,
Je kan niet altijd winnaar zijn.

Lieve en Leo



De Natuurvrienden Kapellen

WANDELWEKEN en WANDELWEEKENDS
Voor het wandelweekend (in mei) en de wandelweek (in oktober) konden wij maar kamers reserveren met
zeer korte optie. Er is al zeer veel in België geboekt. De dan geldende Coronamaatregelen zijn van
toepassing. Voor het wandelweekend in Doornik vroegen we om een verlenging van de optie, maar dit is
nog niet goedgekeurd. Voor de wandelmidweek loopt de optie tot eind januari.

WANDELEN
Wat:
Wanneer:
Bijeenkomst:
Vertrek:

Namiddagwandeling in Mastenbos en Fort Ertbrand.
zaterdag 19 februari.
Parking Eskapade, Kapelsestraat 237 Kapellen.
13 uur.

Inschrijven bij Linda Koeken via gsm 0475.73.41.25 of mail lindakoeken@gmail.com

FIETSEN
Samen met S-Sport Kapellen – zie elders in dit Wereldvenster.
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ACTIVITEITEN
 zaterdag 5 maart – dagwandeling in Wuustwezel.
 zaterdag 19 maart – namiddagwandeling in ’s Gravenwezel.
Ons volledige programma: http://www.natuurvriendenkapellen.be

LIDGELD
Individueel lid volwassene

37 €

Bijlid volwassene vanaf 18j.

18 €

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

27 €

Bijlid 65-plusser

18 €



S-Plus Kapellen

EEN GOED LIEF ???
Ben jij 65+, vrijgezel en op zoek naar een goed lief?
Eén neemt dit voorjaar een groep vrijgezellen op leeftijd mee naar “Hotel Romantiek” voor een
onvergetelijke week waarin passie vanonder het stof wordt gehaald, vergeten vlinders mogen ontwaken en
de hartstocht overheerst. Klaar voor de meest romantische reis van je leven?
Schrijf je in voor vrijdag 11 maart 2022 want het is nooit te laat voor de liefde!

FACEBOOKPAGINA S-PLUS ANTWERPEN
www.facebook.com/splusantwerpen.

S-PLUS NIEUWJAARSCONCERT UITGESTELD TOT UITGESTELD WOENSDAG 13 APRIL
2022
De kaarten werden al aangekocht en blijven geldig. Totaal prijs voor ticket / busvervoer en lunch 63 €, te
betalen op rekening van S-Plus Kapellen. Meer info bij Linda Koeken via lindakoeken@gmail.com.

ALGEMENE LEDENVERGADERING IN “DEN BIZ” UITGESTELD TOT ZONDAG 13 MAART
2022
Wegens de slechte besmettingscijfers is onze Algemene Vergadering uitgesteld tot maart. Alles hangt af van
verdere corona maatregelen.
Indien alles kan doorgaan kunnen we elkaar zien op zondagnamiddag rond 14.30 uur voor een verslag over
2020-2021 en een programma voor 2022, met aansluitend een hapje en een drankje. We houden jullie nog
op de hoogte via mail of telefoon.
Voorlopig kunnen we enkel maar uitstellen maar toch blijven we erin geloven dat deze beproeving ooit eens
zal voorbij zijn en we weer terug veilig kunnen samenkomen.
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Vooruit Nationaal

CAROLINE GENNEZ: “VOOR SOCIALISTEN MOET WERK WEL LONEN EN ZINVOL ZIJN”
Ben je meer dan 2 jaar werkloos? Dan zal je vanaf 2023 verplicht 64 uur per maand gemeenschapsdienst
moeten doen. Dat besliste de Vlaamse regering. Vlaams parlementslid Caroline Gennez legt in dit
opiniestuk uit waarom dat niet werkt.

Gemeenschapsdienst werkt niet
Werken moet lonen, dat is waar wij als socialisten voor staan. Voor mij is werken het schoonste dat er is.
En ja voor wat, hoort wat. Dat is een gezond principe voor een sterke sociale zekerheid. Je krijgt mensen
aan het werk met goede jobs, in de beste omstandigheden met correcte voorwaarden. Je krijgt mensen
aan het werk met goede lonen.
Wat niet werkt, is de verplichte gemeenschapsdienst die Vlaams minister Crevits voorstelt. Verplichte
gemeenschapsdienst houdt in: werken voor de eigen gemeente bij de groendienst, in de scholen of in
vaccinatiecentra en dat aan slechts €1,3 per uur boven op je uitkering. Dat is toch geen deftig inkomen?
Gemeenschapsdienst verdringt bestaande jobs en draagt niet bij tot de activering van werkzoekenden.
Bovendien, wie zou deze gemeenschapsdienst moeten doen? Normaal gezien zitten mensen die meer dan 2
jaar werkloos zijn al in een begeleidingstraject naar werk. Je moet toch geen 2 jaar wachten om een
wederdienst van mensen te vragen? Dat wijst voor mij op een falend Vlaams activeringsbeleid.
Wat werkt wel?
Voor socialisten moet werk wél lonen en zinvol zijn. In het Vlaams Parlement stelde ik onze oplossingen
voor.
Op dit moment zijn er maar liefst 75.000 (!) openstaande vacatures. Ook het cijfer van langdurig werklozen
is veel te hoog. Als de Vlaamse regering zorgt voor een intensieve begeleiding van werkzoekenden naar
een job via opleidingen en sociale tewerkstellingen geraken we echt vooruit. Dat zijn maatregelen die
wérken.
Voor mij is het simpel: match mensen die langdurig werkloos zijn met openstaande vacatures bij
knelpuntberoepen. Zet daar opleidingen voor in. Zo krijgen mensen een deftig loon én een zinvolle job die
ze graag doen. Met Vooruit kiezen we voor échte tewerkstelling.
In de federale regering maken we werk van betere lonen en zorgen we ervoor dat mensen eindelijk vooruit
kunnen. Waar wacht de Vlaamse regering nog op?
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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
E-mail: albert.depaep@skynet.be
 Rekeningnummer: BE40-9796-1923-4463

gsm. 0486.06.66.52

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
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
E-mail: info@splusssportkapellen.be.
Website: https://splusssportkapellen.be
Rekeningnummer: BE73-9796-4484-2160

gsm. 0475.39.12.96

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

