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WERELDVENSTER
Redactioneel


WERELDVENSTER ONLINE

Curieus
FOS
IEV
Natuurvrienden

Vanaf heden kunnen alle lezers “Wereldvenster” lezen op de vernieuwde website
van S-Plus – S-Sport via deze URL https://splusssportkapellen.be
Het volstaat om onderaan de webpagina de verwijzing naar “Wereldvenster” - per
maand van het lopend jaar - aan te klikken. Deze verwijzing vindt u op elke
webpagina van de website terug.



Curieus Kapellen

Als gevolg van de Coronacrisis zijn alvast volgende activiteiten in mei afgelast:

activiteiten in mei:

sp.a
S-Plus

-

Opera in de cinema “Maria Stuarda” op zaterdag 9 mei om 19 uur.
Picknicken in de Kapelse natuur op zondag 10 mei om 11 uur.
Mechelen: “Manufactuur De Wit” op donderdag 23 mei om 11 uur.

De volgende activiteiten zijn onder voorbehoud: we wachten verder de
adviezen en maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad af en brengen
jullie dan op de hoogte.

GELEID BEZOEK AAN BUNKER & VLIEGTUIG ARCHEO ANTWERPEN
Op zaterdag 20 juni bezoeken wij een museum in Antwerpen.

S-Sport
zij-kant

In het Antwerpse Park "Den Brandt" werd tijdens WOII het hoofdkwartier van het
Duitse 89ste Legerkorps gevestigd, verantwoordelijk voor de verdediging van de
Atlantikwall in België en Walcheren. Momenteel doen deze beschermde
monumenten dienst als museum, waar naast de Atlantikwall ook aandacht
geschonken wordt aan de luchtoorlog boven België en vooral de V-Wapens op
Antwerpen.
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Bunker en Vliegtuig Archeo(logie) Antwerpen is een VZW die zich bezighoudt met het in stand houden van
een volledig overgebleven bunkerdorp uit de Tweede Wereldoorlog. Tot nu toe zijn zij erin geslaagd om
drie bunkers open te stellen voor het publiek. Hiervoor zijn constant specialisten aan het werk in binnen- en
buitenland om de nodige materialen op te sporen. De bunkers zijn uitgebouwd tot een volwaardig
oorlogsmuseum met de “Atlantikwall” als hoofdthema. Tal van archeologische vindstukken, foto’s en
plannen, ook met betrekking tot Antwerpen, worden er tentoongesteld.
Ook de luchtoorlog is niet vergeten. Een team specialisten vertegenwoordigt het “WWII Aircraft Research
Centre” en is voortdurend bezig deze moeilijke materie uit de Tweede Wereldoorlog te onderzoeken.
Ongeveer 5400 vliegtuigcrashes werden door hen opgetekend in België. Meerdere vermiste
bemanningsleden kregen hierdoor een graf en onverklaarbare feiten werden opgelost. Tal van opgravingen
brachten ook een grote collectie vliegtuigonderdelen op, die deels tentoongesteld worden in het museum.
De V-bommen zijn niet weg te denken in Antwerpen en vormen het grootste deel van de luchtoorlog
tentoonstelling. Vele onderdelen van beide vergeldingswapens, uit binnen- en buitenland, zijn
tentoongesteld in het museum en worden geplaatst en verklaard om de technische aspecten te
verduidelijken. De nodige aandacht wordt ook geschonken aan de impact op de stad, haar inwoners,
hulpverleners en verdedigers tijdens deze zware beproeving.
Programma
12.50 uur: bijeenkomst Marktplein.
13.00 uur: vertrek met carpooling. Parkeren in de Seringenlaan in Antwerpen (park Den Brandt). Het
museum is het gemakkelijkst bereikbaar via de ingang aan de Acacialaan tegenover de Seringenlaan.
14 uur: geleid bezoek.
16 uur: einde bezoek.
Daarna voor diegene die wensen een drankje in brasserie de “Dikke Mee” (Gerard Le Grellelaan 1/3, 2020
Antwerpen) op ongeveer 500 m wandelen van het museum. Of met auto. Er is een parking. In verband
met de carpooling, gelieve te laten weten of je zelf rijdt en hoeveel personen je kan meenemen - ik rijd zelf
en kan … personen meenemen - ik wil meerijden - ik rijd zelf.
Prijs: 5 € per persoon te betalen vóór zaterdag 30 mei op het rekeningnummer BE10-9799-9676-2204 van
Curieus. In de prijs is inbegrepen: het bezoek aan de drie bunkers. Vlug inschrijven is de boodschap. Aantal
plaatsen is beperkt.

ACTIVITEITEN (onder voorbehoud)






25.07.2020 - Bezoek aan Binche samen met de Grijze Geuzen – org. Patrick.
29.07.2020 - Bezoek aan Fedasil Kapellen – org. Marleen.
22.08.2020 - Bezoek leerlooierij Altan (10 uur – rondleiding met lunch) in combinatie met
kruidenkwekerij Claus in Kruishoutem (14 uur – rondleiding met vieruurtje) – org. Lieve.
19.09.2020 – Lambottemuseum – org. Patrick.
22.10.2020 - Bezoek aan de haven van Antwerpen - org. Patrick.

Hou het allemaal gezond, zorg voor elkaar en jezelf en hopelijk zien we elkaar verder in het jaar terug.



De Natuurvrienden Kapellen

Tijdens de Nationale Veiligheidsraad van woensdag 15 april, werden verschillende
beslissingen genomen. Zoals altijd zijn deze beslissingen gebaseerd op de adviezen van
wetenschappelijke experts. De basisregels blijven ongewijzigd tot en met 3 mei en moeten
absoluut worden opgevolgd. Alle activiteiten van de maand mei zijn geannuleerd.
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WANDELVAKANTIE - WANDELWEEKEND
Wandelvakantie: maandag 5 oktober t.e.m. vrijdag 9 oktober in Genk.
Wandelweekend: vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 november in de Voerstreek.
Meer info: “Wereldvenster” maart of website De Natuurvrienden Kapellen.
Wandelvakantie: 5 t.e.m. 9 oktober in Genk.
Wij moeten voorlopig nog geen voorschot storten. Om organisatorisch toch een overzicht te hebben van de
deelnemers vragen wij om 20 € over te schrijven op rekening van De Natuurvrienden, ten laatste op vrijdag
29 mei. Het aantal deelnemers moeten wij wel aan hen doorgeven. Er wordt later door hen bekeken wat er
in oktober mogelijk is i.v.m. Corona.
Wandelweekend: 6, 7 en 8 november in de Voerstreek.
Hotel Blanckthys is momenteel gesloten. We proberen nog contact met hen te nemen. Wie op de hoogte
wenst gehouden te worden en eventueel wenst deel te nemen, graag een seintje. Dit kan telefonisch via
GSM 0475.73.41.25 of via E-mail bij Linda Koeken lindakoeken@gmail.com.

FIETSEN
Wij fietsen alle dinsdagnamiddagen samen met S-Sport Kapellen met vertrek in Kapellen. Dagfietstochten
meestal op vrijdag. Meer info bij de rubriek van S-Sport. Al de wandelingen en fietstochten (samen met SSport) zijn gratis voor leden van De Natuurvrienden Kapellen en S-Sport Kapellen (tenzij anders vermeld).

TOEKOMSTIGE ACTIVITEITEN




zaterdag 13 juni: Wandeldag in De Berk n.a.v. 125 jaar De Natuurvrienden (fietsvakantie).
zaterdag 27 juni: Wandeling in AARSCHOT door De Natuurvrienden van Aarschot, met
aansluitend BBQ, overnachting?
zaterdag 12 september: Ontmoetingsdag De Natuurvrienden in Geraardsbergen, organisatie De
Natuurvrienden Geraardsbergen.

Het volledige programma kan je vinden op: http://www.natuurvriendenkapellen.be

S-Plus Kapellen


ACTIVITEITEN 2020
do 07/05
wo 27/05

*Tuinen van Adegem en bezoek Sluis
*Boottocht (met kleinkinderen)

zo
do
zo
do
vrij
za
zo
vrij

*Daens de musical
*Natuurhulpcentrum en Doorkijkertje
Zomer BBQ
*Pairi Daiza
*Jain Tempel
*Hallerbos en het Afrika museum
*Daens de musical
Herfstfeest

07/06
18/06
21/06
10/09
11/09
26/09
27/09
23/10

49,00 €
Volw. 34,00 €
Kind. 28,00 €
63,00 €
34,00 €
Socio
64,00 €
11,00 €
49,00 €
63,00 €
Socio
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* voor alle uitstappen S-Plus vzw: inschrijvingen of meer info tel. 03.285.43.36 of www.s-plusvzw.be antwerpen@s-plusvzw.be - www.facebook.com/splusantwerpen

Voorlopig worden alle activiteiten stopgezet wegens CORONA!
AANDACHT VOOR ALLE LEDEN VAN S-PLUS
Vanaf heden kunnen alle lezers “Wereldvenster” lezen op de vernieuwde website van S-Plus – S-Sport via
deze URL https://splusssportkapellen.be
Het volstaat om onderaan de webpagina de verwijzing naar “Wereldvenster” - per maand van het lopend
jaar - aan te klikken. Deze verwijzing vindt u op elke webpagina van de website terug.



S-Sport Kapellen

MARC NAMUROIS OVERLEDEN
Marc was secretaris voor S-Sport, dit deed hij in samenwerking met zijn
echtgenote Karin die het secretariaat voor S-Plus waarnam.
Eindelijk hadden we het perfecte koppel gevonden om onze
verenigingen te verjongen en te vernieuwen. Marc was net
gepensioneerd en zag het helemaal zitten om onze bestuursrangen te
vervoegen. Maar vorig jaar sloeg het noodlot toe. In juni kreeg hij een
slecht rapport en werd een zeer agressieve kanker vastgesteld. We
konden het niet geloven!
Marc heeft nog hard gevochten maar de strijd was zeer ongelijk. Hijzelf
was er zeer nuchter over en wist perfect dat dit zijn laatste jaar zou
worden. Toch was er steeds nog dat kleine beetje hoop maar … op 26
maart nam Marc afscheid van familie en vrienden en wij kunnen alleen
maar dankbaar zijn dat we hem mochten kennen.
Onze oprechte deelneming aan Karin, Guy en Magda, Tom en Sanne,
Erik en Melanie. Een zeer moeilijke periode om te delen in verdriet, we
wensen jullie veel sterkte.
Wegens de huidige omstandigheden heeft de plechtigheid plaats op een
andere datum.

ACTIVITEITEN
maandag wekelijks
dinsdag / wekelijks
woensdag / wekelijks
2de donderdag
3de donderdag
vrijdag / wekelijks
zaterdag

petanque
fietsen
seniorobic
lijndans beginners
Nordic walking
lijndansen
lijndansen
wandelen

gemeentepark
vertrek achter sporthal
Sporthal verdiep
Turnzaal KA Streepstraat
Moretusbos parking
Sporthal Putte
Sporthal
zie “De Natuurvrienden”

van 13.30 tot
vertrek 13.00
van 14.00 tot
van 16.00 tot
vertrek 13.30
van 13.30 tot
van 13.30 tot

17.00 uur
uur
15.30 uur
17.00 uur
uur
15.00 uur
15.00 uur
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Wij moeten - helaas - nogmaals melden dat we alle maatregelen van de overheid zullen
naleven. Ons sportprogramma kunnen we slechts hervatten als we daarvoor de toestemming
krijgen.
Deze eenzame tijden zullen waarschijnlijk nog wel enkele weken aanhouden. Wij houden u
zeker op de hoogte en wensen iedereen een virusvrije thuisbasis.

LIJNDANSEN
in samenwerking met turnkring ILOKA.




vrijdag sporthal Kapellen: 08/05 – 15/05 – 05/06 – 12/06
vrijdag sporthal Putte: 22/05 - 29/05 – 19/06 – 26/06
woensdag turnzaal KA Streepstraat: 06/05 – 13/05 – 20/05 – 27/05

Info bij: Irène Huygen – tel. 03.664.93.80 of gsm. 0486.69.92.33.

NORDIC WANDELEN



wandelaars zonder stokken ook welkom.
14/05 – juni geen Nordic wandelen wegens fietsvakantie.

WANDELEN - zie rubriek “DE NATUURVRIENDEN”.
SENIOROBIC - info via turnkring ILOKA / info@iloka.be / www.iloka.be
ACTIVITEITEN 2020
vrij 08/05
din 19/05
vrij 22/05
7/6 tot 13/6
din 16/06
vrij 19/06
zon 05/07
vrij 17/07
vrij 31/07
vrij 14/08
vrij 28/08
vrij 11/09
vrij 25/09

dag fietstocht Wortel
fietsen + eten naar NPU Woensdrecht
dag fietstocht Limburg
fietsvakantie LANKLAAR
LUSJES Kapellen
dag fietstocht Roosendaal
fietsen naar CODA BBQ Wuustwezel
dag fietstocht Zundert
dag fietstocht De Loonse en Drunese Duinen
op weg naar de Mosselen - Brasschaat
dag fietstocht rond Brussel
dag fietstocht langs de Dender
dag fietstocht (Denise)

ganse dag
vertrek 11 uur

vertrek 13 uur

AANDACHT VOOR ALLE LEDEN VAN S-SPORT

Vanaf heden kunnen alle lezers “Wereldvenster” lezen op de vernieuwde website van S-Plus – S-Sport via
deze URL https://splusssportkapellen.be
Het volstaat om onderaan de webpagina de verwijzing naar “Wereldvenster” - per maand van het lopend
jaar - aan te klikken. Deze verwijzing vindt u op elke webpagina van de website terug.
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sp.a NATIONAAL

ZEKERHEID OP DE BESTE ZORG VOOR IEDEREEN







zorg als een afdwingbaar recht.
afschaffing wachtlijsten in de jeugdzorg en voor mensen met een handicap.
we maken het doktersbezoek gratis voor iedereen.
we investeren in zorg met meer dan 10.000 extra verpleegkundigen en zorgkundigen.
met extra middelen voor de gezondheidszorg betalen we psychotherapie terug en
zorgen we voor betaalbare brillen en lenzen, hoorapparaten en tandzorg.

Destijds - na de Tweede Wereldoorlog - slaagden we erin om de sociale zekerheid uit te bouwen. We
deden dat vanuit een verontwaardiging, omdat we vonden dat iedereen recht had op een deftig pensioen
of een deftige sociale bescherming wanneer hij of zij pech heeft of ziek is. Maar alleen achteruit kijken en
beschermen wat we zorgvuldig hebben opgebouwd volstaat vandaag niet langer.
Vlaanderen beleeft een zorgcrisis. Daarom is het tijd voor een nieuwe strijd in de sociale zekerheid. Wij
noemen die strijd een strijd voor zorgzekerheid. Voor iedereen.
Want vandaag zijn er te veel mensen - jong en oud - die niet de zorg krijgen die ze moeten krijgen op het
moment dat ze die zorg nodig hebben. 14.000 Vlamingen met een handicap staan op wachtlijsten zonder
einde. Wij nemen niet langer genoegen met een overheid die zegt: “Sorry, maar er zijn duizenden
wachtenden voor u. Neem hier maar uw ticket en kom over enkele jaren terug.” Vandaag zien we ook
steeds meer mensen die uitvallen, jongeren in acute nood, die niet de zorg krijgen die ze verdienen.
Met de sociale zekerheid bouwden we een systeem uit waardoor je de beste zorg krijgt, wanneer je je arm
breekt. Binnen de paar uur krijg je op de spoed een gips. Met zorgzekerheid willen wij die garantie
uitbreiden. Want als je kind in nood is, dan kan het niet dat een overheid zegt: “Sorry, maar die hulp
kunnen wij nu niet bieden. Daar is geen geld voor.”
Aan de andere kant zijn er vandaag veel mensen die zorgen, maar die niet weten waar eerst lopen omdat
ze met veel te weinig zijn. In ziekenhuizen, rusthuizen, jeugdinstellingen en andere zorginstellingen is de
druk immens. Bij gebrek aan personeel, bij gebrek aan tijd, bij gebrek aan middelen. Voor ons is dat
onaanvaardbaar.
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Zorgzekerheid willen wij daarom beitelen in de wet. Van zorgzekerheid willen wij - net als de sociale
zekerheid - een 100% afdwingbaar recht maken. Gepaste zorg voor wie het nodig heeft, op het moment
dat dat nodig is, zo simpel is het. Die zorgzekerheid garanderen, betekent ook dat we in zorg investeren.
En vergis u niet: dat is wel degelijk betaalbaar. Dat is een kwestie van keuzes.
Wist je dat …








meer dan 6.500 kinderen en jongeren wachten op jeugdzorg?
wie vandaag een plaats in een zorginstelling nodig heeft, gemiddeld een half jaar wacht?
wie recht heeft op financiële hulp gemiddeld 4 jaar wacht?
wie bij een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg een psycholoog nodig heeft, 4 maanden
wacht? Voor kinderen tussen 6 en 11 loopt dat zelfs op tot 7 maand.
hulpverleners in de jeugdhulp werk leveren van onschatbare waarde, maar met veel te weinig zijn
om de stijgende zorgnood aan te kunnen?
we duizenden verpleegkundigen te kort hebben op dit moment?
bijna 1 miljoen Belgen zorg - dokter, kine of tandarts - uitstellen om financiële redenen?

Wat stellen we voor?











zorgzekerheid, net zoals de sociale zekerheid, verankeren in de wet, zodat zorgzekerheid een
absoluut en afdwingbaar recht wordt voor iedereen.
gratis naar de huisarts voor iedereen.
afschaffing van de ereloonsupplementen voor artsen.
we zorgen voor betaalbare geneesmiddelen.
factuur van het rusthuis nooit hoger dan het pensioen.
wachtlijsten wegwerken in de jeugdzorg en voor mensen met een handicap.
onmiddellijk terugbetaalde hulp bij psychische problemen zoals burn-out of depressie.
zorgen is ook werken: mantelzorgers verdienen een loon.
we werven 7.500 extra zorgkrachten aan in ziekenhuizen, 3.500 zorgkundigen in ouderenzorg.
we maken brillen en lenzen, hoorapparaten en tandzorg betaalbaar voor iedereen. Lachen, horen en
zien mag geen luxe zijn.
Zekerheid op de beste zorg wanneer die nodig is. Voor iedereen.

Meer info: https://www.s-p-a.be/artikel/gezondheidsplan/
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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 – 2950 Kapellen
E-mail: albert.depaep@skynet.be
 Rekeningnummer: BE40-9796-1923-4463

tel. 03.664.49.93

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
sp.a 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
 Joosens Walter

gsm. 0474.61.93.01

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

