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WERELDVENSTER 

 

      S-Plus Kapellen 
 
NIEUWJAARSCONCERT 
 
Het Nieuwjaarsconcert wordt georganiseerd op donderdag 19 januari 2023 in 
het Kursaal te Oostende. 
 
Johan Verminnen, de zanger en liedjesmaker uit Brussel is éen van de boegbeelden 
van het Nederlandstalig chanson in Vlaanderen en Nederland. Hij staat al meer dan 
50 jaar op het podium en zijn liedjes zijn verrijkt met alle mogelijke invloeden, van 
jazz tot latino. We kennen hem van de gevoelige liedjes als ‘Laat me nu toch niet 
alleen’ en ‘Paulien’, maar ook van meezingers als ‘In de Rue des Bouchers’, ‘Ieder 
met zijn vlag’ en ‘’k voel me goed’.   
 
Ook de rest van de show belooft weer fantastisch te zijn. Op het muzikaal 
programma staan Yannick Bovy, met zijn prachtige crooner stem, New Timeless, die 
onvergetelijke Motown brengt en niemand minder dan Sandra Kim, die bewezen 
heeft wel meer te zijn dan dat kleine meisje dat ooit het songfestival won met het 
lied ‘J’aime la vie’. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het Lou Roman 
Orchestra, ons komisch duo Dirk Van Vooren en Patrick Onzia zorgen weer voor de 
nodige dosis humor en de showcasedansers maken het plaatje compleet. Het 
nieuwe jaar van S-Plus wordt daarmee naar goede traditie feestelijk op gang 
getrokken! 
 
Naar goede gewoonte gaat het gezelschap van Kapellen eerst eten in de BOTTANGA  
(is niet verplicht) 
 
Prijs ticket:   25 € 
Vervoer bus:  20 € 
Prijs menu:   26,50 € 
Menu:  voorgerecht - Carpaccio van zalm - pesto - parmesan 
     of Toast Cannibal 
   hoofdschotel gebakken Koolvisfilet - groene pepersaus  - frietjes 
    of kippenblokjes "Biryami" - rijst 
Koffie of thee inbegrepen na de maaltijd / 2 glazen wijn ook inbegrepen. 

 

 

Curieus 

IEV 

Natuur- 
vrienden 
 

Vooruit 

S-Plus 

S-Sport   

zij-kant 
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Gelieve bij het inschrijven voor het menu te vermelden wat je wenst te eten. Inschrijvingen voor het 
nieuwjaarsconcert vóór 5 november bij Linda Koeken via E-mail lindakoeken@gmail.com of GSM 0475. 
73.41.25. Totaalprijs = 71,50 €. Overschrijven op rekening S-Plus Kapellen BE43-9799-9676-1901. 
 
LIDGELD 

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

 
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. 
 
KALENDER 2022 NAJAAR S-PLUS 
 
Alle verdere info in het boekje najaar 2022. 
 

 vrijdag 25 november  Historium in Brugge. 
 

Voor meer info en inschrijvingen, bel S-Plus 02.515.02.06 of E-mail naar info@s-plusvzw.be. 

 
 
 

      S-Sport Kapellen 
 

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN 
 
maandag petanque gemeentepark 13.30 uur tot 17.00 uur 

dinsdag fietsen vertrek achter de sporthal 13.00 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. Voor wandelingen: zie 
rubriek “De Natuurvrienden”. 
 

• info fietsen / Patrick Van Hoeydonck – info@splusssportkapellen.be / 0475.39.12.96. 
• BRENG STEEDS EEN RESERVEBAND MEE – JE KAN AL EENS “PLAT RIJDEN”. 
• 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. 

 
LIJNDANSEN 
 
 - woensdag 2 november is er geen lijndans (Herfstvakantie). 

- vrijdag 4 november is er lijndans in de sporthal Putte om 14.30 uur. 
 - vrijdag 11 november geen les. 
 
LIDGELD 

 
Het lidgeld voor 2023 blijft 12 €. Te betalen op rekening BE73-9796-4484-2160. 
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SENIORENFEEST 
 
Het Seniorenfeest gaat door op maandag 5 december in zaal Lux om 14 uur. 
 
INFO 
 
Via je ziekenfonds krijg je vergoeding voor je sportclub. Vraag het formulier aan bij je ziekenfonds of 
download het via je PC. Breng het binnen bij je vereniging en bezorg het getekende formulier terug aan je 
ziekenfonds 
 
 
 

     Curieus Kapellen 
 
OPERA IN DE CINEMA – LA TRAVIATA van VERDI 
 

 
 
Het eenvoudige verhaal vertelt over de onmogelijke liefde 
tussen een jonge man van adel, Alfredo en de lichtzinnige 
aan tbc lijdende courtisane Violetta. De vader van Alfredo 
keurt de relatie met het losbandige meisje af en probeert 
hen uiteen te drijven. 
 
 
 

Wanneer:  zaterdag 5 november om 17.30 uur in Kinepolis Antwerpen. 
Samenkomst:   in de hall om 17.15 uur. 
Prijs:    25 € te storten op rekening van Curieus Kapellen BE10-9799-9676-2204. 
Inschrijven:   via Lucy Smits GSM 0485.97.78.10 of via E-mail info@curieuskapellen.net.  
 
BEZOEK AAN HET VERNIEUWDE STADHUIS VAN ANTWERPEN 
 

 
 
Wanneer:   zaterdag 26 november om 13.15 uur  
Samenkomst:  13 uur aan de grote boom op de Grote Markt. 
Vervoer:   op eigen houtje met openbaar vervoer. 
Prijs:   8 € voor de gids te storten op rekening van Curieus Kapellen BE10-9799-9676-2204. 

Het bewijs van betaling geldt als inschrijving.  
Inschrijven: bij Marleen Vandueren via GSM 0477.21.98.16 of via E-mail marlev@scarlet.be 
 
Na het bezoek gaan we samen nog iets drinken in Den Bengel op de Grote Markt. 
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OPERA IN DE CINEMA – THE HOURS van PUTS 
 

 
 
 
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:  zaterdag 10 december om 18.30 uur in Kinepolis Antwerpen. 
Samenkomst:  in de hall om 18.15 uur. 
Prijs.      25 € te storten op rekening van Curieus Kapellen BE10-9799-9676-2204. 
Inschrijven     via Lucy Smits GSM 0485.97.78.10 of  via E-mail info@curieuskapellen.net 
 
ACTIVITEITEN VOORJAAR 2023 
 
Geplande activiteiten voor het voorjaar – nog in voorbereiding: 
 

 zaterdag 28 januari - Algemene ledenvergadering. 
 zaterdag 11 februari - KSMKA Antwerpen. 
 zaterdag 25 maart – Brugge. 
 zaterdag 22 april - Labiomista in Genk en landcommanderij Alden Biesen in  Bilzen. 
 zaterdag 13 mei - Bezoek aan de haven van Antwerpen. 
 zaterdag 24 juni – GUM en plantentuin van de Universiteit van Gent. 

  
 

 

 Natuurvrienden Kapellen 
 
WANDELEN 
 
Wat   Namiddagwandeling.  
Wanneer  zaterdag 5 november. 
Waar   Groene wandellus in Deurne. 
Bijeenkomst  Kapellen - 12.45 uur aan parking zaal Lux. 
Vertrek   13 uur. 
Vertrek wandeling 13.20 uur - Parking Makro Deurne aan het tankstation, tramhalte Ertbrugge. 
Afstand   8 km. 
 
Inschrijven bij Lucy Smits via GSM 0485.97.78.10 of E-mail info@natuurvriendenkapellen.be                            
   
Wat   Namiddagwandeling. 
Wanneer  zaterdag 19 november. 
Waar   Herselt. 
Bijeenkomst              Kapellen – 12.45 uur aan parking zaal Lux.                                  
Vertrek            13 uur. 
Vertrek wandeling 14 uur - Café De Schilders, Langdonkenstraat 58 - 2230 Herselt. 
Afstand 8 à 9 km. 
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De Langdonken ligt op de overgang tussen de Kempen en 
het Hageland. Zulke overgangsgebieden zijn een paradijs 
voor heel wat zeldzame soorten dieren en planten.  
 
Langdonken bestaat vooral uit moerassen. Delen van het 
gebied en van de wandelpaden staan dan ook vaak onder 
water. 
  

 

Pauze aan de Schuur van Natuurpunt na ongeveer 4 km. 
 
Inschrijven bij Patrick Van Hoeydonck via GSM 0475.39.12.96 of E-mail 
patrick.van.hoeydonck2@gmail.com 
 
OPSTELLEN WANDELPROGRAMMA 2023 
 
Op dinsdag 29 november stellen wij in het Kaartershuisje, Dorpsstraat 65 Kapellen ons 
wandelprogramma 2023 op. Begin: 13.30 uur 
 
Bespreking en planning voor  jaarkalender 2023. 
Wandelingen voor hele of halve dagen. 
Wandelvakantie. 
Wandelweekend. 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
De Algemene Ledenvergadering heeft plaats op dinsdag 29 november in het Kaartershuisje, Dorpsstraat 
65 Kapellen. Begin: 15.30 uur. 
 

 
Agenda 

1. Goedkeuring verslag ALV 2021. 
2. Moreel verslag. 
3. Financieel verslag. 
4. Goedkeuring programma 2023. 
5. Kandidaten voor het bestuur. 

Alle bestuursleden zijn uittredend en herkiesbaar. 
Kandidaturen voor het bestuur kunnen nog op de vergadering zelf gesteld worden. 

6. Allerlei. 
 
Maaltijd 
 
Aansluitend om 17.30 uur, mits inschrijving en betaling, bieden wij een maaltijd aan. 

 Aperitief. 
 Frikadellenkoek met kriekjes. 
 Dessert. 
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Leden Natuurvrienden - 16 € 
Niet-leden - 20 €. 
 
Inschrijven bij Linda Koeken via GSM 0475.73.41.25 of E-mail lindakoeken@gmail.com. Betaling op 
rekening Natuurvrienden BE70-9796-1162-5825 ten laatste op 20 november. 
 
LIDGELD 2023 
 
Het is weeral tijd om aan het lidgeld te denken. De prijs is hetzelfde als vorig jaar. Wie nu betaalt is lid 
vanaf november 2022 tot en met december 2023. 
 
  
 
 
 
 
TOEKOMSTIGE ACTIVITEITEN 
 

 Stadswandeling in Antwerpen. 
 Namiddagwandeling Westmalle. 

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

 Vooruit Nationaal 
 
Al 2 jaar zet Vooruit zijn schouders onder Vivaldi. Een ambitieus project waarin solidariteit en een sterke 
overheid centraal staan. Een project waarbij we massaal investeren in gezondheidszorg, de energiefactuur 
verlagen en alles doen om je koopkracht te beschermen.  
 
2 jaar Vivaldi 
2 jaar daadkracht 
2 jaar Vooruit  
Zo maakt Vooruit het verschil. 
 
MEER KOOPKRACHT 
 
De torenhoge facturen raken enorm veel mensen in ons land, zeker wie het al moeilijk had. Niemand zou 
moeten kiezen tussen de verwarming aanzetten, de boodschappen doen of de afspraak bij de dokter. Deze 
socialistische regering investeert daarom massaal in onze koopkracht. Want wie elke dag keihard zijn best 
doet, moet daarvoor beloond worden. Daarom verhoogt deze federale regering de minimumlonen, voor het 
eerst sinds 2008.  
 
Minister Meryame Kitir zorgt ook voor een betere bescherming voor wie meer dan 40 dagen werkt met een 
dagcontract. Werkgevers moeten een extra bijzondere bijdrage betalen per werknemer. Zo pakken we 
misbruik van dagcontracten aan. 
 
En ook wie zijn hele leven lang gewerkt heeft, verdient een pensioen zonder financiële zorgen. Deze 
regering met socialisten trekt daarom de minimumpensioenen op tot € 1.500 netto, voor werknemers én 
zelfstandigen. Vanaf de zomer van 2023 is het minimumpensioen een feit. We doen zelfs meer en voeren 
ook de pensioenbonus terug in.  
 

Individueel lid volwassene € 37 
Bijlid volwassene vanaf 18 jaar € 18 
Individuele 65-plusser (geboren vóór 1/1/1958 € 27 
Bijlid 65-plusser € 18 
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De index is de beste bescherming voor onze koopkracht. Want als het leven duurder wordt, moeten ook de 
lonen stijgen. Dat vinden wij logisch. Daarom hebben wij de automatische indexering van de lonen, 
pensioenen en uitkeringen tegen alle aanvallen van rechts verdedigd … en gewoon toegepast. Met Vooruit 
zijn we daarin heel duidelijk: met socialisten in de regering geen indexsprong.  
 
BETAALBARE ENERGIEFACTUUR 
 
We hebben te maken met wurgende energieprijzen. Gezinnen, alleenstaanden en kleine zelfstandigen 
krijgen het ontzettend moeilijk. Vooruit trok al langer aan de alarmbel en pleitte voor een btw-verlaging 
naar 6 %, een overwinstbelasting en een verlenging van het sociaal tarief. 
 
Show, don’t tell. Verwarmen mag nooit verarmen. Daarom grijpt Vooruit in en zorgen we voor:  

 definitieve btw-verlaging op energie naar 6 % 
 verlenging van het sociaal tarief en uitbreiding voor gezinnen die in een appartement wonen met 

een collectieve stookplaats op aardgas 
 verlenging basispakket energie voor grote groep middenklasse.  

 
En voor wie net uit de boot valt bij het sociaal tarief, komen we met een basispakket energie. Want je huis 
verwarmen, de was doen of koken: dat is basis, geen luxe. We verlengen alle energiesteun tot minstens na 
de winter van 2023. Zo beschermen we een grote groep hardwerkende mensen uit de middenklasse. 
 
EERLIJKE BIJDRAGE VAN GROTE VERMOGENS EN MULTINATIONALS  
 
Al sinds 1 mei pleitte Vooruit voor een overwinstbelasting. Want wij krijgen het niet uitgelegd dat 
sommigen miljarden verdienen terwijl anderen failliet gaan. Dan is het maar logisch dat we die winsten 
herverdelen. Dat is solidariteit.  
 
Die overwinstbelasting komt er nu voor de energiesector. Ook voor de multinationals komt er een 
minimumbelasting en de bankensector zal een hogere bijdrage leveren. Ook de fiscale woonbonus voor een 
tweede verblijf schaffen we nu af.  
 
Want voor Vooruit is het duidelijk: de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Elk zijn deel is 
niets te veel: dit geld investeren we rechtstreeks in het verlagen van de energiefactuur.   
 
MASSALE INVESTERINGEN IN GEZONDHEIDSZORG  
 
Als grote groepen mensen, ook uit de middenklasse, het financieel moeilijk krijgen, dan riskeren we dat ze 
straks beginnen te besparen op hun gezondheidszorg. Vooruit zet alles op alles om dat te vermijden. Frank 
Vandenbroucke, onze minister van Volksgezondheid, trok de investeringen in de gezondheidszorg fors op.  
 
Concreet zorgde hij voor: 
  

 5.000 extra jobs in de zorg en hogere lonen voor mensen die in de zorg werken 
 de verlaging van het plafond voor de maximumfactuur 
 bij de huisarts, tandarts en specialist betaal je enkel nog het remgeld.  

 
Voor Frank is ook mentaal welzijn een absolute prioriteit in zijn beleid. Wie hulp nodig heeft, moet hulp 
krijgen. Daarom vertienvoudigde hij het budget voor psychische zorg, de grootste investering ooit in 
mentaal welzijn. Daarnaast zorgt Frank nu ook voor een betere begeleiding van jongeren met 
eetstoornissen. Hij investeerde daarvoor 10 miljoen euro.  
 
Frank investeert nu opnieuw massaal in onze gezondheidszorg. In 2024 zal hij in totaal 1 miljard euro extra 
investeren in onze gezondheidszorg. Betaalbare, toegankelijke en laagdrempelige zorg, daar gaat Vooruit 
voluit voor.  
 



Wereldvenster November 2022                                                           Pagina 8 
 
Vooruit blijft ook het komende jaar keihard werken. 
Voor hogere lonen en pensioenen. 
Voor meer koopkracht. 
Voor betaalbare gezondheidszorg. 
Voor u. 

 
 

 
 
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        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 


