MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT
(verschijnt niet in augustus)

44ste jaargang - nummer 9 – oktober 2022 - afgifte: 2950 Kapellen - P309429.
Ver. Uitgever: Tom Namurois, Eikendreef 28 - 2950 Kapellen

WERELDVENSTER


Curieus Kapellen

Belangrijke mededeling: vanaf 1 oktober tot eind december rijden er in het
weekend en op het spoor Essen – Antwerpen GEEN treinen. Vandaar enkele
wijzigingen in ons programma tot eind december.

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

LUIK – LA BOVERIE – ROTCHILDS VERZAMELINGEN
Deze uitstap was al helemaal geregeld in Luik, zowel het museum als het
restaurant. Daarom hebben we besloten het door te laten gaan.
Eerste wijziging:
We gaan nu met de tram vanaf Carrefour naar het Centraal Station en van
daaruit naar Luik-Guillemins. We zullen wel iets vroeger moeten vertrekken maar
met energieke mensen als wij zijn lukt dat wel. Ik kan eventueel wel een paar
mensen uit de buurt oppikken met de wagen om aan Carrefour te geraken. Laat
het maar weten. De uitstap zelf verandert verder niet.
Sinds de 19de eeuw is de familie Rothschild legendarisch in de geschiedenis van
onze samenlevingen. In de loop der jaren is deze dynastie synoniem geworden
voor succes in de financiële wereld, maar ook voor intellectuele en artistieke
rijkdom. Een onvermijdelijke naam, bekend bij iedereen. Deze originele
tentoonstelling, die een nieuw en origineel perspectief biedt, zal de aandacht
vestigen op vrouwen van de Franse tak van de familie met bijzondere
persoonlijkheden. Deze in de kunstgeschiedenis miskende vrouwen waren
verzamelaars, bouwers, mecenassen en erfgenamen, die door hun aanzienlijke
schenkingen en legaten in belangrijke mate hebben bijgedragen tot de verrijking
van het historisch erfgoed en de museumcollecties van Frankrijk.
Wanneer
Waar
Vervoer:

zaterdag 22 oktober om 11 uur.
Parc de la Boverie – 4020 Luik.
samenkomst aan P+R Merksem 7.30 uur
Tram 3 om 7.25 uur – aankomst halte Astrid - centraal station
om 7.42 uur.
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Trein in Antwerpen Centraal om 8.09 uur op spoor 24 (overstap in Brussel Noord).
Om 9.07 uur in Brussel Noord op spoor 5 - trein (richting Eupen) naar Luik Guillemins
waar we om 10 uur aankomen.
Programma
 met de trein naar het indrukwekkende station van Luik-Guillemins.
 wandeling van een 10-tal minuten naar Parc de la Boverie.
 bezoek aan de tentoonstelling van 11 uur tot 12.30 uur.
 terugwandelen naar “Grand Café de la Gare” in het station van Guillemins.
 voor de lunch om 13 uur.
- de lunch aan 28 € omvat:
Croquette de crevettes als voorgerecht.
Boulets à la Liégoise als hoofdgerecht.
Crumble de pommes, glace vanille als nagerecht.
koffie of thee.
Prijs: 45 € voor de gids – ticket voor de tentoonstelling en het lunchmenu.
Inschrijven: vóór 14 oktober bij Marleen Vandueren via GSM 0477.21.98.16 of via E-mail:
marleen.curieus@mail.com. Betalen: 45 € op rekening van Curieus Kapellen BE10-9799-9676-2204. Je
inschrijving is pas definitief na betaling. Er kunnen 25 deelnemers mee.

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
Samenkomst

zaterdag 5 november om 17.30 uur in Kinepolis Antwerpen.
in de hall om 17.15 uur.

Inschrijven: via Lucy GSM 0485.97.78.10 of via E-mail info@curieuskapellen.net. Prijs: 25 € te storten
op rekening van Curieus Kapellen BE10-9799-9676-2204. Inschrijving is definitief na betaling. Er zijn 10
tickets ter beschikking.
Tweede wijziging:
Onze uitstap naar Brugge op zaterdag 26 november lag zo goed als vast. In samenspraak met de gidsen
daar hebben we besloten om hem te verzetten naar het voorjaar. Deze uitstap wordt vervangen door:

BEZOEK AAN HET VERNIEUWDE STADHUIS VAN ANTWERPEN
Wanneer:
Samenkomst:
Vervoer:

zaterdag 26 november om 13.15 uur
13 uur aan de grote boom op de Grote Markt.
op eigen kracht 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. Reserveren 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. Waar moet nog vastgelegd worden.
Wij zijn volop aan het plannen voor het voorjaar.
Al veel uitstappen in voorbereiding.
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Zijkant Kapellen
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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 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
Lijndansen in de sporthal Kapellen vanaf vrijdag 9 september om 14 uur.
- vrijdag 4 november is er lijndans in de sporthal Putte.
- vrijdag 11 november geen les.
Lijndans in de turnzaal Streepstraat vanaf woensdag 7 september om 16 uur.
- woensdag 12 oktober en woensdag 19 oktober geen les.

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



S-Plus Kapellen

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 mail naar info@s-plusvzw.be.

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

dinsdag 11 oktober
woensdag 19 oktober
zondag 30 oktober
vrijdag 25 november

Rood Seniorenfeest Mechelen.
Pairi Daiza.
warme wandeldag in Brugge.
Historium in Brugge.

Voor meer info en inschrijvingen, bel S-Plus 02.515.02.06 of mail naar info@s-plusvzw.be.
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LIJNDANS TWEEDAAGSE – 10-12.10.2022
Zie: https://www.s-plusvzw.be/reizen/lijndans-tweedaagse-oostduinkerke-hotel-domein-westhoek.
info: www.facebook.com/splusantwerpen.



Meer

Natuurvrienden Kapellen

WANDELMIDWEEK IN OOSTDUINKERKE
Vertrek:
Terug:

maandag 3 oktober
vrijdag 7 oktober

Maandag 3 oktober






11.30 uur - aankomst in Domein Westhoek, Noordzeedreef 6, 8760 Koksijde.
de ruime parking aan het hotel is gratis.
in de Brasserie kunnen we de lunch nemen (croque monsieur met garnituur) à 10 € en daarna doen
we een verkenningstocht in de omgeving (wandelschoenen/stokken).
de kamers zijn ter beschikking vanaf 15.00 uur.
in het restaurant hebben we gereserveerde plaatsen.

Praktische info
Het hotel ligt op 800 m van het strand.
Voor alle dagen zijn er wandelingen gepland, eventueel met een toeristische inslag (museumpas). Voor de
verplaatsingen nemen we zoveel mogelijk de tram. Wandelingen kunnen zo ook ingekort worden. De
tramlijn bevindt zich langs de hele kustlijn. Zeker meenemen: tramkaart of mobib-kaart.
Toegang tot het zwembad, petanque, gebruik van de fitnesszaal is gratis.
Minigolf - 3 € per persoon.
Tennis - 3 € per persoon (2 uur).
Sauna is betalend.
De bar is open van 11.00 uur tot minstens 23.00 uur en maximum tot 01.00 uur.
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WANDELEN
Wat
Wanneer
Waar
Bijeenkomst
Vertrek
Vertrek wandeling
Afstand

Namiddagwandeling.
zaterdag 1 oktober (aangepaste datum).
De staatsbossen van Ravels.
Kapellen 12.45 uur, parking zaal Lux.
13.00 uur.
Parking Marneffedreef.
ongeveer 11 km.

Inschrijven
bij
Patrick
Van
Hoeydonck
patrick.van.hoeydonck2@gmail.com
Wat
Wanneer
Waar
Bijeenkomst
Vertrek
Vertrek wandeling
Afstand

via

GSM

0475.39.12.96

of

via

E-mail

Namiddagwandeling.
zaterdag 15 oktober
Zuidpolder-Stoppelberg-Ossendrecht.
Kapellen 12.45 uur, parking zaal Lux.
13.00 uur.
13.30 uur - Adolphineplein in Ossendrecht.
ongeveer 11 km, na 7 km tussenstop in café-restaurant “De Leeuw van
Vlaanderen”.

Inschrijven bij Lucy Smits via GSM 0485.97.78.10 of via E-mail info@natuurvriendenkapellen.be

FARM WALK HOOGSTRATEN
Wat
Wanneer
Waar

Farm Walk
zondag 23 oktober
Hoogstraten. Het exacte adres van start en finish volgt.

Programma
 10.00 uur: opening registraties en afhalen polsbandjes.
 10.30 uur – 13 uur: vrije start.
 16.30 uur: finish laatste wandelaars.
Deelnamepakket
 unieke inkijk op het privédomein van verschillende boeren.
 authentieke proevertjes van de boerderijen onderweg.
 volledig bepijld parcours.
 bevoorrading onderweg.
 uitgebreide eindbevoorrading met koeken en sportdrank.
 parcoursbeschrijving online.
 Sportinez-verzekering tijdens de wandeling.
Tarieven
 8 km of 12 km - uiterste datum inschrijving: woensdag 19 oktober, 22 € op rekening van de
Natuurvrienden Kapellen BE21-0011-8865-7703.
 indien u geen afstand vermeldt, noteren wij 12 km.

TOEKOMSTIGE ACTIVITEITEN



Namiddagwandeling in Deurne.
Namiddagwandeling in Langdonk.
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Vooruit Nationaal

Vooruit zet alles op alles om de energiefactuur te verlagen”
De energiefactuur ging maal 10. Mensen zijn radeloos en weten niet hoe ze hun factuur aan het einde van
de maand moeten betalen. Het overlegcomité, dat er op vraag van Vooruit kwam, zette eerste belangrijke
stappen voor onze energiefactuur. Conner Rousseau: “Het is echt belangrijk dat alle regeringen in dit
land samenwerken. We moeten nu alles op alles zetten om de energiefactuur omlaag te krijgen.”
De energieprijzen gaan door het dak. “Ik maak me echt zorgen”, reageert voorzitter Conner Rousseau.
“Ik krijg heel wat verontrustende berichten via sociale media en via mail. Een vrouw moest haar juwelen
verkopen om de energiefactuur te kunnen betalen. Da’s toch niet normaal? Al die berichten waren een
drijfveer om aan de alarmbel te trekken en een overlegcomité af te dwingen. De winter staat voor de deur.
Het is nu écht tijd voor actie."
Op initiatief van Vooruit kwam een overlegcomité samen om de energiecrisis aan te pakken. Conner: “Wie
van het overlegcomité een praatcafé wil maken, blijft beter thuis. Alleen door samen te werken kunnen we
de energiefactuur verlagen. Want 1 parlement kan dit niet bolwerken.”
Het overlegcomité zette de eerste belangrijke stappen om de energiefactuur te verlagen.
Verlenging van de bestaande steunmaatregelen:






Btw- verlaging blijft op 6%: energie is basis, geen luxe
Verlenging, hervorming én uitbreiding van het sociaal tarief: Te veel mensen vallen nu net uit de
boot. Door het sociaal tarief progressief te maken, beschermen we de koopkracht van een grotere
groep mensen. Afhankelijk van draagkracht.
Verlaging van de accijnzen op benzine en diesel
Stookoliepremie

Woekerwinsten aanpakken:
Het geld dat mensen betalen aan die torenhoge facturen komt op iemands rekening terecht.
Energiebedrijven behalen woekerwinsten tijdens deze crisis, terwijl werkende mensen hun facturen niet
meer kunnen betalen. Het is niet meer dan fair dat diegene die profiteren van deze crisis een eerlijke
bijdrage leveren die we rechtstreeks investeren in het verlagen van de energiefacturen. Met de
opbrengsten uit die bijdrage moeten we ervoor zorgen dat werkende mensen netto meer overhouden op
het einde van de maand.
Steun van de bankensector om gezinnen te ondersteunen:
Het gaat dan in de eerste plaats over een uitstel van de hypotheekaflossing. Verder moeten de banken ook
makkelijker kredieten toestaan voor mensen die energiebesparende maatregelen - zoals renovatie en
isolatie - willen nemen.
Energieverbruik verminderen:
De goedkoopste energie is de energie die je niet gebruikt. In overheidsgebouwen gaat de verwarming
daarom enkele graden omlaag en ook de lichten zullen in federale gebouwen en aan monumenten gedoofd
worden.
Steun voor kleine bedrijven, zelfstandigen en kmo’s:
De komende dagen wordt bekeken welke maatregelen genomen kunnen worden om de factuur voor kmo's,
zelfstandigen en bedrijven te verzachten.
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Conner: “We staan voor een enorme uitdaging. Meer dan ooit moet de politiek tonen dat ze kan
samenwerken. Meer dan ooit moeten we een concreet verschil maken voor de mensen. Meer dan ooit
moeten we de facturen verlagen en de koopkracht verhogen. We moeten alles op alles zetten om de
energiefactuur omlaag te krijgen. Dat gaan we met Vooruit blijven doen.”

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
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

