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WERELDVENSTER 

 

      Curieus Kapellen 
 
Hallo allemaal, 
We zijn er terug! 
Na een veel te lange periode van inactiviteit zijn we terug gestart! 
 
Tijdens de inactieve periode is er zelfs hard gewerkt aan een nieuwe website. 
We hopen dat die regelmatig en veelvuldig bezocht zal worden door onze leden en 
al wie in Curieus geïnteresseerd is - https://www.curieuskapellen.net/ 
 
We hadden gepland om in september het Bunkermuseum te bezoeken. Maar dit is 
voor onze groep niet mogelijk omdat te weinig mensen kunnen deelnemen en er te 
weinig gidsen beschikbaar zijn. Daarom gaat onze eerste uitstap van het nieuwe 
seizoen naar het Lambottemuseum. 

 
LAMBOTTEMUSEUM  

 
De collecties van het Museum van de Geschiedenis van de Gezondheidszorg 
omvatten voorwerpen die gebruikt werden in de loop van de negentiende eeuw en 
de twintigste eeuw in de geneeskunde en de verpleegkunde. Een aantal voorwerpen 
evenwel gaan terug tot de zestiende eeuw. Alle medische specialiteiten zijn 
vertegenwoordigd. Het opzet is om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de 
evolutie van de gezondheidszorg. Het museum is genoemd naar Dr. Albin Lambotte 
(1866-1955), een internationaal gerenommeerd chirurg, verbonden aan het 
Stuivenbergziekenhuis en pionier in het behandelen van botbreuken. 
 
Waar  in het Stuivenbergziekenhuis, Lange Beeldekensstraat 267, 2060  
  Antwerpen. 
Wanneer  zaterdag 11 september 
Prijs   10 € 
Hoe  met de tram/metro: halte Antwerpen Handel. 
Afspraak  vanuit halte Merksem P+R om 13.05 uur - vertrek tram 3 om 13.18 
  uur. 
Reserveren  bij Patrick Van Hoeydonck via mail      
  patrick.van.hoeydonck2@gmail.com of GSM 0475.39.12.96. 
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BEZOEK “CHOCOLATE NATION” ANTWERPEN 
 

Boek een reisje dichtbij huis en ga naar Chocoladeland. 
 
We hebben het tijdslot van 14 uur – 14.15 uur gekozen en hebben 15 tickets aangekocht. Eerst is eerst! 
Binnen dit tijdslot mogen er om de 5 minuten telkens 8 mensen tegelijk binnengaan.  
 
De rondleiding gebeurt met een audiogids (goed ontsmet). Er wordt ook niks geproefd. Op het einde van 
de rondgang krijgt iedere bezoeker een mooi doosje of zakje met alle proeverijen.  
 
De mogelijkheden voor een drankje achteraf worden nog onderzocht. 
 
Waar   “Chocolate Nation”, Koningin Astridplein 7, 2018 Antwerpen. 
Wanneer  zaterdag 9 oktober om 14 uur – samenkomst om 13.45 uur. 
Vervoer  met de tram tot halte Astridplein of met de trein tot Antwerpen Centraal. 
Prijs  15,50 € voor rondleiding met audiogids en proefpakket. 
Inschrijven  bij Marleen Vandueren via GSM 0477.21.98.16 of mail marleen.curieus@mail.com. 
Te betalen vóór 25 september 2021 op rekeningnummer van Curieus BE10-9799-9676-2204. 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
Voor onze algemene ledenvergadering hebben we weer zaal “De Kroon” vastgelegd. 
 
Wanneer  zaterdag 27 november om 15 uur. 
 
We zijn volop bezig met de voorbereidingen hiervoor. Noteer deze datum alvast in je agenda. Meer uitleg in 
het Wereldvenster van oktober 2021. 
 
WANDELING “RODE OORTJES” 
 
Je hoeft echt niet door het Schipperskwartier te lopen om te ontdekken dat onze voorvaderen helemaal niet 
zo preuts waren als de geschiedenisboekjes ons willen doen geloven! In het oude stadsgedeelte van 
Antwerpen gaan we op zoek naar zeden en gewoonten door de eeuwen heen. Hoe zat dat met de 
dagelijkse hygiëne? Waarom droegen rijke dames een pomandertje? Wat hebben konijnen met de kleding 
van de middeleeuwse Antwerpenaar te maken? Hoe werd er voorlichting gegeven aan de jeugd? Deze en 
vele vragen krijgen een antwoord tijdens deze ludieke wandeling. Sociale geschiedenis met de glimlach. 
Verhalen uit de cabardoeskes en de vrolijke badstoven worden doorgespoeld tijdens een stop in een 
typisch Antwerps cafeetje. 
 
Deze wandeling is gepland op zaterdag 4 december om 13.30 uur en vertrekt op de Grote Markt in 
Antwerpen o.l.v. Hilde Eykens. Ze verloopt in samenwerking met de Natuurvrienden. Verdere uitleg volgt in 
volgend Wereldvenster. Interesse? Noteer de datum dan ook al in je agenda. 
 
 
 

      S-Sport Kapellen 
 
FIETSVAKANTIE 2022 
 
Heb je voorstellen of al een uitgewerkt idee? Laat het ons weten, zodat we met een nieuwe planning 
kunnen starten voor, hopelijk een virusvrij 2022 
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WEKELIJKS AANBOD 
 
maandag Petanque gemeentepark 13.30 tot 17.00 uur 

dinsdag Fietsen vertrek achter de 
sporthal 

13.00 uur 

dinsdag Seniorobic / ILOKA sporthal 14 tot 15.30 uur 

woensdag Lijndans beginners Turnzaal KA Streepstraat 16.00 tot 17.00 uur 

vrijdag Lijndans sporthal 14.00 tot 15.30 uur 
 

• info fietsen en petanque / Patrick Van Hoeydonck – info@splusssportkapellen.be / 0475.39.12.96. 
• info lijndans en seniorobic / Irène Huygen – irene.huygen@skynet.be  /  0486.69.92.33. 

 
DAGFIETSTOCHT 
 

 vrijdag 10 september   Stiltetocht en Canteclaer-fietsroute / 65 km. 
 

LIJNDANS 
 

 vanaf 3 september gaan we terug naar de sporthal beneden in de grote zaal. 
 op 5 november is er lijndans in sporthal Putte. 
 woensdag is er nog steeds lijndans voor beginners om 16 uur. 
 vanaf 8 september gaan we terug naar turnzaal KA Streepstraat 

 
SPORTELDAG 
 
Donderdag 7 oktober moet je vrijhouden om te “Sportelen” / details volgen / inschrijven kan bij Irène 
Huygen. 
 
LIJNDANSPARTY 
 
Op zaterdag 23 oktober is er een “Lijndansparty” in de turnzaal van KA Streepstaat Kapellen VOOR 
IEDEREEN die met ons wil lijndansen / kijken mag ook! 
Aanvang 14 uur – inkom 5 € – 1 drankje inbegrepen / kaarten nog te bekomen aan de inkom. Kaarten die 
werden aangekocht vóór CORONA blijven geldig. 
 
BEVRIJDINGSFEEST 
 

 vrijdag 29 oktober – voor meer info zie S-Plus 
 

 
 

      S-Plus Kapellen 
 

BEVRIJDINGSFEEST 

Op vrijdag 29 oktober ben je hartelijk welkom in den BIZ op het Marktplein te Kapellen. Voor iedereen 
nl. de fietsers – de petanquers – de lijndansers – de terrassers – iedereen die lid is bij S-Plus / S-Sport 
kan en mag deelnemen aan ons eerste “na corona feest”! 

Ook de lijndansers van ILOKA zijn van harte welkom. De wekelijkse les op vrijdag valt weg, maar je kan 
beslist je beentjes uitslaan tijdens ons feestje. We voorzien een demo rond 17 uur. 
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Welkom vanaf 16 uur voor een drankje en een hapje en beslist een babbeltje met al onze vrienden. Inkom 
gratis maar we vragen wel uw inschrijving te melden, zodat we ongeveer weten hoeveel drank we moeten 
voorzien!! Even een mailtje naar iemand van ons bestuur met de melding dat je komt 
 

 Linda Koeken: linda.koeken@telenet.be 
 Irène Huygen: irene.huygen@skynet.be 
 Patrick Van Hoeydonck: info@splusssportkapellen.be 

 
S-PLUS NIEUWJAARSCONCERT 
 
Vorig jaar was er geen, maar dit keer gaan we op donderdag 20 januari 2022 weer naar het 
Nieuwjaarsconcert in Oostende!  
 
FEESTELIJK – PLEZIERIG – MUZIKAAL met Micha Marah – Gene Thomas en Helmut Lotti. Met een grappige 
noot van het duo Patrick Onzia en Dirk Van Vooren, onder begeleiding van het Lou Roman Orchestra en 
het Showcase ballet. 
 
Kaarten moeten zoals steeds op voorhand worden aangekocht, dus hadden we graag geweten wie hier 
naartoe gaat. Inschrijven en reserveren bij Linda Koeken via mail linda.koeken@telenet.be vóór 8 
november 2021. 
 
Kostprijs: 37 € voor ticket en busvervoer - te storten op rekening S-Plus Kapellen (zie achteraan). Voor 
de lunch in restaurant Bottarga krijg je later alle gegevens. 
 
 

 

 

 

 
 
 

       De Natuurvrienden Kapellen 
 
WANDELEN 
 
Wanneer      Zaterdag 4 september 
Wat       Dagwandeling     
Waar       Lille/Beerse 
Samenkomst      8.45 uur - parking Lux Kapellen 
Vertrek       9.00 uur 
Info       Picknick en drinken voorzien. 
Inschrijven       bij Lucy Smits via GSM 0485.97.78.10 of mail  
       info@natuurvriendenkapellen.be 
 
Wanneer      Zaterdag 18 september 
Wat       Namiddagwandeling 
Waar       Oud-Turnhout 
Samenkomst       12.45 uur - parking Lux Kapellen 
Vertrek       13.00 uur 
Inschrijven       bij Linda Koeken via GSM 0475.73.41.25 of mail  
       linda.koeken@telenet.be  

 

Ons bestuur is nog steeds op zoek naar administratieve medewerkers! 
Indien je uw afdeling wil komen helpen, dan hadden we dat graag vernomen. 

Onze gegevens vind je op het laatste blad. Zeer welkom! 
S-Plus-Kapellen  /  S-Sport-Kapellen 
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Wanneer      Zaterdag 16 oktober 
Wat       Namiddagwandeling 
Waar       Geel 
Samenkomst      12.45 uur - parking Lux Kapellen 
Vertrek       13.00 uur 
Inschrijven       bij Jos Joossens via GSM 0474.69.11.05 of mail  
       jos.joossens@skynet.be 
 
WANDELWEEK IN GENK – 4 overnachtingen - voorschot 
 
Van maandag 4 oktober tot vrijdag 8 oktober trekken we op wandelweek naar Genk met 4 
overnachtingen. Naast genieten van Limburg en wandelen (tuinwijkwandeling Winterslag) + bezoek C-
mine, wandelingen Katteven, Kelchterhoef, De Maten en domein Kiewit is er nog een dagje Hasselt 
voorzien (Japanse tuin, Modemuseum of Jenevermuseum). We verblijven in Hotel De Venne. 
 
De prijzen zijn dezelfde als verleden jaar. 
 

 eenpersoonskamer: 89 € in half pension x 4 = 356 € + 15 € middagmaal bij aankomst = 371 €. 
 tweepersoonskamer: 136 € in half pension x 4 = 544 € + 30 € middagmaal bij aankomst = 574 €. 

 
Leden Natuurvrienden die wensen deel te nemen worden verzocht een voorschot van 100 € te storten op 
de rekening van de Natuurvrienden vóór 2 september 2021. 
 
WANDELWEEKEND IN DE VOERSTREEK – 2 overnachtingen - voorschot 
 

Van vrijdag 5 november tot zondag 7 november logeren wij in Hotel Blanckthys en wandelen wij in 
de mooie Voerstreek. 
 

 prijs per persoon in tweepersoonskamer: 175 €. 
 prijs eenpersoonskamer: 266 €. 

 
Leden Natuurvrienden die wensen deel te nemen worden verzocht om de helft van het bedrag als 
voorschot te storten. Bedrag ten laatste op 10 september op de rekening van De Natuurvrienden. 
Het saldo wordt verwacht op 15 oktober. 
 
De prijs is op basis van halfpension en inclusief toeristenbelasting. 
                                        
FIETSEN 
 
Samen met S-Sport Kapellen – zie elders in dit Wereldvenster. 
 
ACTIVITEITEN                                                                            
 

 zaterdag 4 december - Wandeling in Antwerpen “Rode Oortjes” samen met Curieus. 
Inschrijven kan nog niet. 

 
 

  Ons programma kan je vinden op: http://www.natuurvriendenkapellen.be 
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              FOS Kapellen 
11.11.11. QUIZ 
 
Na een lange periode dat alles gesloten was, gaan we stilaan terug in actie.  Voorlopig staat er nog maar 
alleen de QUIZ van 11.11.11 in Stabroek op de agenda op vrijdag 22 oktober om 20 uur in zaal 
Moorland (achter het gemeentehuis), Kandidaat voor onze ploeg? Geef een seintje aan Albert. 
 
VRIJWILLIGERS 
 
Wij zoeken nog enkele vrijwilligers om ons team te versterken. Geef een seintje aan Albert en kom er bij! 
 
COLECTIVO REBELDIA 
 
Het project van Colectivo Rebeldia dat inzet op de preventie van tienerzwangerschappen in de arme 
wijken van grootstad Santa Cruz de la Sierra in Bolivia, liep succesvol voort. Het krijgt nog steeds onze 
volledige steun, maar wordt stilaan afgerond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Vooruit Nationaal 
 
NAAR DE PSYCHOLOOG GAAN WORDT EINDELIJK BETAALBAAR 
  
11 euro. Dat is hoeveel je vanaf 1 september 2021 betaalt voor een bezoek aan de psycholoog of 
orthopedagoog. Frank Vandenbroucke, minister van Volksgezondheid: “Psychologische hulp moet 
laagdrempelig en betaalbaar zijn. Dit is een heel belangrijke stap in de goede richting.” 
 
Nu moet je heel wat doen voor je met een psycholoog kan praten en psychologische hulp krijgt. Eerst 
moet je je huisarts vertellen over vaak heel persoonlijke problemen. Daarna stoot je bij de psychologen 
zelf op ellenlange wachtlijsten. Wachtlijsten die door de coronacrisis alleen maar langer werden. 
 
Naar een psycholoog gaan moet even vanzelfsprekend zijn als een bezoek aan de tandarts 
 
Het akkoord dat Frank sloot met de sector, de FOD Volksgezondheid, en het RIZIV neemt heel wat van 
die drempels weg. Het voordelige tarief komt in de vorm van een terugbetaling van acht individuele 
sessies of vijf groepssessies. Zonder dat je eerst naar je huisarts moet gaan voor een doorverwijzing.  
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Mensen die gespecialiseerde psychologische zorg nodig hebben, zoals na een trauma, krijgen 20 sessies 
per jaar terugbetaald. 
 
Even vanzelfsprekend als tandarts 
 
Frank Vandenbroucke trok daarvoor het budget op van 39 miljoen naar net geen 152 miljoen dit jaar. 
En hij wil nog verder gaan. “Laagdrempelige psychologische hulp moet toegankelijk en betaalbaar worden 
voor iedereen die er nood aan heeft. Naar een psycholoog gaan moet even vanzelfsprekend zijn als een 
bezoek aan de tandarts. Het taboe op mentale problemen moet op de schop. Dit akkoord is maar een 
eerste stap in die richting”, zegt Frank Vandenbroucke. 
 
Het taboe op mentale problemen moet op de schop. Dit akkoord is maar een eerste stap in 
die richting 
 
Ook Gitta Vanpeborgh, federaal parlementslid en gespecialiseerd in gezondheidszorg, is tevreden: “Nu 
krijgen meer mensen sneller toegang tot psychologische hulp. Dat is natuurlijk een goede zaak. Met dit 
akkoord zorgen we ervoor dat mensen met een hulpvraag liefst al na een week bij een therapeut 
terechtkunnen. Dat is ongezien.” 

 
ENKEL EEN STERK KLIMAATBELEID VERMINDERT KANS OP NOODWEER 
 
Kris Verduyckt wijst erop dat de ongeziene regenval in grote delen van ons land geen puur toeval is, 
maar gelinkt is aan de klimaatopwarming. Een zoveelste wake-upcall voor de federale regering. 
 
Gigantische regenval teisterde grote delen van België, Nederland en Duitsland. In ons land waren vooral 
de provincies Luik en Limburg en het centrum van het land getroffen. Vooruit wenst veel sterkte en moed 
aan iedereen die getroffen is door het noodweer. Onze beweging bedankt ook uitdrukkelijk onze 
hulpdiensten die alles op alles gezet hebben om de mensen in veiligheid te brengen, net als alle 
overheidsdiensten die de medische en psychologische hulpverlening mee in goede banen leiden. 
 
Fit for 55 
 
Intussen snellen sommige politici ter plaatse om ervoor te pleiten rivieren dieper te maken en zo hun 
capaciteit te vergroten. Wachtbekkens en waterbuffers zijn nodig, maar geen wondermiddel. In De 
Standaard en De Morgen wijzen klimaatexperts erop dat periodes van gigantische regenval gelinkt zijn 
aan de opwarming van het klimaat. Warmere lucht houdt immers meer vocht vast. 
 
België moet zijn verantwoordelijkheid opnemen om te gaan voor een krachtig en sociaal 
klimaatbeleid 
 
Federaal parlementslid Kris Verduyckt noemt Fit for 55, het klimaatplan dat de Europese Unie voorstelde, 
wel een grotere stap in de goede richting. Dat plan wil de EU’s uitstoot van broeikasgassen met 55 % 
reduceren tegen 2030, en de EU klimaatneutraal maken tegen 2050.  
 
“Met alleen graafwerken en zandzakjes komen we er niet. Het is meer dan ooit duidelijk dat we nood 
hebben aan een moedig klimaatbeleid, zoals het Europese Fit for 55-plan. Meteen zaaien sommige politici 
twijfel over de financiële haalbaarheid van dat plan. Dat is precies wat de lobby van CO2-uitstotende 
bedrijven wil. Wel, niets doen kost nog veel meer.” 
 
“België moet zijn verantwoordelijkheid opnemen om de plannen van Europa om te zetten in een krachtig 
en sociaal klimaatbeleid waarbij we niemand achterlaten” roept Kris Verduyckt 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        tel. 03.664.49.93 
   E-mail: albert.depaep@skynet.be 

 Rekeningnummer: BE39-9793-3215-8519 
 
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        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 
 


