MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT
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WERELDVENSTER

Curieus
FOS
IEV
Natuurvrienden

Curieus Kapellen

WANDELING “RODE OORTJES” (volzet)
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.
Wanneer:
Samenkomst:

zaterdag 4 december – 13.30 uur.
13.15 uur - Grote Markt 13 – Antwerpen – Brabo.

Vooruit

Na de wandeling wordt ook een drankje voorzien in Café “Den Engel”.

S-Plus

Wegens de zeer grote belangstelling wordt de wandeling nog eens hernomen op
zaterdag 23 april 2022 van 13.30 uur tot 16.30 uur. De mensen op de
wachtlijst staan als eersten op de nieuwe lijst. Noteer dus alvast deze datum in je
agenda. Verwittig ook tijdig als je op 23 april 2022 toch belet bent.

S-Sport
zij-kant

BEZOEK AAN “MANUFACTUUR DE WIT” (volzet)
De “Koninklijke Manufactuur van Wandtapijten De Wit” is een bedrijf, gesticht in
1889 in Mechelen, gespecialiseerd in het restaureren van wandtapijten. De Wit
weeft, conserveert, koopt en verkoopt wandtapijten en organiseert regelmatig
tentoonstellingen rond dit thema. De “Koninklijke Manufactuur De Wit” herstelt
waardevolle wandtapijten uit de hele wereld. De meest gereputeerde musea en
kastelen laten hun topstukken hier reinigen en conserveren. De Manufactuur bezit
bovendien een prestigieuze privécollectie wandtapijten.
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zaterdag 29 januari 2022 van 11.30 uur tot 13 uur.
met de trein vanuit Kapellen naar Mechelen-Nekkerspoel – juiste vertrekuren worden nog
meegedeeld, kunnen nog wijzigen, zal ergens net voor 10 uur zijn.
8 € voor het bezoek van 20 personen met gids.

Na het bezoek wandelen we door de tuin van Mechels kunstenaar Rik Wouters naar de vleeshalle van
Mechelen voor de lunch, rond 13.30 uur in Mercado. Iedereen mag kiezen uit het zeer gevarieerde aanbod
en betaalt dit ook zelf ter plaatse.
Inschrijven bij Marleen Vandueren via gsm 0477.21.98.16 of via mail marleen.curieus@mail.com of
marlev@scarlet.be. Betalen vóór 15 januari 2022 op rekening van Curieus BE10-9799-9676-2204.

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. 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 2022 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 wel betalend.
Gelieve bij inschrijving mee te delen hoe je komt. Indien met de auto: kan je extra personen meenemen?
P.S.: indien de coronamaatregelen het toelaten wordt er na het bezoek een drankje aangeboden in de
cafetaria van de luchthaven.
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8€
vanaf 5 januari 2022 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.

LIDGELD 2022
Ons lidgeld blijft op 5 € voor het volledige werkjaar. Lidgeld storten op rekening BE10-9799-9676-2204 van
Curieus. Lidgeld graag betalen vóór 31 januari 2022. De personen die onlangs lid zijn geworden moeten
deze 5 € niet meer betalen.

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 2022 om 15 uur.
18 €.
openbaar vervoer (metro halte Groenplaats).
ten laatste 15 minuten voor aanvang van de voorstelling in de verbruikszaal.
vanaf 20 december 2021 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.

PLANNING VOORJAAR 2022






maart 2022: tentoonstelling “Antwerpen à la carte” in het Mas te Antwerpen (zaterdag 26 maart
2022).
april 2022: Fakkeltheater: “In de schaduw van Toon Hermans”, 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.
We hebben een optie genomen op vrijdag 15 april 2022 voor
15 tickets van deze voorstelling. De tickets kosten 28 €.
mei 2022: picknick (zondag 8 mei 2022).
juni 2022: bezoek aan Binche – daguitstap met de bus (zaterdag 25 juni 2022).

We houden ons bij al onze activiteiten aan de geldende Coronamaatregelen. Voorlopig zijn Covidpas –
identiteitskaart – maskers verplicht.

Wereldvenster December 2021



Pagina 4

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.

LIDGELD
-

januari-december – 12 € - vernieuwen ten laatste in januari 2022.

FIETSEN in de wintermaanden
Tijdens de maanden december en januari kan je op dinsdag nog steeds fietsen in groep, maar dit is niet
meer met een vaste begeleider. Vanaf februari kunnen we hopelijk opnieuw starten met begeleide
fietstochten voor 2022.

LIJNDANS in de sporthal
- GEEN LES op vrijdag 24 december en vrijdag 31 december.

LIJNDANS in de turnzaal KA Streepstraat
-

op woensdag 1 december is er geen lijndans in de turnzaal wegens Sinterklaasfeest ILOKA.
geen les tijdens de schoolvakanties 29 december 2021, 5 januari 2022, 2 februari 2022, 6
april 2022 en 13 april 2022.

FIETSVAKANTIE van 06.03.2022 tot 12.06.2022
Voor diegenen die reeds inschreven voor de fietsvakantie 2022 komt
verdere info in een volgende editie.
Inschrijven bij Linda Koen via mail lindakoeken@gmail.com, mits
betaling van een gedeeltelijk voorschot van 60 € op rekening van SSport (zie laatste bladzijde). Reservatie is pas geldig na ontvangst van
dit bedrag.
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S-Plus Kapellen

S-PLUS NIEUWJAARSCONCERT
Op donderdag 20 januari 2022 trekken we weer naar het Nieuwjaarsconcert in Oostende. Kaarten
werden al aangekocht. Totaal prijs voor ticket, busvervoer en lunch € 63,- te betalen op rekening van SPlus Kapellen. Afrekenen vóór 15 december (rekeningnummer S-Plus - zie laatste pagina).

ALGEMENE LEDENVERGADERING
We plannen onze Algemene Ledenvergadering op zondag 30 januari 2022 en hopen jullie in het nieuwe
jaar gezond terug te zien.

LIDGELD
- januari-december – 12 € - vernieuwen ten laatste in januari 2022.
Als lid van S-Plus kreeg u het kleine boekje al in de bus. Daar kan je alle uitstappen vinden die voor jou
worden georganiseerd. Ook vrijgezellen komen aan bod in deze aanbiedingen.
Hierna een kleine greep uit dit aanbod:
 dinsdag 14 december
Trainworld.
Verdere info en prijzen in de kleine gids S-Plus vzw of op www.s-plusvzw.be
We hebben nog niet veel kunnen aanbieden tijdens dit tweede coronajaar en hopen van harte dat we
volgend jaar meer en betere afspraken kunnen maken. We moeten ons vooral houden aan alle
voorzorgsmaatregelen die ons worden opgelegd en hopen op een beter en gezonder 2022. We blijven
bewegen, bewegen, bewegen!

Onze allerbeste wensen voor IEDEREEN en een gezond en sportief 2022.
LINDA – JOS – PATRICK – MARIE-JEANNE en IRENE … uw team voor S-PLUS en S-SPORT



De Natuurvrienden Kapellen

WANDELEN
Wanneer:
Wat:
Waar:
Samenkomst:
Vertrek:
Inschrijven

zaterdag 18 december.
Namiddagwandeling
Berendrecht
12.45 uur - parking Zaal Lux Kapellen.
13.00 uur.
bij Linda Koeken via mail lindakoeken@gmail.com of gsm 0475.73.41.25.

LIDGELD
Individueel lid volwassene

37 €

Bijlid volwassene vanaf 18j.

18 €

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

27 €

Bijlid 65-plusser

18 €
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Wij ontvangen graag het lidgeld vóór 15 januari 2022.

FIETSEN
Samen met S-Sport Kapellen – zie elders in dit Wereldvenster.

ACTIVITEITEN
 zaterdag 19 februari 2022: Namiddagwandeling Mastenbos/Fort Ertbrand.
Ons volledige programma: http://www.natuurvriendenkapellen.be



Vooruit Nationaal

HET ZORGPERSONEEL START HAAR VIERDE MARATHON. GEEN TIJD VOOR LEGE
SLOGANS. WE MOETEN NU SAMENWERKEN.
Deze gezondheidscrisis stelde ons zorgpersoneel al zwaar op de proef. Dagelijks staan zij paraat. Al
anderhalf jaar geven zij non-stop het beste van zichzelf. Nu opnieuw. Federaal parlementslid Gitta
Vanpeborgh maakt zich grote zorgen: “Het zorgpersoneel start haar vierde marathon. Ik hoor veel van mijn

collega’s zeggen dat het zorgpersoneel onze steun verdient. Wat betekent die steun in de praktijk als je de
maatregelen openlijk bekritiseert?”
Vierde marathon voor zorgpersoneel.
Het laatste Overlegcomité maakte de nieuwe coronamaatregelen bekend: 4 dagen per week telewerk,
contacten beperken en extra maatregelen in de horeca en voor evenementen. “Vorig jaar was de situatie
inderdaad anders”, gaat Gitta verder. “Met deze besmettingscijfers waren we toen weer in lockdown

gegaan. Dat hoeft vandaag niet. Dankzij de vaccins en de solidariteit van vele mensen. Toch is dat niet
voldoende. Zeker niet in de zorgsector waar je in contact komt met kwetsbare mensen.”
Daarom pleit Vooruit voor een derde prik én een vaccinatieplicht voor het zorgpersoneel. Dat is niet meer
dan logisch want wie in de zorg werkt, moet de gezondheid van anderen beschermen.
Geen lege slogans.

Gitta: “De druk op de zorg is alleen maar toegenomen. Spoedartsen, verpleegkundigen of zorgkundigen

vragen om steun. Zij komen handen te kort. We mogen fier zijn op de vele aanmeldingen voor
zorgopleidingen. Maar nu is het aan ons: we moeten personeelsuitval door covid beperken en zorgen dat
de verplichte vaccinatie goed verloopt.” Vooruit roept alle partijen op om samen te werken en de

maatregelen te volgen. Geen lege slogans. Geen opbod aan versoepelingen. De enige manier om deze
winter goed door te komen is als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.

ZORG VOOR EEN EERLIJKE VERLONING VOOR ONZE 150.000 HUISHOUDHULPEN
Meer dan 750.000 gezinnen kunnen rekenen op een huishoudhulp. 150.000 huishoudhulpen geven elke
week
het
beste
van
zichzelf
om
die
gezinnen
te
ontlasten.
“Onze huishoudhulpen zijn boos en ontgoocheld. En terecht”, zegt Vlaams Parlementslid Caroline Gennez.
“Zij werken zich uit de naad, maar verdienen gemiddeld 1000 per maand. Wie kan daarvan rondkomen?
Hun werk is bovendien fysiek zwaar en vaak ook eenzaam. Zij zijn ook nog eens ongeveer de enige
Vlaamse werknemers die moeten betalen om te mogen gaan werken. Ze krijgen slechts een
verplaatsingsvergoeding van 13 eurocent. Ter vergelijking, Vlaamse ambtenaren kunnen op 37 eurocent
rekenen.”
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Meer steun voor onze huishoudhulpen.
Caroline roept de Vlaamse regering op hun verantwoordelijkheid te nemen. “Zorg ervoor dat alle extra

middelen rechtstreeks ten goede komen van de huishoudhulpen zelf, in plaats van de bedrijven waar ze
voor werken. De sector wordt enorm gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Het kan niet de bedoeling
zijn dat die bedrijven winsten draaien dankzij overheidsgeld, terwijl hun personeel hun rug breekt tegen
een te laag loon.”
Zij werken zich uit de naad, maar verdienen gemiddeld 1000 per maand. Wie kan daarvan
rondkomen?
"Een eerste stap is al gezet door te zorgen voor een 100 procent indexering van de omruilwaarde van de

dienstencheques. Dat betekent een kleine loonsverhoging van 0,4 procent. Er is dus meer nodig. We
moeten huishoudhulpen een beter loon en verplaatsingsvergoeding geven. Goede werkomstandigheden
garanderen is ook meer dan wat richtlijnen rond veilige producten en de mogelijkheid om in duo te kunnen
werken. De huishoudhulpen moeten de erkenning krijgen die ze verdienen. Daarvoor moet er boter bij de
vis komen. De huishoudhulpen hebben daar gewoon recht op”, besluit Caroline.

MAAK EEN EINDE AAN VEEL TE LANGE BUSRITTEN
Elke dag horen we vreselijke verhalen van kinderen die veel te lang op de bus naar en van school moeten
zitten. “Het is dan ook meer dan tijd dat de Vlaamse regering met een oplossing komt”, zegt Vlaams
Parlementslid Els Robeyns.
Elk kind vlot naar school.
Begin september trok Els voor de zoveelste keer aan de alarmbel. Voor het zoveelste jaar op rij krijgt ze
berichten over kinderen uit het buitengewoon onderwijs die soms tot 8 uren onderweg zijn naar hun
school. Els: “Er zijn te veel kinderen die al voor halfzeven ‘s ochtends worden opgehaald. Kinderen die 2, 3,

4 of 5 uur op een bus zitten. Dat is onmenselijk lang. Het is onvoorstelbaar dat zo’n toestanden in een
welvarende regio zoals Vlaanderen voorkomen. Elk kind heeft recht op het beste onderwijs in de beste
omstandigheden. Acht uur op de bus hoort daar niet bij. Dat kan écht niet.”
Tijd voor massale investeringen.
In september beloofde de Vlaamse regering dat ze het probleem zou aanpakken. “Het eenmalig budget dat
de Vlaamse regering op 2 september vrijmaakte, is slechts een pleister op een houten been”, gaat Els
verder. “De problemen zijn er nog altijd. Dat kan ook niet anders. Het aantal leerlingen is serieus gestegen,

terwijl het budget sinds 2013 nauwelijks is verhoogd. De Vlaamse regering geeft toe dat er 40 miljoen
extra nodig is. Het probleem van het busvervoer zal dus blijven terugkomen.”

Het eenmalig budget dat de Vlaamse regering op 2 september vrijmaakte, is slechts een
pleister op een houten been.
Onze beweging wil daarom vooruitkijken. Els: "We moeten ervoor zorgen dat we hier binnen een paar

maanden niet opnieuw staan om vast te stellen dat kwetsbare kinderen nog altijd in onmenselijke
omstandigheden naar school moeten gaan.” Els diende samen met Hannelore een spoedresolutie die de
Vlaamse regering verplicht de nodige middelen vrij te maken. Middelen zodat alle kinderen in het
buitengewoon onderwijs vlot naar school kunnen. “Een Vlaanderen waar iedereen zonder veel probleem op
school raakt, dat lijkt mij toch niet zo veel gevraagd”, besluit Els.
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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: BE39-9793-3215-8519

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
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

