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WERELDVENSTER 

 

      S-Plus Kapellen 
 

FIETSBIJSTAND VAB 
  
S-Plus fietsbijstand VAB Benelux 
 
Platte band of ketting over? Geen paniek, de VAB-wegenwachters staan paraat om 
fietsen (gewone fietsen, elektrische fietsen, sportfietsen, mountainbikes en 
bromfietsen/scooters <50 cc) te herstellen bij pech. Met hun vakkennis is een 
zorgeloos uitstapje verzekerd en raak je altijd op je bestemming. 
 
Als lid van S-Plus betaal je slechts 25,50 € per persoon per jaar. 
 
Hoe werkt het? 
 
Een telefoontje naar de VAB-alarmcentrale is voldoende om hulp te krijgen: 
• Pech in België: bel ons op 078.222.222. 
• Pech in het buitenland: bel ons op +32.3.253.65.65. 
• Ondersteuning voor dove en slechthorende personen. 
• SMS 'PECH VAB' naar 3115. 
• 24 u / 24 u bereikbaar. 
In 89 % van de gevallen kan de VAB technieker je fiets ter plaatse herstellen, 
zodat je verder kan fietsen. Als dit niet lukt, brengt hij jou en je fiets naar de 
fietsenmaker. Bij diefstal krijg je een taxicheque ter waarde van maximum 80 € 
om (met je gezinsleden) thuis te geraken. 
 
Voordelen van de S-Plus fietsbijstand VAB Benelux: 
• elke dag, 24 uur op 24 uur, in de Benelux beschermd. 
• vanaf de woonplaats voor alle (elektrische) fietsen, sportfietsen, 
mountainbikes en bromfietsen of scooters (< 50 cc). 
• onbeperkt aantal interventies. 
• sterk netwerk van 270 kwalitatieve, klantvriendelijke wegenwachters, die 
binnen de 45 minuten na oproep ter plaatse zijn (enkel autopech op de autostrade 
krijgt voorrang op fietsers). 
• bij diefstal, taxicheque tot maximum 80 €. 
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Pech met de fiets? Met de fietsbijstand van S-Plus ben je zo weer op weg. 
 
Hoeveel kost het? Als lid van S-Plus betaal je slechts 25,50 € per persoon per jaar (in plaats van 45 €). 
 
Voor meer info en inschrijvingen, bel S-Plus 02.515.02.06 of mail naar info@s-plusvzw.be 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING IN “DEN BIZ” 
 
Indien alles kan doorgaan kunnen we elkaar zien op zondagnamiddag 13 maart rond 14.30 uur voor 
een verslag over 2020-2021, met aansluitend een hapje en een drankje. Hopelijk kunnen we dit keer weer 
eens samenkomen zonder beperkingen! 
 
S-PLUS NIEUWJAARSCONCERT 
 
Het “Nieuwjaarsconcert” werd uitgesteld tot woensdag 13 april. De kaarten werden al aangekocht en 
blijven geldig. Totaal prijs voor ticket / busvervoer en lunch 63 €, te betalen op rekening van S-Plus 
Kapellen. Meer info bij Linda Koeken via lindakoeken@gmail.com. 
 
FACEBOOKPAGINA S-PLUS ANTWERPEN 
 

www.facebook.com/splusantwerpen. 
 
 
 

      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 / 0475.73.41.25. 
• info lijndans en seniorobic / Irène Huygen – irene.huygen@skynet.be  /  0486.69.92.33. 

 
LIJNDANS in de sporthal – vrijdag 14 uur 
 

 maart – 4 Putte  /  11 Kapellen  /  18 en 25 Putte 
 april –   1 Kapellen  /  8 en 15 KTA  /  22 en 29 Kapellen 
 mei – 6 en 13 Putte /  20 Kapellen / 27 buiten 
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LIJNDANS in de turnzaal KA Streepstraat – woensdag 16 uur 

 
 maart – 2 geen les /  9 – 16 – 23 – 30 
 april –    6 en 13 geen les / 20 – 27 
 mei –     4 – 11 – 18 – 25 
 juni –     8 geen les /  1  – 15 – 22  /  29 buiten 

 
FIETSVAKANTIE van 06.06.2022 tot 12.06.2022 
 
Er zijn nog enkele plaatsen ter beschikking voor de fietsvakantie in Oisterwijk: 1 x eenpersoonskamer of 1 x 
tweepersoonskamer. Inschrijven en verdere info bij Linda Koeken via mail lindakoeken@gmail.com. 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING IN “DEN BIZ” 
 
De Algemene Vergadering is uitgesteld tot zondag 13 maart rond 14.30 uur voor een verslag over 2020-
2021 en een programma voor 2022, met aansluitend een hapje en een drankje. Hopelijk zien we jullie dan 
eindelijk terug! 
 
 
 

    Curieus Kapellen 
 
ANTWERPEN A LA CARTE – MUSEUM AAN DE STROOM 
 
Over steden en eten – “Antwerpen à la carte” serveert de geschiedenis van de stad langs het 
verrassende, grillige en vaak onzichtbare spoor van de voedselketen. Een vitale expo die al je zintuigen 
prikkelt. Op de 5de verdieping van het MAS. 
 
Waar:    Museum aan de Stroom, Hanzestedenplaats 1, Antwerpen. 
Wanneer:   zaterdag 26 maart om 14 uur. 
 
IN DE SCHADUW VAN TOON HERMANS (15 tickets voorzien) 
 

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 de rode zaal van 
het Fakkeltheater. 
 
Liedjes: Toon Hermans – Zang: Lissa Meyvis – Verhalen: Herman Van 
Hove – Orkest en arrangementen: Pol Vanfleteren. 
 
Wanneer:    vrijdag 15 april om 20 uur. 
Waar:     Rode zaal van het Fakkeltheater,  
    Hoogstraat 12 – 2000 Antwerpen. 
Prijs:     28 € 
Vervoer:    openbaar vervoer tram 3 tot op de  
    Groenplaats. 
Samenkomst:   ten laatste 15 minuten voor aanvang 
    van de voorstelling in de cafetaria. 
 

Inschrijven: vanaf 1 maart 2022 bij Marleen Vandueren via gsm 0477.21.98.16 of via mail 
marleen.curieus@mail.com. Betalen voor 1 april 2022 op rekening BE10-9799-9676-2204 van Curieus 
Kapellen.  
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RODE OORTJES WANDELING 
 
Door de grote belangstelling hebben wij de wandeling voor een tweede maal georganiseerd. Ook de 
tweede uitstap was direct volzet. Er is een wachtlijst voorzien moesten er toch nog mensen afhaken. 
 
Je hoeft echt niet door het Schipperskwartier te lopen om te ontdekken dat onze voorvaders 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:    zaterdag 23 april – 13.30 uur. 
Samenkomst:     om 13.15 uur - Grote Markt 13 Antwerpen – aan Brabo. 
Prijs:    8 € 
 
Inschrijven bij Marleen Vandueren via gsm: 0477.21.98.16 of via mail marleen.curieus@mail.com. 
Betalen, na bevestiging, op rekening BE10-9799-9676-2204 van Curieus Kapellen. 
 
PICKNICKEN IN DE KAPELSE NATUUR 
  
Een zacht dekentje, een stoeltje, een groene omgeving om samen te genieten van een fijne, zonnige dag. 
Breng je eigen picknick, je dekentje en stoeltje mee voor een gezellig samenzijn. 
 

 
 
Wanneer:   zondag 8 mei om 11 uur tot … uur. 
Waar:    het park van Kapellen aan de petanquebaan. 
Programma:   11 uur - aperitief aangeboden door de vereniging. 
    11.30 uur – 12 uur - picknicken met je zelf meegebrachte lekkernijen. 
    Wijn wordt voorzien aan 1 € per consumptie, water is gratis. 
    13.30 uur – 14 uur - dessert dat ook wordt voorzien door de vereniging. 
     
Plastiek bekers zijn voorzien maar wie liever uit een glas drinkt brengt dat zelf mee. 
 
De liefhebbers kunnen na het dessert een spelletje petanque spelen. De petanquebanen zijn op 8 mei heel 
de dag tot onzer beschikking. 
 
Deze activiteit is gratis (op 1 € voor een wijntje na). Toch graag inschrijven vóór 25 april (kwestie van 
aperitief, wijn en dessert te kunnen inschatten). 
 
Inschrijven via Patrick van Hoeydonck per mail patrick.curieus@mail.com of 
patrick.van.hoeydonck2@gmail.com of gsm: 0475.39.12.96 of Lieve Vandueren per mail 
lieve.curieus@mail.com of gsm: 0476.37.10.15. 
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PLANNING VOORJAAR 2022  
 
Op zaterdag 25 juni is er nog een bus uitstap naar Binche gepland. Hier wordt nog volop aan gewerkt. 
Verdere details in één van de volgende edities van “Wereldvenster”. 

 
 
 

    De Natuurvrienden Kapellen 
                                           
WANDELEN 
 

 
 
Wat:    Dagwandeling in Wuustwezel. 
Wanneer:   zaterdag 5 maart. 
Bijeenkomst:   9.45 uur - Parking zaal Lux Kapellen. 
Vertrek:    10 uur. 
Vertrek wandeling:  Domein Franciscanessen, Bredabaan 737 Wuustwezel. 
Afstand:   ongeveer 12 km. 
 
Inschrijven bij Lucy Smits via gsm: 0485.97.78.10 of mail info@natuurvriendenkapellen.be 
 
Wat:    Namiddagwandeling in ’s Gravenwezel. 
Wanneer:   zaterdag 19 maart. 
Bijeenkomst:   12.45 uur – Parking zaal Lux Kapellen. 
Vertrek:   13 uur. 
Vertrek wandeling:  13.30 uur – kerk ’s Gravenwezel. 
Afstand:   ongeveer 10 km. 
 
Inschrijven bij Maria Michielsen via gsm: 0499.18.63.10 of mail constant.grusenmeyer@telenet.be 
 
FIETSEN 
 
Samen met S-Sport Kapellen – zie elders in dit Wereldvenster. 
 
TOEKOMSTIGE ACTIVITEITEN  
 

 zaterdag 2 april - dagwandeling in Wortel. 
 zaterdag 16 april - namiddagwandeling in Zundert-Wernhout. 

 
Ons volledige programma: http://www.natuurvriendenkapellen.be 
 
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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      Vooruit Nationaal 
 
ZORGEN VOOR SENIOREN EN WINST MAKEN GAAN NIET SAMEN 
 
Hopeloos bouwvallige woonzorgcentra kunstmatig in leven houden, houdt innovatie tegen, vindt Conner 
Rousseau. "Dat terwijl innovatie broodnodig is om senioren goede en betaalbare zorg te bieden." 
 
Onze senioren hebben recht op de beste zorg, op betaalbare zorg en op een warme overheid die voor hen 
zorgt. Ik ga er mee akkoord dat iedereen in principe die beste zorg kan bieden. Elke sector heeft zijn 
cowboys, en zowel in de publieke, de private als in de social profitsector vind je mensen met een hart voor 
de zorg. Maar de overheid moet erover waken dat de winsthonger van investeerders niet de bovenhand 
krijgt. Niet in de ouderenzorg, niet in de zorg voor onze jongeren, of in de zorg voor personen met een 
handicap.  
 
Goede zorg en gezond financieel beleid gaan hand in hand. Goede zorg en innovatie ook. Maar goede zorg 
en dividenden, dat gaat niet. 
 
Open vizier 
 
Hopeloos bouwvallige woonzorgcentra kunstmatig in leven laten houden door grote bedrijven, schaadt 
innovatie. De uitdagingen voor de zorg zijn enorm: elk jaar hebben meer mensen zorg nodig, steeds meer 
jongeren zoeken hulp, er is de vergrijzing, en het aantal personen met een handicap stijgt. 
 
Slimme technologie, maar ook slimme regionale samenwerkingsverbanden kunnen daar een antwoord op 
bieden, want daardoor kunnen we mensen meer zorg aanbieden in hun eigen omgeving. We kunnen het 
aangenamer maken om in de zorg te werken door te snoeien in de lange verplaatsingen, door het werk 
minder monotoon te maken en door in te zetten op meer stabiele uurroosters.  
 
Dat vraagt een open vizier. We moeten oude tegenstellingen overstijgen en bepaalde taboes loslaten. Een 
deel van de zorg in de woonzorgcentra kan ook thuis aangeboden worden of zonder overnachting, terwijl 
de expertise in die woonzorgcentra ook een meerwaarde kan zijn voor sommige zorgnoden bij personen 
jonger dan 65.  
 
We moeten evolueren naar zorghubs, en lokale zorgvragen koppelen aan expertise. Wachtlijsten moeten 
we oplossen met open-end financiering en multifunctionele moderne infrastructuur. Maar met één 
duidelijke spelregel: ouderenzorg moet een garantie zijn for the many, not the money. 

 
LAAT SLACHTOFFERS NIET IN DE KOU STAAN 
 
Het stond nog maar eens in de krant: 1 op 13 medewerkers krijgt te maken met ongewenst gedrag op de 
werkvloer. Dat zijn schrijnende cijfers.  
 
Fractieleider Hannelore Goeman: “Een baas die ‘s avonds opdringerige berichtjes stuurt, een assistent die 
je examenvragen belooft in ruil voor seks of een regisseur die je ongevraagd gênant vastpakt in ruil voor 
een grote carrière in de showbizz. Eerlijk? Geen enkele vrouw schrikt nog op bij het horen van deze 
verhalen.” 
 
Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een groot probleem waar te veel vrouwen mee te maken krijgen in 
hun leven. “Je ziet steeds hetzelfde mechanisme: het gaat om mannen met macht die denken dat ze hun  
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goesting kunnen doen, die denken dat ze zich alles kunnen permitteren en daar mee wegkomen. En weet 
je wat het ergste is? Ze komen er gewoon mee weg”, zegt Hannelore. 
 
Vrouwen hebben schrik omdat die mannen macht hebben. Ze vrezen voor hun carrière, voor hun 
doorgroeikansen binnen de organisatie en voor hun veiligheid. Hannelore: “Er zijn meldpunten waar 
vrouwen terecht kunnen. Maar het is heel intimiderend om een klacht in te dienen, zeker binnen je eigen 
werkomgeving of organisatie. Je moet als vrouw zeker weten dat het ook echt zin heeft, dat er echt naar je 
verhaal wordt geluisterd en dat iemand het voor jou zal opnemen.” 
 
Psychiater Peter Adriaenssens suggereerde en onafhankelijk extern Vlaams meldpunt om 
grensoverschrijdend gedrag te melden. Binnen de Vlaamse Genderkamer bestaat al zo’n meldpunt, maar 
volgens de Vlaamse regering is dat onbekend bij de bevolking. De Vlaamse regering stelt een extra 
meldpunt voor binnen het nieuw Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI), dat in 2023 het licht moet 
zien. Voor Hannelore is dit geen oplossing op lange termijn: “Wat vrouwen zich afvragen is: ‘Is er een plek 
die mij echt zal helpen als ik slachtoffer word van grensoverschrijdend gedrag?’ 
 
Een meldpunt dat onder het VMRI valt, kan geen bindende uitspraak doen en ook geen rechtsbijstand 
geven aan slachtoffers. Dat is geen oplossing. Want vrouwen die klacht indienen zullen er uiteindelijk alleen 
voor staan when things get tough. Ze worden geconfronteerd met mannen die hun fout niet willen inzien, 
laat staan toegeven. 
 
Op federaal niveau staat het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen slachtoffers bij van start 
tot finish.” Hannelore pleit dan ook voor een intensieve samenwerking met het Instituut. 
 
“Het VMRI moet minstens even ver kunnen gaan. Het meldpunt moet meer worden dan een duur 
paradepaardje. Vrouwen hebben absoluut geen boodschap aan politieke spelletjes. We moeten voor 
oplossingen gaan die hen écht helpen, tot in de rechtbank als het moet.” 
 
JONGEREN MET PROBLEMEN MOETEN SNEL IEMAND AAN DE TELEFOON KRIJGEN 
 
De Kinder- en Jongerenhulplijn Awel had in 2021 28.886 gesprekken. Dat zijn 2 procent meer oproepen 
dan in 2020. Kinderen en jongeren hebben nood aan een luisterend oor. 
  
Vlaams parlementslid Freya Van den Bossche pleit ervoor om zoveel mogelijk jongeren te bereiken en hen 
zo snel mogelijk te ondersteunen: “De cijfers van Awel leren ons dat jongeren steeds meer de weg vinden 
naar een plaats waar ze hun verhaal kunnen doen. Dat is positief, maar nog steeds is de vraag om iemand 
aan de telefoon te krijgen groter dan het aanbod. Er zijn nog altijd te veel jongeren die bellen naar een 
hulplijn, maar niemand te horen krijgen.” 
 
Hoewel de capaciteit wat werd uitgebreid, blijkt de nood nog altijd groot te zijn. “Vooruit vindt het 
belangrijk dat jongeren snel iemand aan de lijn krijgen of meteen met iemand kunnen chatten”, gaat Freya 
verder. “Een tweede keer durven ze vaak niet meer te bellen.” 
 
Het verslag van Awel laat ook zien dat ze veel meer meisjes bereiken dan jongens. “Slechts 1 op de 5 
bellers of chatters is een jongen. Toch zitten zij ook vaak met problemen en vragen. De Vlaamse regering 
moet dringend meer doen om ook hen te bereiken. Enkel flyers van Awel ophangen volstaat niet. Ik denk 
bijvoorbeeld aan het inzetten van brugfiguren of in gesprek gaan met mensen die echt weten hoe we 
jongeren bereiken. 
 
Kinderen en jongeren bellen het meeste over hun somberheid, angst, spanning, depressie en ook met heel 
concrete gedachten over zelfdoding. “Als een jongere belt met deze problemen, kan een gesprek enorm 
helpend zijn. We moeten daarom snel ingrijpen.” 
 
Zo zorgen we ervoor dat alle kinderen en jongeren met twijfels of vragen hun telefoon nemen en van zich 
laten horen.” 
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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    gsm. 0486.06.66.52 
   E-mail: albert.depaep@skynet.be 

 Rekeningnummer: BE40-9796-1923-4463 
 
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 
 


