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WERELDVENSTER 

 

 

              Redactioneel 
 
Zoals het bericht van Eerste Minister Sophie Wilmès aangeeft, wordt fase 2 
betreffende het Coronavirus gehandhaafd. Aangaande deze beslissing willen wij u   
meedelen dat al onze activiteiten, zeker tot en met 3 april, niet zullen doorgaan. 
Een eventuele verlenging van dit besluit is steeds mogelijk. 
 
 

       De Natuurvrienden Kapellen 
 
WANDELINGEN 

and21 maartat   
Wanneer                zaterdag 4 april 
Wat   St. Niklaas op zijn best – AFGELAST 
 
Wanneer  zaterdag 18 april 
Wat   Namiddagwandeling 
Waar   St. Amands 
Samenkomst  12.45 uur – Marktplein Kapellen 
Vertrek  13 uur 
Info   Wandeling van 10 km. 
 
Wanneer  zondag 3 mei 
Wat                       Ontdek ons Plekje in Kessel -Lo  

      
Afdeling Club Ahoy organiseert in het kader van “Ontdek Ons Plekje” een wandeling 
die de GR-route volgt. De wandeling start om 13 uur aan Parking 3 van het 
Provinciaal Domein in Kessel-Lo en zal 10 km lang zijn. Einde is voorzien aan 
het Arenbergkasteel. De Bergstijgers Kempen doen die dag 20 km en lopen de 
laatste 10 km met ons mee. Er zijn dus 2 afstanden die je op 3 mei kan lopen. 
Deelname is gratis. Verdere details volgen later.  
     
Inschrijven bij Linda Koeken via E-mail lindakoeken@gmail.com of tel. 
03.665.05.81 vóór 25 april. 
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NORDIC WANDELEN 
 
Nordic wandelen op donderdag 9 april. Bijeenkomst om 13.30 uur aan de parking van het Ravenhof in 
Stabroek. 
 

WANDELVAKANTIE - WANDELWEEKEND 
 
Wandelvakantie: maandag 5 oktober t.e.m. vrijdag 9 oktober in Genk. 
Wandelweekend: vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 november in de Voerstreek. 
 
Meer info: Wereldvenster maart of website De Natuurvrienden Kapellen. 
 

FIETSEN 
 
Wij fietsen alle dinsdagnamiddagen samen met S-Sport Kapellen met vertrek in Kapellen. Dagfietstochten 
vanaf april en meestal op vrijdag. Meer info bij de rubriek van S-Sport. Al de wandelingen en fietstochten 
(samen met S-Sport) zijn gratis voor leden van De Natuurvrienden Kapellen en S-Sport Kapellen (tenzij 
anders vermeld).  
 

TOEKOMSTIGE ACTIVITEITEN 
 

 donderdag 14 mei: Nordic Walking – Moretusbos - vertrek 13.30 uur - parking Ravenhof. 
 zaterdag 16 mei: Namiddagwandeling in OUD-TURNHOUT – De Liereman. 
 zaterdag 13 juni: Wandeldag in De Berk n.a.v. 125 jaar De Natuurvrienden. 
 zaterdag 27 juni: Wandeling in AARSCHOT door De Natuurvrienden van Aarschot, met 

aansluitend BBQ, overnachting? 
 zaterdag 12 september: Ontmoetingsdag De Natuurvrienden in Geraardsbergen, organisatie De 

Natuurvrienden Geraardsbergen. 
 

LIDGELD – TARIEVEN 2020 
 

Lidgeld voor 2020 graag storten of overschrijven op de rekening van De Natuurvrienden Kapellen. 
Deelname aan meerdaagse wandelingen met overnachting is enkel voor leden van De Natuurvrienden. 
Leden die in orde zijn met hun lidgeld zijn verzekerd tijdens de activiteiten van De Natuurvrienden en de 
activiteiten in samenwerking met S-Sport Kapellen.  
 

  
 
Het volledige programma kan je vinden op: http://www.natuurvriendenkapellen.be 
 
 
 

        Curieus Kapellen 
 

LIER VERKENNEN PER BOOT en GELEID BEZOEK AAN DE ZIMMERTOREN 
   
Op zaterdag 11 april bezoeken we Lier.  We doen aan carpooling. Om 11 uur starten we de 40 minuten 
durende boottocht, met gids, die ons Lier van een heel andere kant toont.  

Individueel lid volwassene € 37 

Bijlid volwassene vanaf 18 jaar € 18 
Individuele 65-plusser (geboren vóór 1/1/1955 € 27 
Bijlid 65-plusser € 18 
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Na de lunch, om 14 uur, wacht een andere gids ons op om de Zimmertoren te ontdekken. Mensen die 
nadien nog graag (met gids) het Begijnhof bezoeken hebben daartoe de mogelijkheid. Dit echter zonder 
verplichting.  
  
Samenkomst: 9.45 uur op het marktplein. 
Vertrek: 10 uur. 
Adres parking Lier: Parking 1: De Mol - Aarschotststeenweg (tegen de Nete). Parking is gratis. Van hieruit 
is het een vijftal minuten stappen naar het centrum. 
 
In verband met de carpooling, gelieve te laten weten of je zelf rijdt en hoeveel personen je mee kan 
nemen: ik rijd zelf en kan … personen meenemen - ik wil meerijden - ik rijd zelf. 
 
De lunch bestaat uit: 

 voorgerecht: dagsoep. 
 hoofdschotel: keuze uit vol-au-vent, stoofvlees of salade geitenkaas. 
 koffie of thee apart te betalen. 

 
Er is 1 glas wijn en 1 glas water inbegrepen in de prijs.  Andere dranken zijn apart te betalen.  Gelieve bij 
inschrijving uw keuze voor de hoofdschotel te vermelden. 
 
Prijs: € 43 per persoon te betalen vóór woensdag 1 april 2020 op rekeningnummer BE10-9799-9676-2204 
van Curieus.  In de prijs is inbegrepen: de boottocht met gids, de rondleiding in de namiddag met gids en 
de lunch. Inschrijven: bij Lieve via E-mail lieve.curieus@mail.com of via GSM 0476.37.10.15. 
 

BALLET IN DE CINEMA – JEWELS 
 
Op zondag 19 april bekijken we het ballet “Jewels” in de cinema (live). Balanchine creëerde een 
betoverend prachtige hommage aan de drie dansscholen die hebben bijgedragen aan zijn stijl. Elke school 
wordt vertegenwoordigd door een edelsteen. “Jewels” biedt een unieke gelegenheid om van het talent van 
de choreograaf te genieten. Zijn visueel boeiend werk wordt uitgevoerd door een aantal van de meest 
schitterende dansers van de wereld. 
 
Samenkomst in de hal van Kinepolis: 16.30 uur (ontvangst van de tickets). 
Uur voorstelling: 16.45 uur. 
Prijs: 15 € te storten op de rekening van Curieus Kapellen BE10-9799-9676-2204. Inschrijven: bij Lucy via 
E-mail info@curieuskapellen.net of via GSM 0485.97.78.10. 
 

OPERA IN DE CINEMA – MARIA STUARDA 
 
Op zondag 9 mei bekijken we de opera “Maria Stuarda” in de cinema. Een verschroeiend dramatische 
uitvoering van Friedrich Schiller’s stuk over Mary, koningin van Schotland en haar politieke en persoonlijke 
rivaliteit met koningin Elisabeth I van Schotland. 
 
Samenkomst in de hal van Kinepolis: 18.15 uur (ontvangst van de tickets). 
Onthaal: 18.30 uur - Uur van de voorstelling: 19.00 uur. 
Prijs: 25,50 € te storten op de rekening van Curieus Kapellen BE10-9799-9676-2204. Inschrijven: bij Lucy 
via E-mail info@curieuskapellen.net of GSM 0485.97.78.10. 

 
PICKNICKEN IN DE KAPELSE NATUUR 
  
Een zacht dekentje, een stoeltje, een groene omgeving om samen te genieten van een fijne, zonnige dag. 
 
Wanneer  zondag 10 mei van 11 uur tot … uur. 
Waar   gemeentepark Kapellen aan de petanquebanen. 
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Programma 
 11 uur: aperitief aangeboden door de vereniging. 
 11.30 uur – 12 uur: picknicken met 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 zondag 10 mei heel de dag ter onze beschikking. Deze activiteit is gratis (op 1 € 
voor een wijntje na). Toch graag inschrijven vóór vrijdag 1 mei (kwestie van aperitief, wijn en dessert te 
kunnen inschatten).  
 
Inschrijven bij Marleen Vandueren via E-mail marleen.curieus@mail.com of GSM 0477.21.98.16 of bij 
Lieve Vandueren via E-mail lieve.curieus@mail.com of GSM 0476.37.10.15. 
 

BEZOEK MANUFACTUUR DE WIT en HET ZOTTE PRENTENKABINET in MECHELEN 
 
Op zaterdag 23 mei gaan we op uitstap naar Mechelen. 
 
Verloop van de dag:   
- om 11 uur bezoeken we Manufactuur De Wit – Kanunnik De Deckerstraat – Mechelen. 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. 
- om 13 uur lunch in “Het theatrium” tegenover de ingang van de Sint Romboutstoren. 
- om 15 uur worden we aan de Romboutstoren opgehaald door de gids voor een rondleiding in “Het zotte 
prentenkabinet”, gevestigd in de woning “’t Vliegend Peerd” - Sint-Katelijnestraat 22 – Mechelen. In dit 
historisch gebouw vind je een museum met een vaste collectie schilderijen uit de 16de eeuw. Het unieke aan deze 
collectie is dat je op elk schilderij een verwijzing terugvindt naar het satirisch-moraliserende thema of 'Sot' uit de 16de 
eeuw. Je vindt er schilderijen in de stijl van Jheronimus Bosch, Bruegel en Brouwer, met metaforen die verwerpelijk 
gedrag en de bijhorende bestraffing uitbeelden. Ga op zoek naar de satire in dit verrassende museum. 
 
Vervoer: met de trein vanuit Kapellen – de juiste uren voor de trein worden later meegedeeld aan de 
deelnemers. 
 
Lunch: in “Het theatrium” – menu aan 22 €. 
  - voorgerecht: kervelsoep. 
  - hoofdgerecht: keuze uit (vermelden bij inschrijving of betaling a.u.b.) 
                         - vis = koolvisfilet met groentebedje en aardappeltorentjes. 
                         - vlees = Ardens gebraad met groenten en kroketten. 
  - dessert: fruitsalade. 
  - dranken zijn niet inbegrepen. 
 
Inschrijven vóór donderdag 30 april bij Marleen via E-mail marleen.curieus@mail.com of via GSM 
0477.21.98.16. Prijs: voor de gidsen, de tickets en de lunch = 36 € vóór zaterdag 9 mei te storten op de 
rekening van Curieus Kapellen BE10-9799-9676-2204. 
 

GELEID BEZOEK AAN BUNKER & VLIEGTUIG ARCHEO ANTWERPEN 
 
Op zaterdag 20 juni bezoeken wij een museum in Antwerpen. In het Antwerpse Park "Den Brandt" werd 
tijdens WOII het hoofdkwartier van het Duitse 89ste Legerkorps gevestigd, verantwoordelijk voor de 
verdediging van de Atlantikwall in België en Walcheren. Momenteel doen deze beschermde monumenten 
dienst als museum, waar naast de Atlantikwall ook aandacht geschonken wordt aan de luchtoorlog boven 
België en vooral de V-Wapens op Antwerpen.  
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Bunker en Vliegtuig Archeo(logie) Antwerpen is een VZW die zich bezighoudt met het in stand houden van 
een volledig overgebleven bunkerdorp uit de Tweede Wereldoorlog. Tot nu toe zijn zij erin geslaagd om 
drie bunkers open te stellen voor het publiek. Hiervoor zijn constant specialisten aan het werk in binnen- en 
buitenland om de nodige materialen op te sporen. De bunkers zijn uitgebouwd tot een volwaardig 
oorlogsmuseum met de “Atlantikwall” als hoofdthema. Tal van archeologische vindstukken, foto’s en 
plannen, ook met betrekking tot Antwerpen, worden er tentoongesteld. 
 
Ook de luchtoorlog is niet vergeten. Een team specialisten vertegenwoordigt het “WWII Aircraft Research 
Centre” en is voortdurend bezig deze moeilijke materie uit de Tweede Wereldoorlog te onderzoeken. 
Ongeveer 5400 vliegtuigcrashes werden door hen opgetekend in België. Meerdere vermiste 
bemanningsleden kregen hierdoor een graf en onverklaarbare feiten werden opgelost. Tal van opgravingen 
brachten ook een grote collectie vliegtuigonderdelen op, die deels tentoongesteld worden in het museum. 
 
De V-bommen zijn niet weg te denken in Antwerpen en vormen het grootste deel van de luchtoorlog 
tentoonstelling. Vele onderdelen van beide vergeldingswapens, uit binnen- en buitenland, zijn 
tentoongesteld in het museum en worden geplaatst en verklaard om de technische aspecten te 
verduidelijken. De nodige aandacht wordt ook geschonken aan de impact op de stad, haar inwoners, 
hulpverleners en verdedigers tijdens deze zware beproeving. 
 
Programma 
 
13.50 uur: bijeenkomst Marktplein. 
13.00 uur: vertrek met carpooling. Parkeren in de Seringenlaan in Antwerpen (park Den Brandt). Het 
museum is het gemakkelijkst bereikbaar via de ingang aan de Acacialaan tegenover de Seringenlaan. 
14 uur: geleid bezoek.  
16 uur: einde bezoek 
 
Daarna voor diegene die wensen een drankje in brasserie de “Dikke Mee” (Gerard Le Grellelaan 1/3, 2020 
Antwerpen) op ongeveer 500 m wandelen van het museum. Of met auto. Er is een parking. 
 
In verband met de carpooling, gelieve te laten weten of je zelf rijdt en hoeveel personen je kan meenemen 
- ik rijd zelf en kan … personen meenemen - ik wil meerijden - ik rijd zelf. 
  
Prijs: 5 € per persoon te betalen vóór zaterdag 30 mei op het rekeningnummer BE10-9799-9676-2204 van 
Curieus. In de prijs is inbegrepen: het bezoek aan de drie bunkers. Inschrijven: bij Patrick Van Hoeydonck 
via E-mail patrick.van.hoeydonck2@gmail.com of GSM 0475.39.12.96. Vlug inschrijven is de 
boodschap. Aantal plaatsen is beperkt. 
 

ACTIVITEITEN  
 

 25.07.2020 - Bezoek aan Binche samen met de Grijze Geuzen – org. Patrick. 
 29.07.2020 - Bezoek aan Fedasil Kapellen – org. Marleen. 
 22.08.2020 - Bezoek leerlooierij Altan (10 uur – rondleiding met lunch) in combinatie met 

kruidenkwekerij Claus in Kruishoutem (14 uur – rondleiding met vieruurtje) – org. Lieve. 
 22.10.2020 - Bezoek aan de haven van Antwerpen - org. Patrick. 

 

DE DULLE GRIET – HET KLOKHUIS 
 
Actrice Guusje Van Tilborgh (zus van Vita) brengt op dinsdagnamiddag 28 april om 14.30 uur de 
monoloog “De Dulle Griet” in het theater “Het Klokhuis”. “De dulle Griet” is ook één van de boeiende 
schilderijen van Bruegel. 
 
De mensen die mee geweest zijn naar Headquarters, 3500 jaar textiel, hebben Guusje daar ervaren als een 
bekwame, vlotte en aangenaam verhalende gids. Vandaar dat ik haar ook als actrice wel eens aan het werk 
wil zien. Misschien zijn er wel geïnteresseerden onder jullie? 
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Waar:   “Het klokhuis” – Parochiaanstraat 4 – Antwerpen 
Vervoer:  Tram 3 – tram 1 tot aan halte Opera, dan te voet nog 457 m tot aan “Het Klokhuis”. 
 
Prijs: 17,50 € te storten op rekening van Curieus BE10-9799-9676-2204 vóór woensdag 15 april. 
Inschrijven bij Marleen Vandueren via E-mail marleen.curieus@mail.com of GSM 0477.21.98.16 
 
 
 

      S-Plus Kapellen 

 
ACTIVITEITEN 2020 
                                                                 

do   07/05 *Tuinen van Adegem en bezoek Sluis 49,00 € 
wo  27/05 *Boottocht (met kleinkinderen) Volw. 34,00 € 

Kind. 28,00 € 

zo   07/06 *Daens de musical 63,00 € 
do   18/06 *Natuurhulpcentrum en Doorkijkertje 34,00 € 
zo   21/06 Zomer BBQ Socio 

   do   10/09 *Pairi Daiza 64,00 € 
vrij  11/09 *Jain Tempel 11,00 € 

za   26/09 *Hallerbos en het Afrika museum 49,00 € 
zo   27/09 *Daens de musical 63,00 € 
vrij  23/10 Herfstfeest Socio 

 

* voor alle uitstappen S-Plus vzw: inschrijvingen of meer info tel. 03.285.43.36 of www.s-plusvzw.be - 

antwerpen@s-plusvzw.be - www.facebook.com/splusantwerpen  

 
UITSTAPPEN van ‘CURIEUS’ zijn ook toegankelijk voor leden van S-Plus / S-Sport. 
 
We volgen de instructies van de overheid in verband met het Coronavirus. Alle activiteiten zijn al afgelast 
tot 4 april 2020. Wij wensen iedereen een virusvrije lente, dit jaar echter zonder “Lentefeest”. 
 
 
 

      S-Sport Kapellen 
 

 
 
 
 

 
ACTIVITEITEN 
 
maandag wekelijks petanque gemeentepark van 13.30 tot 17.00 uur 

dinsdag / wekelijks fietsen vertrek achter sporthal vertrek 13.00 uur 
 seniorobic Sporthal verdiep van 14.00 tot 15.30 uur 
woensdag / wekelijks lijndans beginners Turnzaal KA Streepstraat van 16.00 tot 17.00 uur 
2de donderdag  Nordic walking Moretusbos parking vertrek 13.30 uur 

3de donderdag  lijndansen Sporthal Putte van 13.30 tot 15.00 uur 
vrijdag / wekelijks lijndansen Sporthal  van 13.30 tot 15.00 uur 
zaterdag  wandelen zie “De Natuurvrienden”  
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LIJNDANSEN 
 
in samenwerking met turnkring ILOKA.  

 
 vrijdag sporthal Kapellen: 03/04 – 08/05 – 15/05 – 05/06 – 12/06 
 vrijdag sporthal Putte: 10/04 – 24/04 – 22/05 - 29/05 – 19/06 – 26/06 
 vrijdag sporthal KTA: 17/04  
 donderdag sporthal KTA: 16/04 
 woensdag turnzaal KA Streepstraat 

- april: 22/04 – 29/04  
- mei: 06/05 – 13/05 – 20/05 – 27/05 

 
Info bij: Irène Huygen – tel. 03.664.93.80 of gsm. 0486.69.92.33. 
 

NORDIC WANDELEN 
 

 
 wandelaars zonder stokken ook welkom. 
 09/04 - 14/05 – juni geen Nordic wandelen wegens fietsvakantie. 

 
WANDELEN - zie rubriek “DE NATUURVRIENDEN”. 
 

SENIOROBIC - info via turnkring ILOKA / info@iloka.be / www.iloka.be 
 

ACTIVITEITEN 2020 
 

vrij  24/04 dag fietstocht St. Truiden  
vrij  08/05 dag fietstocht Wortel  
din   19/05 fietsen + eten naar NPU Woensdrecht  

vrij  22/05 dag fietstocht Limburg  
7/6 tot 13/6 fietsvakantie LANKLAAR  
din  16/06 LUSJES Kapellen ganse dag 

vrij  19/06 dag fietstocht Roosendaal  
zon  05/07 fietsen naar CODA BBQ Wuustwezel   vertrek 11 uur 
vrij   17/07 dag fietstocht Zundert  
vrij   31/07 dag fietstocht De Loonse en Drunese Duinen  
vrij   14/08 op weg naar de Mosselen - Brasschaat vertrek 13 uur 
vrij   28/08 dag fietstocht rond Brussel  
vrij   11/09 dag fietstocht langs de Dender  
vrij   25/09 dag fietstocht (Denise)  

 
Wegens CORONA virus werden alle activiteiten afgelast tot 4 april 2020. Daar we de impact van deze 
besmetting niet mogen onderschatten, werd er gevraagd door de overheid om alle genomen maatregelen 
strikt op te volgen en geen activiteiten in groep te laten doorgaan. U mag natuurlijk gaan wandelen, 
fietsen, of petanquen maar dan “op uw eigen”!  
 
Vanuit de verenigingen zullen we ons strikt houden aan de genomen maatregelen en zo vlug we terug 
veilig kunnen sporten in groep laten we dat zeker weten! Hou het virusvrij! 
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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 – 2950 Kapellen        tel. 03.664.49.93 
   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  
 

sp.a 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 
 

 Joosens Walter                 gsm. 0474.61.93.01 
   E-mail: info@splusssportkapellen.be 

 Website: https://splusssportkapellen.be/homepagesplusssport.htm  
 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/homepagesplusssport.htm  
 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 
 


