MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT
(verschijnt niet in augustus)

44ste jaargang - nummer 4 – april 2022 - afgifte: 2950 Kapellen - P309429.
Ver. Uitgever: Tom Namurois, Eikendreef 28 - 2950 Kapellen

WERELDVENSTER

Curieus
FOS
IEV
Natuurvrienden
Vooruit

Curieus Kapellen

IN DE SCHADUW VAN TOON HERMANS
Deze voorstelling op vrijdag 15 april om 20 uur in de Rode Zaal van het
Fakkeltheater is geannuleerd bij gebrek aan belangstelling. Op 17 maart verviel de
optie.

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 mochten er toch nog mensen afhaken – bellen naar Marleen Vandueren
via gsm 0477.21.98.16.
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 23 april – 13.30 uur.
13.15 uur - Grote Markt 13 – Antwerpen – aan Brabo.

S-Plus

PICKNICKEN IN DE KAPELSE NATUUR

S-Sport

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.

zij-kant

Wanneer:
Waar:
Programma:

zondag 8 mei om 11 uur tot … uur.
het park van Kapellen aan de petanquebanen.
11 uur - aperitief aangeboden door de vereniging.
11.30 uur – 12 uur - picknicken met je zelf meegebrachte
lekkernijen.
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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.

WELKOM IN BINCHE
Op zaterdag 25 juni is ons bezoek aan Binche gepland samen met de Grijze Geuzen.
De stad van de Gilles, maar er is nog meer. Met twee elementen die zijn geclassificeerd als UNESCO
(het carnaval en het belfort), heeft de stad veel plaatsen om te ontdekken en verhalen om u in de loop
van een dag te vertellen.
Programma:
 7.00 uur : vertrek Biz Kapellen.
 7.30 uur : vertrek Grijze Geuzen: Vogelzanglaan (hoek Jan Van Rijswijcklaan).
 9.00 uur : ontbijt in een Binchoise brasserie.
 9.30 uur : rondleiding met gids door de stad: de middeleeuwse wallen, het stadhuis en het door
UNESCO geklasseerde belfort, de ruïnes van het paleis van Maria van Hongarije.
 11.30 uur : bezoek aan de "brasserie la Binchoise " met proeverij van 2 bierjes ".
 13.00 uur : driegangenmenu inclusief drankjes in een taverne.
 15.00 uur : rondleiding met gids door het lnternationaal Museum van het Carnaval en het Masker
en interpretatiecentrum.
 16.30 uur : drankje in de Brasserie.
 17.30 uur : terugreis.
Reservatie bij Patrick Van Hoeydonck per mail patrick.curieus@mail.com of gsm: 0475.39.12.96.
Voorschot: 20 € per persoon te betalen vóór 15 april op de rekening van Curieus Kapellen BE10-97999676-2204. Restbedrag: 35 € per persoon te betalen vóór 15 mei op de rekening van Curieus Kapellen.
Gelieve tevens jullie menu keuze door te geven.
Menu
Voorgerecht
- Salade van gedeglaceerde spekjes à l’Embuscade
of
- Seizoenssoepje
of
- Terrine de campagne
Hoofdgerecht
- Stoofvlees met Binchoise Brune
of
- Kippenbil met rozijnen en “Belgisch” bier
of
- Ham gebraiseerd met Berenbier
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Dessert
- Chocolademousse
of
Parfait glacé
1 drank naar keuze:
- witte of rode wijn, bier naar keuze, plat of bruis

PLANNING VOORJAAR 2022
Over onze latere activiteiten zijn we nog volop aan het nadenken. We zijn onze ideeën aan het verwerken.



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.
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.

LIJNDANS in de sporthal – vrijdag 14 uur



april – 1 Kapellen / 8 en 15 KTA / 22 en 29 Kapellen
mei – 6 en 13 Putte / 20 en 27 Kapellen

LIJNDANS in de turnzaal KA Streepstraat – woensdag 16 uur




april –
mei –
juni –

6 en 13 geen les / 20 – 27
4 – 11 – 18 – 25
8 geen les / 1 – 15 – 22 / 29 buiten

FIETSVAKANTIE van 06.06.2022 tot 12.06.2022
Er is nog 1 tweepersoonskamer ter beschikking voor de fietsvakantie in Oisterwijk. Inschrijven en verdere
info bij Linda Koeken via mail lindakoeken@gmail.com.
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N.P.U. NON PLUS ULTRA
Op dinsdag 24 mei is er een speciale fietstocht naar N.P.U. - Grindweg 2 Woensdrecht - voor het
aspergemenu. Vertrek om 11 uur op het Marktplein. Wel op voorhand inschrijven bij Linda Koeken.

CODA – fietsen, eten en drinken voor het goede doel
Op zondag 3 juli gaan we fietsen naar de BBQ van CODA Wuustwezel. Vertrek om 11 uur op het
Marktplein – je kan ook met de auto naar deze gelegenheid en bij ons aansluiten om te eten.

DAGFIETSTOCHTEN
Dagfietstochten op vrijdag – vertrek Marktplein om 9 uur - ook voor de dagfietstochten steeds een
reserveband meebrengen a.u.b.








vrijdag 24 april
vrijdag 20 mei
vrijdag 24 juni
vrijdag 29 juli
vrijdag 26 augustus
vrijdag 9 september
vrijdag 23 september

Tholen
Boekhoute (met auto)
De Stille Kempen (met auto)
Ronquieres (met auto)
Bergen op Zoom
Roosendaal
Lier

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

S-PLUS LENTECONCERT
Voor het “S-Plus Lenteconcert” op woensdag 13 april vertrekt de bus in Kapellen om 10 uur op
het Marktplein. Gelieve 15 minuten vóór het vertrekuur aanwezig zijn te zijn a.u.b. Paspoort niet
vergeten. Je ticket krijg je van Linda. Info bij lindakoeken@gmail.com.

UITSTAPPEN VOORJAAR VZW S-PLUS






maandag 9 mei
zaterdag 14 mei
donderdag 19 mei
dinsdag 7 juni
info via tel. 03.285.43.36 of

Plantentuin Gent
Zavel en Marollen
Dagje Adegem en Sluis
Vennenwandeling
mail antwerpen@splusvzw.be

LIJNDANS TWEEDAAGSE 10-12 OKTOBER 2022
Een plezante lijndans tweedaagse voor de ‘actieve 50-plusser’! Swing mee op de tonen van de chachacha
of rumba en andere mooie melodieën. Je hebt echt geen ervaring of danspartner nodig om lekker te
swingen maar wel geweldig veel ‘goesting’ om te dansen. Je kan nog steeds inschrijven. Meer info hier:
https://www.s-plusvzw.be/reizen/lijndans-tweedaagse-oostduinkerke-hotel-domeinwesthoek
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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.



De Natuurvrienden Kapellen

WANDELEN
Wat
Wanneer
Waar
Bijeenkomst
Vertrek
Vertrek wandeling
Afstand
Eigen picknick

Dagwandeling
zaterdag 2 april
Wortel
9.45 uur - parking Zaal Lux, Kapellen
10 uur
11:00 GPS: Café in Holland, Schootsenhoek 23 5114 AC Castelré - Nederland
ongeveer 16 km
na 5 km in Natuurpunt De Klapkester

Inschrijven bij Ludo Boeckx via tel. 03.664.48.75 of per mail boeckx.pichal@telenet.be
Wat
Wanneer
Waar
Bijeenkomst
Vertrek
Vertrek wandeling
Afstand

Namiddagwandeling
zaterdag 16 april
Zundert-Wernhout
12.45 uur - parking Zaal Lux, Kapellen
13 uur
13:45 GPS: Parkeerplaats: Krochtenweg 6,4884 MZ Wernhout, Nederland. Parking is
rechts, iets voorbij huisnummer 6.
ongeveer 9 km

Inschrijven bij Ludo Boeckx via tel. 03.664.48.75 of per mail boeckx.pichal@telenet.be

WANDELWEEKEND IN DOORNIK-MONT-SAINT-AUBERT
De deelnemers krijgen een E-mail van Linda met het nog te betalen bedrag. Verdere afspraken volgen nog.

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

INFO
Met de afdelingen van De Natuurvrienden van onze buurgemeenten werd de afspraak gemaakt om onze
wandelkalenders en/of andere activiteiten aan elkaar door te geven. Zo kunnen ook onze eigen leden
deelnemen aan deze georganiseerde wandelingen en wordt het aanbod uitgebreid.

TOEKOMSTIGE ACTIVITEITEN



zaterdag 7 mei - dagwandeling Hobokense Polder  Berchem (treinstapper) i.p.v. Buggenhout.
zaterdag 21 mei - namiddagwandeling in Nieuwmoer.

Ons volledige programma: http://www.natuurvriendenkapellen.be
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Vooruit Kapellen
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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

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

