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WERELDVENSTER 

 

 

       De Natuurvrienden Kapellen
     

WANDELINGEN 
 
We starten terug met ons programma. 
 
Gezien de geldende regels i.v.m. Corona beperken wij het aantal wandelaars. 
Enkel deelname door leden van De Natuurvrienden en mits inschrijving. 
Mondkapjes naargelang de op dat moment geldende maatregel. 
Personen die aan carpooling doen vragen wij wel het masker te gebruiken en 
rekening te houden met het toegelaten aantal personen in de auto. Best vooraf 
afspraken maken. 

Wij houden ons aan de maatregelen van de regering. Gezien deze nog kunnen 
wijzigen organiseren wij nu “onder voorbehoud”. 

Dit geldt, tot tegenbericht, voor alle activiteiten. 

Zaterdag 1 augustus 
  
Wat    Dagwandeling 
Waar    Hoogerheide   
Samenkomst   08.30 uur - Marktplein Kapellen (Lux) 
Vertrek   08.45 uur 
Vertrek wandeling  09.30 uur - Parking Familyland, Groene Papegaai 19 
    Hoogerheide 
 
Inschrijven bij Roland Mertens, uiterlijk 24.07.2020, liefst per mail via 
roland.mertens@scarlet.be of tel. 03.666.69.46 of gsm 0494.13.52.29.     
                                                                
Info     
Een wandeling van ongeveer 16 km. 
Lunch in “De Groene Papegaai”.  
Picknick is NIET toegelaten. 
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Zaterdag 15 augustus 
 
Wat    Namiddagwandeling 
Waar    Geel 
Samenkomst   12.45 uur - Marktplein Kapellen (Lux) 
Vertrek    13.00 uur 
     
Inschrijven bij Jos Joossens, uiterlijk 13.08.2020, liefst per mail via jos.joossens@skynet.be of tel. 
03.665.30.59 of gsm 0474.69.11.05. 
 

WANDELVAKANTIE – WANDELWEEKEND 
 
Meer info: Wereldvenster maart of website De Natuurvrienden Kapellen. Leden De Natuurvrienden! 
 
We hebben uitstel op onze optie verkregen. Daarom kan inschrijven nog tot de door ons gereserveerde 
kamers zijn uitgeput. Wel zo vlug mogelijk contact met Linda Koeken hiervoor opnemen en het 
voorschot/saldo storten.  
 
Wandelvakantie: 5-9 oktober in Genk - saldo afrekenen voor 1 september. 
 

 
 
Wandelweekend: 6, 7 en 8 november in de Voerstreek - saldo afrekenen voor 1 augustus. 
 

FIETSEN samen met S-Sport Kapellen 
 
Geannuleerd tot 1 september. 
 

Toekomstige activiteiten 
 

 zaterdag 5 september: Dagwandeling Lille/Beerse. 
 zaterdag 12 september: Ontmoetingsdag Natuurvrienden in Geraardsbergen, organisatie De 

Natuurvrienden Geraardsbergen = geannuleerd. 
 

LIDGELD – TARIEVEN 2020 
 
Lidgeld voor 2020 graag storten of overschrijven op 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 

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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       Curieus Kapellen 
 

Beste Curieuzeneuzen, eindelijk horen jullie nog iets van ons.  
 
Zoals jullie zeker al weten zijn omwille van het Coronavirus al onze activiteiten afgelast tot eind augustus. 
We proberen stilletjes aan terug in gang te geraken. 
 
Onder voorbehoud van verdere ontwikkelingen van het Coronavirus gaat de geplande uitstap naar het 
Lambottemuseum door op zaterdag 19 september. 
 

GELEID BEZOEK AAN HET LAMBOTTEMUSEUM 
 
Op zaterdag 19 september bezoeken we het Lambottemuseum in het Stuivenbergziekenhuis. De v.z.w. 
Museum van de Geschiedenis van de Gezondheidszorg heeft een onderkomen gevonden in één van de 
voormalige ronde patiëntenzalen van het ZNA-Stuivenberg. 
 
Het Museum van de Geschiedenis van de Gezondheidszorg is eveneens bekend als het “Lambotte 
Museum”. Dr. Albin Lambotte (1866-1955) was een internationaal gerenommeerd orthopedisch chirurg die 
tijdens zijn professionele loopbaan verbonden was aan het Stuivenbergziekenhuis.  Hij was een pionier in 
het behandelen van botbreuken en in osteosynthese. Hij ontwierp talrijke instrumenten en toestellen 
waarop veel hedendaagse apparatuur nog steeds geïnspireerd is. 
 
De collecties van het Museum omvatten voorwerpen die gebruikt werden in de loop van de negentiende 
eeuw en de twintigste eeuw. Een aantal voorwerpen evenwel gaan terug tot de zestiende eeuw. Alle 
medische specialiteiten zijn vertegenwoordigd en het opzet is om een zo volledig mogelijke collectie samen 
te stellen die de evolutie van de gezondheidszorg zal illustreren.  

Zo bv. heeft het museum een zeer uitgebreide collectie van voorwerpen gebruikt in de anesthesie, door de 
Vereniging van Antwerpse Anesthesisten (VERANTARE VZW) in bruikleen gegeven. Deze collectie is 
momenteel één van de grootste in West-Europa. Een deel van de museumcollectie bestaat uit voorwerpen 
in bruikleen gegeven door het OCMW Antwerpen. 

Tijdelijke tentoonstelling: infectieziekten en het klimaat door de eeuwen heen: een latrelatie.  
 
De tentoonstelling wil de rol van het klimaat op infectieziekten in het verleden illustreren, alsmede in het 
licht van de huidige klimaatwijzigingen, aandacht besteden aan de mogelijke effecten ervan in de 
toekomst. 
 
Programma: 
 
   12.45 uur: samenkomt aan de tramhalte Carrefour (Fortsteenweg) of vervoer op eigen initiatief. 
      13.45 uur: bijeenkomst aan ZNA-Stuivenberg, Lange Beeldekensstraat 267 - 2060 Antwerpen 

         (ingang via de hoofdingang Poort 2). 
 vervoer per tram / metro: Halte Handel: lijn 2 of 3.  
 het is nog 15 min wandelen tot de ingang. 
   kostprijs: 10 € per persoon, te betalen vóór zaterdag 12 september op het rekeningnummer  

 BE10-9799-9676-2204 van Curieus. 
  in de prijs is inbegrepen: het bezoek aan het museum, gids. 
  aantal plaatsen is beperkt tot 15. 

 
Coronamaatregelen: tot nader order, moeten de bezoekers zich voorzien van een mondmasker en de 
minimale afstand van 1 ½ m onder mekaar respecteren. Alcoholgel zal in het museum voorradig zijn en het 
museumtoilet maakt het handenwassen mogelijk. 
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      FOS Kapellen 
 

PROJECT IN BOLIVIA 
 
Ons project in Bolivia doet het ‘voorlopig’ goed. Colectivo Rebeldia, een organisatie die wij met heel ons 
hart steunen, in de gezondheidssector, is na de rechtse staatsgreep van eind vorig jaar, gedeeltelijk 
ondergronds moeten gaan, maar blijft werken aan een betere samenleving.  Er is één lichtpunt, dat vooral 
in deze periode van Covic – 19 zeer belangrijk is: kort voor de staatsgreep is er nog democratisch een wet 
gestemd, die een beperkte Sociale Zekerheid oprichtte. Deze wet werkt en is nu van groot belang voor de 
volksgezondheid. Voor binnenkort zijn er verkiezingen aangekondigd. Wij hopen dat het nieuwe parlement 
deze wet niet afschaft, maar als rechts wint is die kans groot.  
 
Wij danken in dat verband de gemeenteraad van Kapellen, die reeds eenparig stemde om dit jaar onze 
project- en werkingssubsidies vervroegd uit te betalen.  
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OP PENSIOEN    
 
Op 31 juni ging Kwaku Acheampong met pensioen, na 29 jaar dienst op het hoofdkantoor van FOS in 
Brussel. Velen onder ons kennen deze sympathieke man, want hij kwam soms ook naar Kapellen.  We 
wensen hem nog vele fijne jaren. Hij zal nu nog meer tijd hebben om ‘zijn’ project over de 
watervoorziening in zijn geboorteland Ghana te volgen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LIDGELD 2020 
 
Nog niet betaald? Kan nog altijd, 5 € per jaar. Steun ons project, wij hebben het nodig. Rekeningnummer 
op laatste bladzijde. En ben je in een gulle bui, stort dan 40 € (of meer!) op rekening BE16-0000-0000-
7474 van FOS te 1000 Brussel en geniet uitzonderlijk dit jaar van een belastingvoordeel van 60 %. Laat het 
ons weten. 
  

 
 

      S-Plus Kapellen 

 
ACTIVITEITEN 2020 
 
  basisprijs De Voorzorg 

do 06/08/2020 Tuinen van Adegem en Sluis 64 € 49 € 

ma 24/08/2020 Boottocht met kleinkinderen volw. 39 € / 
kind. 28 € 

volw. 34 € / 
kind. 28 € 

do 10/09/2020 Pairi Daiza 79 € 64 € 

vrij 11/09/2020 Jain Tempel 16 € 11 € 
za 26/09/2020 Hallerbos en het Afrikamuseum 64 € 49 € 
zo 27/09/2020 Daens de musical 63 € 63 € 

do 15/10/2020 Migratie / Mechelen gratis gratis 
do 22/10/2020 Grijsgedraaid / Wilrijk gratis gratis 
di 20/10/2020 Chocoladewandeling door Antwerpen 34 € 29 € 
za 07/11/2020 Parels van Berchem 13 € 8 € 

di 10/11/2020 Speelgoedmuseum 16 € 11 € 
za 21/11/2020 MUKHA 27 € 22 € 
vr 04/12/2020 Workshop eigen stijl 16 € 11 € 

zo 13/12/2020 Train World 26 € 21 € 

 
Indien u lid bent van De Voorzorg kan u genieten van de verminderde prijs. Al deze uitstappen kan je 
terugvinden in het kleine boekje van S-Plus “NAJAAR 2020”. 
 
Voor alle uitstappen S-Plus vzw: inschrijvingen of meer info via tel. 03.285.43.36, mail antwerpen@s-
plusvzw.be en websites www.s-plusvzw.be of www.facebook.com/splusantwerpen. 
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      S-Sport Kapellen 
 

ACTIVITEITEN 
 
Dit is ons wekelijks aanbod vanaf september (onder voorbehoud) 
 
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”  

 
LIJNDANSEN 
 

in samenwerking met turnkring ILOKA. 

Tijdens de maanden juli en augustus dansen we in het Park van Kapellen op donderdag en vrijdag, met 
de nodige afstand. Je kan ons vinden aan de achterkant van de atletiekpiste telkens om 14 uur. 

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

 

LIJNDANSEN BEGINNERS 

 terug vanaf 2 september in de turnzaal KA Streepstraat. 

 

NORDIC WANDELEN 
 

 wandelaars zonder stokken ook welkom. 
 terug vanaf 10 september – vertrek aan parking Moretusbos. 

 
WANDELEN - zie rubriek “DE NATUURVRIENDEN”. 
 

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

PETANQUE 

Petanque spelen kan terug, rekening houdend met de geldende coronamaatregelen – zie maatregelen op 
onze website https://splusssportkapellen.be/index.html   –  webpagina van programma S-Sport 

Inschrijven verplicht via bovenvermelde webpagina. Er kunnen tot maximum 20 deelnemers 
inschrijven, toezichters inbegrepen. 

FIETSEN in juli en augustus kan maar op eigen risico en mits het in acht nemen van de gevraagde 

voorzorgsmaatregelen, zoals afstand bewaren en/of mondmaskers dragen. 

 

Het bestuur heeft beslist dat er tijdens deze maanden geen verantwoordelijken worden aangeduid om in 

clubverband te fietsen. Wij wachten af hoe deze Coronasituatie zich verder zal ontwikkelen en hopen vanaf 

september terug in groep te kunnen sporten. 
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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 

          
 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 
 


