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WERELDVENSTER


Curieus Kapellen

ACTIVITEITEN
Beste Curieuzeneuzen,

Curieus
FOS

We hebben van elke organisatie bericht gekregen dat onze geplande bezoeken niet
kunnen doorgaan omwille van Corona (Chocolate Nation - Wandeling Rode oortjes –
Blind date). Zoals het er nu naar uitziet zullen we dit jaar geen uitstappen meer
moeten doen. Zodra de mogelijkheid bestaat zullen we terug beginnen plannen.
Wanneer dat zal zijn is voor iedereen de grote verrassing.

IEV

Ondanks alle beperkingen wensen we jullie een Prettig Kerstfeest en een
voorspoedig en Gezond Nieuwjaar, wat het ons ook mag brengen. Bij leven en
welzijn, tot volgend jaar!

Natuurvrienden
sp.a
S-Plus
S-Sport
zij-kant

Het bestuur van Curieus,
Marleen, Lucy, Lieve, Jeanine en Patrick



De Natuurvrienden Kapellen

ACTIVITEITEN
De huidige maatregelen dwingen ons om zo veel mogelijk thuis te blijven.
Tegelijkertijd willen we iedereen wel aansporen om toch te blijven bewegen.
Wandelen, lopen en fietsen mag je individueel, met het gezin of met telkens
dezelfde vriend(in), op voorwaarde dat je 1,5 meter afstand houdt en alle
hygiënische maatregelen respecteert.
Al onze leden zijn ook verzekerd tijdens de individuele sportbeoefening.
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WANDELING (onder voorbehoud)
Om de wandeling in veilige omstandigheden te kunnen doen beperken wij voorlopig de deelnemers tot
leden Natuurvrienden.
Waar:
Wanneer:
Vertrek

MASTENBOS KAPELLEN
zaterdag 12 december
13.00 uur - parking Eskapade (Containerpark) Kapellen

Inschrijven bij Linda via GSM 0475.73.41.25 of via E-mail: lindakoeken@gmail.com. De inschrijving is
ook de registratie.

FIETSEN - samen met S-Sport (onder voorbehoud).
AGENDA
 zaterdag 11 september 2021 - Ontmoetingsdag Natuurvrienden Sint-Niklaas
LIDGELD - TARIEVEN 2021
Individueel lid volwassene
Bijlid volwassene vanaf 18 jaar
Individuele 65-plusser (geboren vóór 1/1/1956)
Bijlid 65-plusser

€
€
€
€

37
18
27
18

Als u lid wenst te worden en u betaalt nu uw lidgeld dan telt dit lidgeld ook voor 2021. U bent dan lid vanaf
dat u betaalt tot 31 december 2021. Betaling op rekeningnummer van De Natuurvrienden Kapellen BE709796-1162-5825 met vermelding van naam en voornaam en lidgeld 2021.
Voor onze leden van 2020: ter compensatie voor de activiteiten die niet konden plaatsvinden wegens de
coronamaatregelen, wordt het lidgeld 2021 verlaagd met 5 € per persoon.
Het volledige programma kan je vinden op: http://www.natuurvriendenkapellen.be
Wij wensen jullie superfijne feestdagen en hopen jullie volgend jaar terug te ontmoeten.



S-Plus Kapellen

ACTIVITEITEN
Geen werking voor S-Plus zolang de huidige CORONA-maatregelen gelden. Het is nog steeds wachten op
een betere en veilige wereld om samen terug iets te kunnen organiseren. Dit zowel voor S-Plus Antwerpen,
alsook voor onze plaatselijke afdeling. We hopen stellig op een goede gezondheid van onze leden en hopen
jullie spoedig terug te kunnen ontmoeten.

LIDGELD 2021
12 € te storten op rekeningnummer van S-PLUS Kapellen - BE43-9799-9676-1901
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Op dit ogenblik kunnen we nog geen activiteiten aankondigen voor onze afdeling S-Plus voor 2021. Voor de
lidgelden hopen wij op uw solidariteit te kunnen rekenen om toch lid te blijven van onze afdeling Kapellen
zodat we, indien mogelijk, opnieuw kunnen werken aan een volwaardig programma in een coronavrije
toekomst.
Alvast onze allerbeste wensen voor een wel zeer speciaal jaareinde !!!



S-Sport Kapellen

ACTIVITEITEN
Dit is ons wekelijks aanbod (onder voorbehoud)
maandag wekelijks
dinsdag / wekelijks
woensdag / wekelijks
vrijdag / wekelijks
zaterdag

petanque
fietsen
seniorobic
lijndans beginners
lijndansen
wandelen

gemeentepark
vertrek achter sporthal
Sporthal verdiep
Turnzaal KA Streepstraat
Sporthal
zie “De Natuurvrienden”

van 13.30 tot
vertrek 13.00
van 14.00 tot
van 16.00 tot
van 14.00 tot

17.00
uur
15.30
17.00
15.30

uur
uur
uur
uur

Onze wekelijkse kalender blijft nog wel van toepassing voor 2021.



info voor fietsen en petanque: Patrick Van Hoeydonck – info@splusssportkapellen.be
info voor lijndans en seniorobic: Irène Huygen- irene.huygen@skynet.be

LIDGELD 2021
12 € te storten op rekeningnummer van S-SPORT Kapellen - BE73-9796-4484-2160
We hopen natuurlijk op een beter jaar zodat we onze gezamenlijke activiteiten terug kunnen starten. We
rekenen ook op uw solidariteit om het lidgeld voor S-SPORT Kapellen te voldoen op bovenvermelde
rekening. Wij wensen iedereen alvast een zeer coronavrij eindejaar en hopen jullie terug te zien in veilige
tijden!



FOS Kapellen

LIDGELDEN - GIFTEN
Door de Covid-19-pandemie zijn heel wat activiteiten die geld in het laatje konden brengen afgelast of zelfs
niet opgestart. Geen quizzen, geen solidariteitsmaaltijden, geen Feest op het Plein, enz. En dat geld is er
nodig om het project in Bolivia een boost te kunnen geven.
Daarom stort nu je lidgeld / gift op ons rekeningnummer BE40-9796-1923-4463 van FOS Groep
Kapellen. Ben je in een gulle bui, en stort je dit jaar nog 40 € of meer, gebruik dan het nummer BE160000-0000-7474 van FOS – 1000 Brussel. Vermeld wel “Steun Colectivo Rebeldia”. Begin volgend jaar
krijg je dan een fiscaal attest dat je toelaat 60 % van je storting in je aangifte te vermelden.
Geef ook een seintje aan ons, zodat je “Wereldvenster” blijft ontvangen.
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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
E-mail: albert.depaep@skynet.be
 Rekeningnummer: BE40-9796-1923-4463

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
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
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

