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WERELDVENSTER 

 

 

            Curieus Kapellen 
 

OPERA IN DE CINEMA – PORGY AND BESS 
 

Op zaterdag 1 februari om 18.30 uur in Kinepolis Antwerpen volgen we de opera 
“Porgy and Bess”. Samenkomst in de hal van Kinepolis om 18.15 uur. De tickets 
worden daar overhandigd. 
 
Prijs: 25,50 €. Overschrijven op rekening van Curieus Kapellen BE10-9799-9676-
2204 vóór 10 januari 2020. 
 
Inschrijven via Lucy Smits, per E-mail info@curieuskapellen.net, tel. 
03.664.75.64 of gsm. 0485.97.78.10. 
 

GELEID BEZOEK “DE STEENEN MOLEN” BOECHOUT 
  

Op zaterdag 28 maart om 14 uur bezoeken we “De Steenen Molen”, in de 
Konijnsbergstraat 2 te Boechout. 
 
 

Programma 
 

12.50 uur: bijeenkomst Marktplein. 
13.00 uur: vertrek met carpooling. 

 
 14 uur: geleid bezoek. 

16 uur: drankje aangeboden door de 
vereniging in nabijgelegen taverne. 

 
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. 
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Prijs: 5 € per persoon te betalen vóór 1 maart 2020 op rekeningnummer BE10-9799-9676-2204 van 
Curieus. In de prijs is inbegrepen: het bezoek aan de molen. 

 
Inschrijven: bij Lieve via E-mail lieve.curieus@mail.com of via GSM 0476.37.10.15. 

 

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. 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. 

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 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. 
 

ACTIVITEITEN (reeds vastgelegd, gepland en/of in voorbereiding) 
 
 09.05.2020 - Opera/Cinema: Maria Stuarda. 
 23.05.2020 - Manufactuur De Wit en Het zotte kunstkabinet in het Vliegend Peerd in Mechelen -    

in voorbereiding – org. Marleen. 
 20.06.2020 - ‘t Dak van ‘t Pakt in Berchem – org. Lucy. 
 25.07.2020 - Bezoek aan Binche samen met de GG. – zie bij “te verwachten” – org. Patrick. 
 29.07.2020 - Bezoek aan Fedasil Kapellen om 14 uur – org. Marleen. 
 najaar 2020 - Bezoek aan de haven van Antwerpen - in planning – org. Patrick. 
 alle opera’s/balletten in de cinema zijn org. Lucy. 

 

TE VERWACHTEN 
 
 Picknick: op aanvraag van de deelnemers van vorig jaar, organiseren we onze tweede “Curieuze 

Picknick” op zondag 11 mei, zelfde tijd en zelfde locatie. Verdere gegevens in “Wereldvenster” van 
de maand maart. 

 Bezoek aan Binche: daguitstap met de bus op zaterdag 25 juli. 
o geleide rondleiding in de stad. 
o begeleid bezoek brouwerij “La Binchoise”. 
o lunch. 
o geleid bezoek aan het maskerinterpretatie- en carnavalcentrum. 
o prijs: 45 € - meer details volgen in “Wereldvenster” van de maand mei.   
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             FOS Kapellen  
 

WAT KOMT … 
 

 vrijdag 7 februari om 20 uur is er de opening van een tentoonstelling in het Oud Gemeentehuis, 
zaal ExpoG – “Poëzie van het beeld: Keramiek, Poëzie en Fotografie”. Daarna open op vrijdag 14 
februari en vrijdag 21 februari van 19 uur tot 22 uur en op zaterdag en zondag van 11 uur 
tot 17 uur tot zondag 23 februari. Eén van de deelnemers is Guy Renders, een lid van FOS. Allen 
daarheen. Toegang is gratis. 

 
 dinsdag 10 maart om 20 uur komt er bezoek uit Ecuador naar het Kaartershuisje. Het is Mayra 

Tirira. Zij spreekt over Surkuna, de vereniging die zich inzet voor een betere gezondheidszorg 
aldaar. Er heersen daar schrijnende toestanden. Inkom gratis, maar vrije bijdrage. 

 
 vrijdag 3 april om 20 uur gaan we naar de quiz van 11.11.11 in Stabroek in zaal “Moorland” 

(achter het gemeentehuis). Niet gratis: 18 € per ploeg. Inschrijven bij Albert. 
 
 

 

             De Natuurvrienden Kapellen  
 
WANDELINGEN 
 
Wanneer   zaterdag 1 februari 
Wat    Namiddagwandeling op landgoed Mattenburgh en langs het Markiezaat in  
    Bergen op Zoom. 
Samenkomst  12.45 uur - parking Marktplein Kapellen. 
Vertrek   13.00 uur. 
Vertrek wandeling  Orangerie Mattenburgh - Antwerpsestraatweg 181 Hoogerheide (NL) - voor 
    GPS en parking: Beukendreef. 
Info    een wandeling van ongeveer 10 km. 
 
Het Markiezaat maakte deel uit van het oerstroomdal van de Schelde. Na de afsluiting van de 
Oosterschelde in 1984 ontstond een prachtig zoetwatermoeras.  
 
Na en bezoek aan de stijltuin van het landgoed wandelen we over de Brabantse Wal naar de Kraaijenberg. 
Vanuit de 13 m hoge uitkijktoren hebben we een mooi uitzicht over het gebied. Voor de vogelliefhebber is 
er een vogelobservatiehut, gebouwd op een fraaie locatie langs de oeverlijn. 
 
Wanneer   zaterdag 15 februari 
Wat    Namiddagwandeling, E10-Plas, Inslag, Brasschaat. 
Samenkomst  12.45 uur - parking Marktplein Kapellen. 
Vertrek   13.00 uur. 
 

WANDELINGEN IN MAART 
 

 zaterdag 7 maart   Dagwandeling in Molsbroek    LOKEREN  
 zondag 8 maart   Ontdek ons Plekje    ZICHEM 

 georganiseerd door De Natuurvrienden Zichem. 
 donderdag 12 maart Nordic Walking    STABROEK  
 zaterdag 21 maart   Namiddagwandeling     GEEL 
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NORDIC WANDELEN 
 
We starten met Nordic wandelen op donderdag 13 februari. Bijeenkomst om 13.30 uur aan de parking 
van het Ravenhof in Stabroek. 
 

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).  
 

LIDGELD – TARIEVEN 2020 
 

Lidgeld voor 2020 graag storten of overschrijven op de rekening van De Natuurvrienden Kapellen vóór 
zaterdag 8 februari. 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. Personen die lid worden vanaf 
september zijn 4 maanden gratis lid, tot aanvang van het nieuwe jaar. 
 

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

      S-Sport Kapellen 
 

LIDGELD 2020 
 

 

12,00 € - nieuw lidgeld te betalen op rekening van S-SPORT Kapellen BE73-9796-4484-2160 
ten laatste op 31/01/2020. 

 

 

ACTIVITEITEN 

maandag wekelijks petanque gemeentepark van 14.00 tot 17.00 uur 
  vanaf oktober van 13.00 tot 16.00 uur 

dinsdag / wekelijks fietsen vertrek achter sporthal vertrek 13.00 uur 
 seniorobic Sporthal verdiep van 14.00 tot 15.30 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 “Natuurvrienden”  
 

NORDIC WANDELEN 
 

 wandelaars zonder stokken ook welkom. 
 start 13/02 - 12/03 - 09/04 - 14/05 – juni geen Nordic wandelen wegens fietsvakantie. 

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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LIJNDANSEN 
 
in samenwerking met turnkring ILOKA. Info bij: Irène Huygen – tel. 03.664.93.80 of gsm. 0486.69.92.33. 

 
 sporthal Kapellen: 07/02 – 14/02 
 sporthal Putte: 31/01 – 21/02 – 28/02  

 

WANDELEN - zie rubriek “DE NATUURVRIENDEN”. 
 

SENIOROBIC - info via turnkring ILOKA / info@iloka.be / www.iloka.be 
 
ACTIVITEITEN 2020 
 

din  04/02 start fietsseizoen / frikadellen met kriekjes – zaal Biz 18 uur tot 22 uur 
zat  14/03 LIJNDANS PARTY - turnzaal Streepstraat KA Kapellen 14 uur tot 17 uur 
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)  
 

START NIEUW FIETSSEIZOEN 
 

Op dinsdag 4 februari start van het nieuw fietsseizoen met FRIKADELLENKOEK MET KRIEKJES in de 
nieuwe “BIZ”.  
Prijs: leden - 5 € en niet-leden - 7 €. Inschrijven tot 31 januari 2020 bij Linda Koeken via E-mail 
linda.koeken@telenet.be - storten op de rekening van S-Sport. 

 
START TO LINEDANCE - lijndansen voor beginners 
 
In de turnzaal van het Koninklijk Atheneum in de Streepstraat te Kapellen starten we met een cursus 
lijndansen voor absolute beginners vanaf woensdag 5 februari, telkens op woensdagnamiddag van 16 
uur tot 17 uur. Niet tijdens de schoolvakanties. 
 

 februari: 5 - 12 en 19 – 26.02 is krokusverlof en geen les. 
 maart: 4 – 11 – 18 en 25. 
 april: 1 – 22 en 29 - 8 en 15 is paasverlof en geen les. 
 mei: - 6 – 13 – 20 en 27.  

 
Voorwaarden: 

 indien lid bij turnkring ILOKA + 5 € voor alle lessen. 

 leden S-Sport-Kapellen - lidgeld 12 € + 1,5 € / les - via 10-beurtenkaart. 

 

Meer info: irene.huygen@skynet.be of tel. 03.664.93.80.  
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LIJNDANS PARTY 
 
Op zaterdag 14 maart van 14 uur tot 17 uur in de turnzaal van het Koninklijk Atheneum in de 
Streepstraat te Kapellen. Iedereen welkom. Inkom 5 € - drankje inbegrepen. 
 
Kaarten bestellen via irene.huygen@skynet.be of info@iloka.be - afrekenen op rekeningnummer van 
ILOKA - BE25-9790-7752-0482. 
 
 
 

        S-Plus Kapellen 
 

LIDGELD 2020 
 
 

12,00 € - nieuw lidgeld te betalen op rekening van S-PLUS Kapellen BE43-9799-9676-1901 ten 
laatste op 31/01/2020. 

 

 
ACTIVITEITEN S-PLUS VZW & S-PLUS KAPELLEN 
 

don 06/02 *Raf Coppens “mijn werk” 13,00 € 

ma  10/02 E.H.B.O.  CC zolder CC 
ma  16/03 *De opera achter de schermen 25,00 € 

vrij 20/03 Lentefeest BIZ 
din  31/03 *Rood Seniorenfeest 15,00 € 
don 23/04 bezoek aan HALEAKALA  / bestuur S+ / S-Sport  
don 07/05 *Tuinen van Adegem en bezoek Sluis 49,00 € 
woe 27/05 *Boottocht – (met kleinkinderen) volw. 34 € - kind. 28 € 

zon 07/06 *Daens de musical 63,00 € 

don 18/06 *Natuurhulpcentrum en Doorkijkertje 34,00 € 
zon 21/06 Zomer BBQ Socio 
don 10/09 *Pairi Daiza 64,00 € 

vrij 11/09 *Jain Tempel 11,00 € 
zat 26/09 *Hallerbos en het Afrika museum 49,00 € 

zon 27/09 *Daens de musical 63,00 € 
vrij 23/10 Herfstfeest Socio 

 

* voor alle uitstappen S-Plus vzw: inschrijvingen of meer info 03 285 43 36 of www.s-

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

 

CURSUS E.H.B.O. 
 
Op maandag 10 februari om 13 uur cursus E.H.B.O. op de zolder van het Cultureel Centrum. Gratis voor 
leden S-Plus en S-Sport. Inschrijven bij Linda Koeken via E-mail linda.koeken@telenet.be. 
 

ROOD SENIORENFEEST 
 
Op dinsdag 31 maart “Rood Seniorenfeest” in de Nekker te Mechelen. Vertrek 13 uur met de bus vanuit 
Kapellen op het Markplein. Inschrijven bij Linda Koeken via E-mail linda.koeken@telenet.be. Prijs 15 € - 
te storten op rekening S-Plus. 
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             sp.a Kapellen 
 
EEN EERLIJKER AFVALBELEID? HET KAN! 
 

  

De huisvuilstickers in Kapellen zijn fors duurder geworden. Dat is een 
beslissing van de huidige bestuursploeg in Kapellen, die bestaat uit de 
partijen Open VLD en N-VA. Een warme gemeente wordt zo stilaan killer voor 
de modale Kapellenaar. Een prijsverhoging is één ding, maar wat staat er dan 
tegenover?  Wij vragen ons dit toch wel af.  Dit is de zoveelste prijsverhoging 
de laatste jaren in Kapellen. 
 
Hebben wij een alternatief? Jawel. Het standpunt van sp.a willen we nog eens 
benadrukken: wij willen een eerlijk en slim systeem. Een systeem waarbij de 
vervuiler betaalt, maar diegene die sorteert er voordeel uit haalt. Diftar is 
voor sp.a Kapellen de meest eerlijke oplossing. Een versnelde invoer van de 
paarse zak (harde plastics) zorgt ook voor een betere sortering. Minder afval, 
daar gaan we samen voor.     
 

Info: Veronique Livens, gemeenteraadslid sp.a – E-mail: livensvero@hotmail.com 

 

 

 
HET KAN NOOIT SOCIAAL GENOEG ZIJN 
  
Het Kapelse gemeentebestuur doet bij Vlaanderen een aanvraag om te 
worden vrijgesteld van de inhaalbeweging die neerkomt op de bouw van 80 
sociale huurwoningen voor 2025.   
 
Het sociaal bindend objectief (BSO) ligt voor de gemeente Kapellen op 177 
sociale huurwoningen. Om dat aantal te bereiken, zouden er voor 2025 nog 
80 sociale huurwoningen moeten bij komen. Nu vraagt de coalitie Open Vld 
en N-VA bij de Vlaamse overheid om hiervoor een vrijstelling te krijgen. De 
gemeente argumenteert dat ze al genoeg gedaan hebben, o.a. met het 
asielcentrum in Hoogboom. 
 
Wij als sp.a, samen met onze fractiepartner Groen, betreuren deze 
kortzichtige redenering. Er zijn amper 46 sociale huurwoningen op elfduizend 
huishoudens. Van een achterstand gesproken.  
 
In het ontwikkelproject Kapellen Centrum zijn er nu slechts 29 sociale woningen voorzien. Dat is te weinig. 
Als we voor een derde waren gegaan, dan was de inhaalbeweging gerealiseerd en hadden we bovendien 
een gezonde sociale mix bereikt. We hopen dus dat de gemeente een (ferm) tandje bijsteekt. Dit is 
echt not good enough.   
  
Info: Carl Lamote, bestuurslid en penningmeester sp.a – E-mail: lamotecarl@gmail.com 
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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: Livens Veronique, Kalmthoutsesteenweg 11 – 2950 Kapellen 

   E-mail: livensvero@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 
 


