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WERELDVENSTER 

 

     Curieus Kapellen 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING CURIEUS 
 
Op zaterdag 28 januari 2023 houden wij onze Algemene ledenvergadering. 
Deze keer vieren we het begin van het nieuwe werkjaar met een receptie en … 
geen paniek, geen kapotte liften dit jaar. We komen deze keer samen in de Kleine 
Biz (naast zaal Lux). 
 
Deuren openen om 14.30 uur – vergadering start om 15 uur – daarna receptie 
met … Bij het binnenkomen bieden we jullie een aperitief aan van de vereniging.  
 
Andere dranken zijn te verkrijgen aan democratische prijzen. 
        - cola en water: 1 € 
        - wijn en pils: 2 € 
        - zwaardere bieren: 3 € 
        - koffie en thee: gratis 

 
Inschrijven vóór 15 januari 2023 bij Lieve en Patrick Van Hoeydonck-Vandueren 
via GSM 0475.39.12.96 (Patrick) – 0476.37.10.15 (Lieve) of E-mail: 
patrick.vanhoeydonck2@gmail.com (Patrick) – lieve.curieus@gmail.com 
(Lieve). 
 
Prijs: 5 € te storten op rekening BE10-9799-9676-2204 van Curieus Kapellen. De 
inschrijving is definitief na betaling. 
 
K.S.M.KA. ANTWERPEN (volzet) 
 
Op zaterdag 11 februari 2023 bezoeken wij om 14 uur het KSMKA aan de 
Leopold de Waelplaats 2 te Antwerpen voor “De Schoonste Tour”, een bezoek met 
gids. 
 
Zeven eeuwen kunst: van Vlaamse primitieven tot expressionisten. 
Wereldberoemde meesters. De meest omvangrijke en belangrijke collecties van 
James Ensor en Rik Wouters. 
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BEZOEK VERNIEUWDE STADHUIS ANTWERPEN (volzet) 
 
Tweede bezoek aan het vernieuwde stadhuis op zaterdag 25 februari 2023 om 13.15 uur (samenkomst 
13 uur aan de grote boom op de Grote Markt, aan de vroegere info). 
 
Vervoer: op eigen houtje met openbaar vervoer. Na het bezoek gaan we samen nog iets drinken in “Den 
Bengel” op de Grote Markt. De deelnemers die hiervoor nog niet betaald hebben mogen dat doen vóór 15 
februari 2023 op rekeningnummer BE10-9799-9676-2203 van Curieus Kapellen. 
 
BEZOEK AAN BRUGGE 
 
Wanneer:   zaterdag 25 maart 2023. 
Vervoer:   met de trein vanuit Kapellen. 
Prijs:    nog te bepalen – restaurantprijs nog niet gekend. 
Dagindeling: 

- 11 uur - stadswandeling met gids - “Highlights”. 
- 13 uur - lunch in Maria van Bourgondië (vermoedelijk). 
- 14 uur - gegidst bezoek aan het Groeningemuseum. 
- …  uur - trein terug naar Antwerpen/Kapellen. 

 
Inschrijven kan al bij Marleen Vandueren via GSM 0477.21.98.16 of E-mail marlev@scarlet.be. 
 
De ontbrekende gegevens komen in het Wereldvenster van februari. 
 
ACTIVITEITEN VOORJAAR 2023 
 

 zaterdag 22 april - Labiomista in Genk en landcommanderij Alden Biesen in Bilzen, samen met de 
Grijze Geuzen. 

 zaterdag 15 april – Opera in de cinema “Der Rosenkavalier” van Richard Strauss. 
 zaterdag 13 mei - Bezoek aan de haven van Antwerpen. 
 zaterdag 3 juni - voorzien we nog een opera in de Cinema: De Toverfluit. 
 zaterdag 24 juni – GUM en plantentuin van de Universiteit van Gent. 

 
VERNIEUWING LIDGELD 
 
Ons lidgeld blijft 5 € voor 2023. Voor diegenen die onlangs lid geworden zijn geldt hun recente betaling ook 
voor 2023 
 
 
 

      S-Plus Kapellen 
 
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 E-mail naar info@s-plusvzw.be. 
 
NIEUWJAARSCONCERT OOSTENDE 
 
Op donderdag 19 januari 2023 is er het Nieuwjaarsconcert in het Kursaal te Oostende. Meer info bij 
Linda Koeken via E-mail lindakoeken@gmail.com of GSM 0475.73.41.25. 
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LIDGELD 

 
Het lidgeld voor 2023 blijft 12 €. Te betalen op rekening BE43-9799-9676-1901 vóór 15 januari 2023. 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING S-PLUS – S-SPORT 
 
Op zaterdag 4 februari 2023 (NM) Algemene Ledenvergadering in de Socio (voetbal) in de René De 
Pauwstraat. Iedereen is welkom. Wij zorgen voor een koud en warm buffet, de nodige drankjes, het 
jaarverslag van 2022 en de planning voor 2023. 
 
Je kan inschrijven bij Linda Koeken via E-mail lindakoeken@gmail.com of GSM 0475.73.41.25. Je 
betaalt 10 € (leden) of 20 € (niet-leden) op rekeningnummer BE43-9799-9676-1901. 
 
LIDGELD NIET VERGETEN AUB !!! 
 
 

 

      S-Sport Kapellen 
 

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN 
 
maandag petanque gemeentepark 13.30 uur tot 17.00 uur 

dinsdag fietsen 
turnen (ILOKA) 

vertrek achter de sporthal 
sporthal 

13.00 uur 
14 uur tot 15.30 uur 

woensdag lijndans beginners Turnzaal KA Streepstraat 16 uur 

vrijdag lijndans Sporthal 14.30 uur 

Zaterdag is er gelegenheid tot wandelen in samenwerking met “De Natuurvrienden”.  

 
• info fietsen / Patrick Van Hoeydonck – info@splusssportkapellen.be / 0475.39.12.96. 
• 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. 

 
LIDGELD 

 
Het lidgeld voor 2023 blijft 12 €. Te betalen op rekening BE73-9796-4484-2160 vóór 15 januari 2023. 
 
LIJNDANSEN 
 
Geen les lijndans in KA op woensdag 4 januari (kerstvakantie) en woensdag 22 februari en in sporthal 
Putte op 24 februari (krokusvakantie). 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING S-PLUS – S-SPORT 
 
Op zaterdag 4 februari 2023 (NM) Algemene Ledenvergadering in de Socio (voetbal) in de René De 
Pauwstraat. Iedereen is welkom. Wij zorgen voor een koud en warm buffet, de nodige drankjes, het 
jaarverslag van 2022 en de planning voor 2023. 
 
Je kan inschrijven bij Linda Koeken via E-mail lindakoeken@gmail.com of GSM 0475.73.41.25. Je 
betaalt 10 € (leden) of 20 € (niet-leden) op rekeningnummer BE43-9799-9676-1901. 
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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 
 
LIDGELD NIET VERGETEN AUB !!! 
 
 
 

 Natuurvrienden Kapellen 
 
WANDELEN 
 
Wat    Namiddagwandeling Mastenbos. 
Wanneer                             zaterdag 21 januari 2023 
Waar              Mastenbos Kapellen. 
Bijeenkomst                      12.45 uur - Feestzaal Eskapade - Kapelsestraat 237 Kapellen.                          
Vertrek                       13.00 uur. 
Afstand   7 km. 
  
Inschrijven bij Linda Koeken via GSM 0475.73.41.25 of E-mail lindakoeken@gmail.com.                            
   
LIDGELD 2023 
 
Voor het wandelen en fietsen bedraagt het lidgeld 2023 … 
 
Volwassene (18+)   27 € 
Junior (-18)                    12 € 
Sociaal tarief    12 € (OMNIO/verhoogde tegemoetkoming) 
 
Hiervoor bent u niet alleen bij deelname aan de groepsactiviteiten maar ook individueel verzekerd voor 
lichamelijke ongevallen. Overschrijven op rekening van de Natuurvrienden Kapellen BE70-9796-1162-5825 
met vermelding van naam en evt. contactgegevens (nieuwe leden). 
 
ACTIVITEITEN 2023 
 

 zaterdag 4 februari - Kalmthout – namiddagwandeling. 
 zaterdag 18 februari - De Uitlegger met uitbreiding Fort van Brasschaat, met anti-tankgracht. 

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

 


