MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT
(Verschijnt niet in augustus)

43ste jaargang - nummer 4 – juli-augustus 2021 - afgifte: 2950 Kapellen - P309429.
Ver. Uitgever: Tom Namurois, Eikendreef 28 - 2950 Kapellen

WERELDVENSTER


S-Plus Kapellen

Voorlopig nog niks te melden voor onze S-PLUS afdeling!

Curieus
FOS
IEV
Natuurvrienden
Vooruit
S-Plus
S-Sport
zij-kant

Hopelijk kunnen we na onze bevrijdende prikjes een bevrijdingsfeestje organiseren
en een stevig pintje pakken op onze verlossing van mondmaskers en andere
toestanden. We wensen voor iedereen nog een beetje geduld en blijkbaar komt
toch alles goed!
Je kan en mag al fietsen, wandelen, petanquen, lijndansen en de allernieuwste rage
“terrassen”!
Langzaamaan komen we terug in ons oude ritme en dan vliegen we er weer in
tijdens onze oude vertrouwde seizoenfeestjes. Hou jullie gezond en we zien elkaar
beslist nog terug tijdens 2021 !!!
Ons bestuur is dringend op zoek naar administratieve
medewerkers!
Indien je uw afdeling wil komen helpen, om na deze corona
pauze terug op te starten, dan hadden we dat graag vernomen.
Onze gegevens vind je op het laatste blad.
Zeer welkom!
S-Plus-Kapellen / S-Sport-Kapellen



S-Sport Kapellen

Toch al een beetje licht aan het einde van de Covidtunnel! Buiten sporten mag met
25 en dus kunnen we terug starten met fietsen, petanque en lijndans.
Voorlopig zijn de groepen beperkt tot 25 personen. Voor het fietsen zal er dus een
beperkte groep kunnen samen rijden. De namiddagfietstochten zijn opgestart met
bovenvermelde maatregelen. Afspreken elke dinsdag om 12.45 uur achter het
zwembad. Vertrek om 13 uur.
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maandag

Petanque

gemeentepark

13.30 tot 17.00 uur

dinsdag

Fietsen

vertrek achter de
sporthal

13.00 uur

dinsdag

Seniorobic / ILOKA

gemeentepark

14 tot 15.30 uur

woensdag

Lijndans beginners

gemeentepark

14.00 tot 15.30 uur

vrijdag

Lijndans

gemeentepark

14.00 tot 15.30 uur

Voor lijndans kan je gewoon meedoen op woensdag en/of vrijdag in het Park – pleintje achter de
atletiekpiste – deze groepen zijn nog niet volzet.
Voor petanque kan je op maandag meedoen met de groep in het Park – hierover ook verdere info per mail.
•
•

info fietsen en petanque / Patrick Van Hoeydonck – info@splusssportkapellen.be / 0475.39.12.96.
info lijndans en seniorobic / Irène Huygen – irene.huygen@skynet.be / 0486.69.92.33.



De Natuurvrienden Kapellen

WANDELEN
WANDELING GRENSPARK KALMTHOUTSE HEIDE
Wanneer
Vertrek
Afstand naar keuze
Lunch

Zaterdag 31 juli
9.30 uur aan De Vroente.
voormiddag 8 km, namiddag 5 km of de ganse wandeling.
Familyland om 12.30 uur (keuzemenu).

Een regeling wordt uitgewerkt voor de verplaatsing naar en terug van de vertrekplaats voor degenen die
slechts een korte wandeling wensen te doen. Daarom graag zo vlug mogelijk inschrijven met melding
welke afstand je wenst te doen.
Inschrijven bij Roland Mertens
roland.mertens@scarlet.be

via

tel.

03.666.69.46,

GSM

0494.13.52.29

of

E-mail

WANDELWEEK IN GENK
Van maandag 4 oktober tot vrijdag 8 oktober trekken we op wandelweek naar Genk met 4
overnachtingen. Naast genieten van Limburg en wandelen (tuinwijkwandeling Winterslag) + bezoek Cmine, wandelingen Katteven, Kelchterhoef, De Maten en domein Kiewit is er nog een dagje Hasselt
voorzien (Japanse tuin, Modemuseum of Jenevermuseum).

We verblijven in Hotel De Venne.
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De prijzen zijn dezelfde als verleden jaar.
- eenpersoonskamer: 89 Euro in half pension x 4 = 356 Euro + 15 Euro middagmaal bij aankomst = 371
Euro
- tweepersoonskamer: 136 Euro in half pension x 4 = 544 Euro + 30 Euro middagmaal bij aankomst = 574
Euro.
Enkel voor leden De Natuurvrienden.

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

ACTIVITEITEN


vrijdag 5 november: Wandelweekend in de Voerstreek (onder voorbehoud).

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



Curieus Kapellen

Tijdens onze eerste vergadering na Corona hebben we samen een voorlopige planning proberen te
maken. We proberen volop onze plannen uit te voeren, maar het is nog steeds niet vanzelfsprekend
om dingen rond te krijgen. We vermoeden dat we jullie voorlopig nog steeds via persoonlijke mail
zullen moeten verwittigen. Temeer omdat in augustus geen Wereldvenster zal verschijnen. We hopen
hiervoor op jullie begrip.
Even onze ZEER VOORLOPIGE planning, activiteiten waar we volop mee bezig zijn:





augustus 2021: Wandeling in Antwerpen “De verwonderende voetschrapers”.
september 2021: Bezoek aan het Bunkermuseum in Park den Brand in Wilrijk.
oktober 2021: “Chocolate Nation” op het Astridplein in Antwerpen.
november 2021: Vliegtuigmuseum Stampe en Vertongen aan het vliegveld van Deurne.

Al deze activiteiten zijn nog niet definitief vastgelegd.
Verder werken we aan:
 Bezoek Manufactuur De Wit
 Broodhuis Brussel
 Uitstap Binche
 Fedasil Kapellen
Hopelijk tot binnenkort.
Marleen, Lieve, Lucy, Jeanine en Patrick
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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: BE39-9793-3215-8519

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
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

