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WERELDVENSTER



Curieus
FOS
IEV
Natuurvrienden

De Natuurvrienden Kapellen

Tijd om te herbeginnen

De regels versoepelen, het slot gaat open, we mogen weer samen dingen beleven.
Het sein voor de afdelingen van De Natuurvrienden om weer activiteiten op de

agenda te zetten.
WANDELING
Wanneer
Samenkomst
Vertrek
Waar
Vertrek wandeling

zaterdag 19 juni
12.45 uur - parking aan de Lux
13.00
omgeving Kalmthout/Essen
adres nog niet gekend

Inschrijven: de inschrijving is ook de registratie.
Lucy: GSM 0485.97.78.10 of E-mail: info@natuurvriendenkapellen.be

FIETSEN samen met S-Sport Kapellen
zie bij de rubriek van S-Sport Kapellen

Vooruit

Toekomstige activiteiten (onder voorbehoud)

S-Plus

11.09 Ontmoetingsdag Sint-Niklaas gaat niet door.
04.10 Wandelmidweek in Genk.
05.11 Wandelweekend in de voerstreek.

S-Sport
zij-kant

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

Beste Curieuzeneuzen,
Eindelijk zien we een lichtpuntje aan het eind van de tunnel.
Eindelijk zien we een kans om jullie in de toekomst terug iets aan te bieden.
Bij ons kriebelt het om er terug in te vliegen.
Op 31 mei beleggen we onze eerste bestuursvergadering waarop we vooral willen brainstormen: wanneer,
wat, hoe … .
We willen natuurlijk strikt de Coronamaatregelen volgen zodat we uiteindelijk met zijn allen dit kwade
beestje kunnen verslaan. De meesten onder ons zijn binnenkort waarschijnlijk 2x ingeënt. Dat geeft toch
een beetje meer rust.
Nog lang niet alles, wat we meer dan een jaar geleden gepland hadden, is al terug actief. Daarom … zodra
we een planning hebben uitgewerkt laten we het jullie weten via het Wereldvenster. We vermoeden dat we
in september terug zullen opstarten. Nog even geduld dus. Kunnen er eventueel een aantal dingen toch
vroeger en krijgen we het rond, verwittigen we jullie via een persoonlijke mail.
Hou het veilig en gezond en hopelijk zien we iedereen terug aan het “Einde van de tunnel”.
Het bestuursteam van Curieus.



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.
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

Voorlopig zijn de groepen beperkt tot 25 personen. Voor het fietsen zal er dus een beperkte groep kunnen
samen rijden – S-Sport zal vanaf 25/6 terug starten met georganiseerde fietstochten – de fietsers krijgen
hierover nog verdere info per mail.
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
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S-Plus Kapellen

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



Vooruit Kapellen

2020 was, op z’n zachtst uitgedrukt, een bijzonder jaar met een grote impact op onze gezondheid,
samenleving en economie. Het is dan ook weinig verrassend dat onze lokale politieke werking een impact
kende van deze ongeziene crisis. Daar waar we een ledenvergadering ter verkiezing van een nieuw bestuur
nog hoopten fysiek te organiseren, dwong Corona ons ook tot een digitale samenkomst en verkiezing.
Op 24 februari hebben we in onze digitale samenkomst een nieuw partijbestuur gekozen.
Harold van Der Kraan had al beslist om zich niet opnieuw kandidaat te stellen. Na 24 jaar actief in het
partijbestuur, kiest Harold voor een steunende rol buiten het partijbestuur. Vanzelfsprekend danken we
hem voor zijn ongeziene inspanningen voor onze partij en hopen we op hem te kunnen blijven rekenen in
raad en daad.
Een afscheid van een huidig voorzitter zorgt dan ook voor verschuivingen in het nieuwe partijbestuur. In de
eerste plaats zal ik, Jussi Pohl, als nieuwe voorzitter de grote uitdaging aangaan om onze partij door de
woelige wateren te loodsen. Na enkele jaren te hebben meegewerkt als ondervoorzitter, eerst onder Tom
Namurois en later onder Harold, leek de tijd rijp om de fakkel over te nemen. Ik dank de leden alvast voor
hun vertrouwen.
Een voorzitter draagt een partij echter niet op zijn eentje. Ik kan daarbij rekenen op u als lid en
sympathisant, maar ook op een ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. Ook deze functies werden
vastgelegd op de ledenvergadering. De nieuwe ondervoorzitter, Katrien Van Laer, is een jonge ambitieuze
partijgenote die mee de schouders zet onder de partij en voluit zal inzetten op een positief gevoel bij onze
leden. Rudi Snoeys blijft onze secretaris en de financiën blijven in handen van Carl Lamote.
Met deze nieuwe ploeg zijn de ogen in de eerste plaats gericht op Kapellen vandaag. We houden echter
ook al een blik naar 2024 wanneer de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Nog
ver weg, maar toch dichtbij. De nieuwe ploeg zal alles in het werk stellen om daar een mooi resultaat neer
te zetten.
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Ik ben ervan overtuigd dat we daarbij kunnen rekenen op uw warme steun. We kijken alvast uit naar uw
toekomstvisie op onze partij en we bieden steeds een luisterend oor voor al uw bezorgdheden. Een open
dialoog is de beste basis voor een onderling vertrouwen.
Vooruit voor een mooi Kapellen.
Linkse groeten
Jussi Pohl
Voorzitter
GSM: 0486.93.60.67 (na 18 uur tijdens weekdagen)
jussi.pohl@gmail.com

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

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

