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WERELDVENSTER


De Natuurvrienden Kapellen

WANDELINGEN

Curieus
FOS

Wanneer
Wat
Samenkomst
Vertrek

zaterdag 7 maart
Dagwandeling in het Molsbroek in Lokeren.
09.45 uur - parking Marktplein Kapellen.
10.00 uur.

Wanneer
Wat

zondag 8 maart
Grasduinen met de Witte.
Ontdek ons Plekje in Zichem, georganiseerd door de
Natuurvrienden van de afdeling Zichem.

IEV

Optie 1

Natuurvrienden

Dagwandeling Zichem-Aarschot (15 km).
Vertrek in Station Kapellen om 8.53 uur.
Aankomst trein in het station van Zichem om 11.01 uur.
Opgelet: geen WC in station van Zichem (indien nodig WC in trein gebruiken).

sp.a

Wandeling van 5 km door de Demervallei en over de Voortberg naar Testelt.
Middagstop in café “Het Statiehuis” waar we onze picknick kunnen opeten
(zelf mee te brengen).
Wandeling van 10 km door de Demervallei en over de Bosberg naar Aarschot.

S-Plus
S-Sport
zij-kant

17.00 uur - spaghetti in ons lokaal in Aarschot (boven de Soc. Mutualiteit)
Terugweg vanuit het station van Aarschot.
Optie 2
Namiddagwandeling Testelt-Aarschot (10 km).
Vertrek in Station Kapellen om 10.53 uur.
Aankomst trein in het station van Testelt om 12.57 uur.
Samenkomst met de andere wandelaars in café ‘Het Statiehuis’, tijd voor een
drankje en toiletbezoek.
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Wandeling van 10 km door de Demervallei en over de Bosberg naar Aarschot.
17.00 uur - spaghetti in ons lokaal in Aarschot (boven de Soc. Mutualiteit).
Terugweg vanuit het station van Aarschot.
Inschrijven: betaling van 8 € (spaghetti) op rekening van De Natuurvrienden Kapellen ten laatste op
zondag 1 maart. Graag vermelden of je de dagwandeling of namiddagwandeling wenst te doen. Treinticket
zelf aanschaffen.
Wanneer
Wat
Samenkomst
Vertrek
Vertrekadres
Info

zaterdag 21 maart
Namiddagwandeling in Geel, Grote Netewandeling.
12.45 uur – Marktplein.
13.00 uur.
Taverne Luihoeve, Bredestraat 62 – 2450 Meerhout.
11 km – goede wandelschoenen - kronkelige bomen en grote grazers bepalen hier de
sfeer.

Wanneer
Wat

zaterdag 4 april
St. Niklaas op zijn best - Natuurvrienden Ontmoetingsdag, o.l.v. Natuurvrienden St.
Niklaas.
Trein Kapellen: 7.53 uur.
09.30 uur - ontvangst met koffie.
Activiteiten: voormiddag
Keuze: natuurwandeling, bezoek aan het breimuseum met een vertelling van een
werkneemster van Tricot Lily
12.30 uur - voorstelling van Reinaert met een kort verhaal.
Middagmaal: kip met frietjes.
Activiteiten: namiddag
Keuze: schilderen, boetseren, volksspelen en dans.
Afsluiten van de dag met vreugdevuur en Natuurvriendenliederen.
20 € op rekening van De Natuurvrienden Kapellen vóór woensdag 25 maart. Keuzes
opgeven!

Vertrek
Programma

Prijs

NORDIC WANDELEN
Nordic wandelen op donderdag 12 maart. Bijeenkomst om 13.30 uur aan de parking van het Ravenhof
in Stabroek.

WANDELVAKANTIE - WANDELWEEKEND
Wandelvakantie: maandag 5 oktober t.e.m. vrijdag 9 oktober in Genk.
Naast genieten van Limburg en wandelen (tuinwijkwandeling Winterslag + bezoek C-mine, 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
Prijs: vier overnachtingen in half pension voor 2 personen: 528 €, éénpersoonskamer: 348 €.
Voorschot: 100 euro p.p. op de rekening van De Natuurvrienden ten laatste op vrijdag 29 mei.
Wandelweekend: vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 november in de Voerstreek.
Uiteraard wandelen (Altenbroek, vuursteenwandeling, Moelingen en Mesch) in de mooie Voerstreek en
genieten van het lekkere eten.
We verblijven in Hotel Blanckthys.
Prijs: twee overnachtingen in half pension voor 2 personen: 358 €, éénpersoonskamer: 264 €.
Voorschot: 100 euro p.p. op de rekening van De Natuurvrienden ten laatste op vrijdag 29 mei.
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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).

TOEKOMSTIGE ACTIVITEITEN






donderdag 9 april: Nordic Walking – Moretusbos - vertrek 13.30 uur - parking Ravenhof.
zaterdag 18 april: Namiddagwandeling in ST-AMANDS - een wandeling van 10 km.
zondag 3 mei: Stadsvariant GR in KESSEL-LO, organisatie De Natuurvrienden Kessel-Lo.
zaterdag 13 juni: Wandeldag in De Berk n.a.v. 125 jaar De Natuurvrienden.
zaterdag 12 september: Ontmoetingsdag De Natuurvrienden in Geraardsbergen, organisatie De
Natuurvrienden Geraardsbergen.

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.
Individueel lid volwassene
Bijlid volwassene vanaf 18 jaar
Individuele 65-plusser (geboren vóór 1/1/1955
Bijlid 65-plusser

€
€
€
€

37
18
27
18

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

S-Plus Kapellen


ACTIVITEITEN 2020
ma
vrij
di
do
do
wo

16/03
20/03
31/03
23/04
07/05
27/05

*De opera achter de schermen
Lentefeest in den BIZ Marktplein 1 Kapellen
*Rood Seniorenfeest / Mechelen
bezoek aan HALEAKALA / bestuur S+ / S-Sport
*Tuinen van Adegem en bezoek Sluis
*Boottocht (met kleinkinderen)

zo
do
zo
do
vrij
za
zo
vrij

07/06
18/06
21/06
10/09
11/09
26/09
27/09
23/10

*Daens de musical
*Natuurhulpcentrum en Doorkijkertje
Zomer BBQ
*Pairi Daiza
*Jain Tempel
*Hallerbos en het Afrika museum
*Daens de musical
Herfstfeest

25,00 €
23,00 / 28,00 €
15,00 €
49,00 €
Volw. 34,00 €
Kind. 28,00 €
63,00 €
34,00 €
Socio
64,00 €
11,00 €
49,00 €
63,00 €
Socio
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* voor alle uitstappen S-Plus vzw: inschrijvingen of meer info tel. 03.285.43.36 of www.splusvzw.be - antwerpen@s-plusvzw.be - www.facebook.com/splusantwerpen

LENTEFEEST S-PLUS
Op vrijdag 20 maart is er het Lentefeest van S-Plus.
Menu:

Aperitief
Maaltijd
Prijs:
Inschrijven:

duo van kip en zalmcocktail.
varkensgebraad geserveerd met erwtjes en wortelparels en verse kroketten.
javanais met een créme anglaisesaus vergezeld van appelsien.
18 uur.
19 uur.
leden 23 € / niet leden 28 € / aperitief en koffie/thee inbegrepen.
tot zondag 15 maart bij Linda Koeken via E-mail linda.koeken@telenet.be en bedrag
overschrijven op rekening S-Plus (zie achterzijde).

S-Sport Kapellen


ACTIVITEITEN
maandag wekelijks

petanque

dinsdag / wekelijks

fietsen
seniorobic
lijndans beginners
Nordic walking
lijndansen
lijndansen
wandelen

woensdag / wekelijks
2de donderdag
3de donderdag
vrijdag / wekelijks
zaterdag

gemeentepark
vanaf oktober
vertrek achter sporthal
Sporthal verdiep
Turnzaal KA Streepstraat
Moretusbos parking
Sporthal Putte
Sporthal
zie “Natuurvrienden”

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

17.00 uur
16.00 uur
uur
15.30 uur
17.00 uur
uur
15.00 uur
15.00 uur

LIJNDANSEN
in samenwerking met turnkring ILOKA.







vrijdag sporthal Kapellen: 06/03 – 13/03 – 03/04 – 08/05 – 15/05 – 05/06 – 12/06
vrijdag sporthal Putte: 20/03 – 27/03 – 10/04 – 24/04 – 22/05 - 29/05 – 19/06 – 26/06
vrijdag sporthal KTA: 17/04
donderdag sporthal Putte: 19/03
donderdag sporthal KTA: 16/04
woensdag turnzaal KA Streepstraat
- maart: 04/03 – 11/03 – 18/03 – 25/03
- april: 01/04 – 22/04 – 29/04 - op 08/04 en 15/04 –> paasvakantie.
- mei: 06/05 – 13/05 – 20/05 – 27/05

Info bij: Irène Huygen – tel. 03.664.93.80 of gsm. 0486.69.92.33.

WANDELEN - zie rubriek “DE NATUURVRIENDEN”.
SENIOROBIC - info via turnkring ILOKA / info@iloka.be / www.iloka.be
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NORDIC WANDELEN



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

LIJNDANSPARTY
Op zaterdag 14 maart van 14 uur tot 17 uur “Lijndansparty” in de turnzaal KA Streepstraat te Kapellen.
Iedereen welkom.
Inkom 5 € - drankje inbegrepen.
Kaarten bestellen via E-mail bij irene.huygen@skynet.be of info@iloka.be
Afrekenen op rekeningnummer BE25-9790-7752-0482 van ILOKA.

ACTIVITEITEN 2020
zat 14/03
vrij 24/04
vrij 08/05
din 19/05
vrij 22/05
7/6 tot 13/6
din 16/06
vrij 19/06
zon 05/07
vrij 17/07
vrij 31/07
vrij 14/08
vrij 28/08
vrij 11/09
vrij 25/09

LIJNDANSPARTY turnzaal Streepstraat KA Kapellen
dag fietstocht St. Truiden
dag fietstocht Wortel
fietsen + eten naar NPU Woensdrecht
dag fietstocht Limburg
fietsvakantie LANKLAAR
LUSJES Kapellen
dag fietstocht Roosendaal
fietsen naar CODA BBQ Wuustwezel
dag fietstocht Zundert
dag fietstocht De Loonse en Drunese Duinen
op weg naar de Mosselen - Brasschaat
dag fietstocht rond Brussel
dag fietstocht langs de Dender
dag fietstocht (Denise)



14 uur tot 17 uur

ganse dag
vertrek 11 uur

vertrek 13 uur

Curieus Kapellen

WIJZIGINGEN IN HET PROGRAMMA
 Picknick: in Wereldvenster februari is een foutje geslopen. De picknick in het park gaat door op
zondag 10 mei om 11 uur (niet op 11 mei). Verdere gegevens over de picknick: zie verder.
 “’t Dak van ’t Pakt” op zaterdag 20 juni is weggevallen wegens wijziging in de werking van “’t Dak
van ’t Pakt”, met de verontschuldigingen van de organisatie. Deze activiteit wordt vervangen door
het “Bunkermuseum” in “Park Den Brandt” op dezelfde datum. In het Antwerpse Park "Den Brandt"
werd tijdens WOII het hoofdkwartier van het Duitse 89ste Legerkorps gevestigd, verantwoordelijk
voor de verdediging van de Atlantikwall in België en Walcheren. Momenteel doen deze beschermde
monumenten dienst als museum, waar naast de Atlantikwall ook aandacht geschonken wordt aan
de luchtoorlog boven België en vooral de V-Wapens op Antwerpen. Gedetailleerde uitleg volgt in
Wereldvenster van april.

GELEID BEZOEK “DE STEENEN MOLEN” BOECHOUT
Op zaterdag 28 maart om 14 uur bezoeken we “De Steenen Molen”, in de Konijnsbergstraat 2 te
Boechout.
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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.
Prijs: 5 € per persoon te betalen vóór zondag 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 apart te betalen.
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 woensdag 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.

BALLET IN DE CINEMA – JEWELS
Op zondag 19 april bekijken we het ballet “Jewels” in de cinema (live). Balanchine creëerde een
betoverend prachtige hommage aan de drie dansscholen die hebben bijgedragen aan zijn stijl. Elke school
wordt vertegenwoordigd door een edelsteen. “Jewels” biedt een unieke gelegenheid om van het talent van
de choreograaf te genieten. Zijn visueel boeiend werk wordt uitgevoerd door een aantal van de meest
schitterende dansers van de wereld.
Samenkomst in de hal van Kinepolis: 16.30 uur (ontvangst van de tickets).
Uur voorstelling: 16.45 uur.
Prijs: 15 € te storten op de rekening van Curieus Kapellen BE10-9799-9676-2204.
Inschrijven: bij Lucy via E-mail info@curieuskapellen.net of via GSM 0485.97.78.10.
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PICKNICKEN IN DE KAPELSE NATUUR
Een zacht dekentje, een stoeltje, een groene omgeving om samen te genieten van een fijne, zonnige dag.
Wanneer
zondag 10 mei van 11 uur tot … uur.
Waar
gemeentepark Kapellen aan de petanquebanen.
Programma
11 uur: aperitief aangeboden door de vereniging.
11.30 uur – 12 uur: picknicken met zelf meegebrachte lekkernijen.
Wijn wordt voorzien aan 1 € per consumptie, water is gratis.
13.30 uur – 14 uur: dessert dat ook wordt voorzien door de vereniging.
Plastiek bekers zijn voorzien maar wie liever uit een glas drinkt brengt dat zelf mee.

De liefhebbers kunnen na het dessert een spelletje petanque spelen.
De petanquebanen zijn op zondag 10 mei heel de dag ter onze beschikking. Deze activiteit is gratis (op 1 €
voor een wijntje na). Toch graag inschrijven vóór vrijdag 1 mei (kwestie van aperitief, wijn en dessert te
kunnen inschatten).
Inschrijven bij Marleen Vandueren via E-mail marleen.curieus@mail.com of GSM 0477.21.98.16 of bij
Lieve Vandueren via E-mail lieve.curieus@mail.com of GSM 0476.37.10.15.

BEZOEK MANUFACTUUR DE WIT en HET ZOTTE PRENTENKABINET in MECHELEN
Op zaterdag 23 mei gaan we op uitstap naar Mechelen.
Verloop van de dag:
- om 11 uur bezoeken we Manufactuur De Wit – Kanunnik De Deckerstraat – Mechelen.
De Koninklijke Manufactuur De Wit herstelt waardevolle wandtapijten uit de hele wereld. De meest gereputeerde
musea en kastelen laten hun topstukken hier reinigen en conserveren. De Manufactuur bezit bovendien een
prestigieuze privécollectie wandtapijten.
- om 13 uur lunch in “Het theatrium” tegenover de ingang van de Sint Romboutstoren.
- om 15 uur worden we aan de Romboutstoren opgehaald door de gids voor een rondleiding in “Het zotte
prentenkabinet”, gevestigd in de woning “’t Vliegend Peerd” - Sint-Katelijnestraat 22 – Mechelen.
In dit historisch gebouw vind je een museum met een vaste collectie schilderijen uit de 16de eeuw. Het unieke aan
deze collectie is dat je op elk schilderij een verwijzing terugvindt naar het satirisch-moraliserende thema of 'Sot' uit de
16de eeuw. Je vindt er schilderijen in de stijl van Jheronimus Bosch, Bruegel en Brouwer, met metaforen die
verwerpelijk gedrag en de bijhorende bestraffing uitbeelden. Ga op zoek naar de satire in dit verrassende museum.
Vervoer: met de trein vanuit Kapellen – de juiste uren voor de trein worden later meegedeeld aan de
deelnemers.
Lunch: in “Het theatrium” – menu aan 22 €.
- voorgerecht: kervelsoep.
- hoofdgerecht: keuze uit (vermelden bij inschrijving of betaling a.u.b.)
- vis = koolvisfilet met groentenbedje en aardappeltorentjes.
- vlees = Ardens gebraad met groenten en kroketten.
- dessert: fruitsalade.
- dranken zijn niet inbegrepen.
Inschrijven vóór donderdag 30 april bij Marleen via E-mail marleen.curieus@mail.com of via GSM
0477.21.98.16
Prijs: voor de gidsen, de tickets en de lunch = 36 € vóór zaterdag 9 mei te storten op de rekening van
Curieus Kapellen BE10-9799-9676-2204.
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ACTIVITEITEN






20.06.2020 - Bunkermuseum – org. Patrick.
25.07.2020 - Bezoek aan Binche samen met de Grijze Geuzen – org. Patrick.
29.07.2020 - Bezoek aan Fedasil Kapellen om 14 uur – org. Marleen.
22.08.2020 - Bezoek leerlooierij Altan (10 uur – rondleiding met lunch) in combinatie met
kruidenkwekerij Claus in Kruishoutem (14 uur – rondleiding met vieruurtje) – org. Lieve.
22.10.2020 - Bezoek aan de haven van Antwerpen - org. Patrick.

DE DULLE GRIET – HET KLOKHUIS
Actrice Guusje Van Tilborgh (zus van Vita) brengt op dinsdagnamiddag 28 april om 14.30 uur de
monoloog “De Dulle Griet” in het theater “Het Klokhuis”. “De dulle Griet” is ook één van de boeiende
schilderijen van Bruegel.
De mensen die mee geweest zijn naar Headquarters, 3500 jaar textiel, hebben Guusje daar ervaren als een
bekwame, vlotte en aangenaam verhalende gids. Vandaar dat ik haar ook als actrice wel eens aan het werk
wil zien. Misschien zijn er wel geïnteresseerden onder jullie?
Waar:
Vervoer:

“Het klokhuis” – Parochiaanstraat 4 – Antwerpen
Tram 3 – tram 1 tot aan halte Opera, dan te voet nog 457 m tot aan “Het Klokhuis”.

Inschrijven bij Marleen Vandueren via E-mail marleen.curieus@mail.com of GSM 0477.21.98.16
Prijs: 17,50 € te storten op rekening van Curieus BE10-9799-9676-2204 vóór woensdag 15 april.



FOS Kapellen

BEZOEK UIT ECUADOR
Op dinsdag 10 maart om 20 uur krijgen wij bezoek uit Latijns-Amerika in het Kaartershuisje, Dorpsstraat
65 te Kapellen. Het is een jonge dame, genaamd Mayra Lucía Tirira Rubio. Inkom: vrije bijdrage.
Spaans gesproken, met gelijktijdige vertaling. Met steun van het gemeentebestuur.
Mayra is een feministische activiste uit Ecuador met een academische
achtergrond, gespecialiseerd in mensenrechten die mee vooroploopt in
de strijd voor de seksuele gezondheid van vrouwen en jongeren.
Ze is afgestudeerd in de Juridische Wetenschappen en advocatuur aan
de Pontificia Universidad Católica in Ecuador. Ze heeft een Master in
de juridische sociologie van het Oñati Instituut voor Juridische
Sociologie aan de Universiteit van het Baskenland. Momenteel is ze
kandidaat voor een master in constitutioneel recht van de universiteit
Andina Simón Bolívar.
Ze is werkzaam bij Surkuna, het Centrum voor de Bescherming van de Mensenrechten in Quito, waar ze
als advocaat zaken behandelt van vrouwen en meisjes rond seksueel geweld, abortus,
tienerzwangerschappen, enz. Ze zet mee haar schouders onder het platform Justicia para Vanessa
(‘Gerechtigheid voor Vanessa’), een van de eerste groepen die rond vrouwelijk geweld en feminicides in
Ecuador werd gecreëerd en die de weg plaveide naar de oprichting van het Vivas Nos Queremosplatform, waarbinnen Mayra ook actief is.
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Kwesties als gender gerelateerd geweld en de gezondheids-, seksuele en reproductieve rechten van
vrouwen aanpakken, met de nadruk op het recht op abortus.
Verder, is ze onderzoeker voor het Center for Legal Studies of the Americas (JSCA). Ook in haar
persoonlijk leven kwam Mayra in contact met gendergeweld. Ze is familie van Johanna Cifuentes Rubio,
slachtoffer van feminicide in 2006. Ze was begeleidend advocaat in deze zaak tot de veroordeling in 2016.
Zij werkt voor Surkuna
Een organisatie die bestaat uit verschillende pro-deo advocaten en is een Ecuadoraanse
mensenrechtenorganisatie die legale hulp biedt en opkomt voor vrouwen in gevallen van
seksueel of machismo geweld, bij misbruik, en hen ondersteunt bij vervolgingen voor een
spontane of vrijwillige abortus,
BEZOEK AAN DE BRAEMBLOKKEN op het KIEL
Op zondag 29 maart in de namiddag bezoeken we de
Braemblokken op het Kiel.
Na Wereldoorlog II kampte Antwerpen met een nijpend
woningtekort. Om de stadsvlucht in de dijken stelde de stad
terreinen op het Kiel en de Luchtbal ter beschikking van drie
grote bouwmaatschappijen. In 1949 kreeg Renaat Braem een
bouwopdracht van 'Huisvesting Antwerpen' voor 800 sociale
woningen. Hij ontwierp een ensemble van drie hoge
woonblokken, een zigzagreeks van zes lagere blokken en een
halve maan van laagbouw.
FOS-Linx+ Kapellen organiseert in samenwerking met Expeditie De Stad een bezoek aan de Braemblokken
op het Kiel. Een bezoek aan een modelappartement flitst je 60 jaar terug in de tijd. Indien mogelijk lopen
we ook binnen in ontmoetingscentrum Nova dat in 1963 geopend werd als buurtbibliotheek en vooral
‘volksverheffing’ als doel had.
Prijs: 10 € per persoon voor de leden, 15 € voor de niet-leden. Info en inschrijvingen bij Albert.
INFO en INSCHRIJVINGEN: bij Albert

GROTE QUIZ 11.11.11
Op vrijdag 3 april om 20 uur gaan we naar de quiz van 11.11.11 in zaal Moorland in Stabroek. Niet
gratis: 18 € per ploeg. 1 ploeg is volzet, maar een tweede ploeg kan eventueel nog. Wil je toch nog
meedoen … melden bij Albert.

BEZOEK AAN DE HAVEN
Na het groot succes van vorig jaar plannen wij weer, met een bus, een rondrit, een bezoek aan een
terminal en eten in het schaftlokaal … kortom een bezoek aan de haven op donderdag 16 april. Info en
inschrijvingen bij Albert.
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Donderdag 30 april

feest
vanaf 17 uur: ontvangst
18 uur: uitgebreid

koud buffet

Gevarieerd buffet: assortiment van vlees, vis en groenten en
brood. Met dessert. Aanrader!

Gezellig streepje muziek

@ Zaal Den Biz (Lux) – MARKTPLEIN – 2950 Kapellen
Deelname aan KOUD BUFFET: 18 euro
Kinderen jonger dan 12 jaar: 12 euro.
Kinderen t.e.m. 5 jaar: gratis.
Inschrijven vóór 20 april via storting op BE12-9790-7918-9892
E-mail: kapellen@s-p-a.be
bij één van de bestuursleden
Een organisatie van IEV Kapellen in samenwerking met sp.a KAPELLEN en bevriende kringen.
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sp.a Kapellen

TOM NAMUROIS VOLGT VERONIQUE LIVENS OP ALS GEMEENTERAADSLID
Op de gemeenteraad van maart zal Tom Namurois de eed afleggen als kersvers
gemeenteraadslid. Hij volgt Veronique Livens op, die om privéredenen een stapje
terugzet.
Veronique Livens gaf te kennen haar mandaat omwille van privéredenen door te
willen geven en zo komt Tom Namurois in de gemeenteraad voor sp.a. Samen met
Groen is de sp.a-Groen-fractie de grootste oppositiefractie in de Kapelse
gemeenteraad.
Tom Namurois is 36 jaar en een geboren en getogen Kapellenaar. In het Kapelse verenigingsleven
verdiende Tom zijn sporen onder meer in Volleybalclub Kapellen, als voorzitter van sp.a Kapellen en later
ook in zakelijke netwerken. Beroepshalve is hij manager van het Kapelse filiaal van Actief Interim.
Hij volgt al meer dan de helft van zijn leven de Kapelse politiek. Je kon hem de laatste 14 jaar terugvinden
in het publiek van zowat elke gemeenteraad en hij kent dus elk dossier dat de laatste jaren is gepasseerd.
Vanaf 16 maart krijgt hij voor het eerst de kans namens sp.a Kapellen zich uit te spreken over het reilen en
zeilen in Kapellen.
Tom Namurois: “Als ik met Kapellenaren over Kapellen spreek, dan is het gemiddelde antwoord dat dit

bestuur het zo slecht niet doet. Het klopt dat er gemeenten zijn die slechter bestuurd worden, maar ik zie
ook dat er een aantal gemeenten net iets ambitieuzer zijn dan Kapellen. Kapellen kent lage fiscale lasten en
dat is een goede zaak, maar ik verwacht meer van een gemeente. Lage lasten en het zich profileren als
bouwheer dat enkel dure appartementen neerzet is voor mij onvoldoende. Onlangs werd de
meerjarenbegroting voorgesteld op de gemeenteraad. Als ik dit lijvig document moeten samenvatten dan
kan ik zeer kort zijn. Ik zie totaal geen ambitie, enkel meer van hetzelfde.”
“We wachten al verschillende jaren op een mobiliteitsplan in Kapellen. Het gemeentebestuur wacht op de

heilige graal de NX, maar mobiliteit en verkeersveiligheid is meer dan dat. Ik zie geen initiatieven die
genomen worden om zich meer met milieu bezig te houden. Kapellen hinkt achteraan op het gebied van
het bouwen van sociale woningen voor Kapellenaren.”
“Kapelse verenigen krijgen te weinig middelen om zich verder te ontwikkelen, maar ondertussen was er wel
voldoende budget om de vergoeding van de gemeenteraadsleden te verhogen en kunnen we sinds januari
meer betalen voor bepaalde dienstverleningen van de gemeente, waar de stijging van de afvalstickers
tussen de 35 à 50 % een voorbeeld van is. Er worden te weinig initiatieven genomen om armoede in
Kapellen tegen te gaan. Er is te weinig tot geen inspraak van de Kapellenaar zelf. En zo kan ik nog even
door gaan.”
“Ik wil de komende jaren samen met de Groen-fractie het gemeentebestuur duidelijk maken dat ze gerust
meer ambitieus mogen zijn. Haalbare en betaalbare oplossingen. Als het gemeentebestuur zelf niet met
voorstellen komt, dan zullen wij die op de agenda plaatsen. Als Kapellenaren zelf goede voorstellen
hebben, mogen ze me steeds contacteren. De beste ideeën komen immers van de Kapelse inwoners zelf. “
INFO
Tom Namurois, gemeenteraadslid sp.a Kapellen
Eikendreef 28 – 2950 Kapellen
E-mail: tomnamurois@hotmail.com
GSM: 0497.84.54.06
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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
 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
E-mail: info@splusssportkapellen.be.
Website: https://splusssportkapellen.be/homepagesplusssport.htm
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

