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WERELDVENSTER 

 

               Curieus Kapellen  
 

Na grondig overleg heeft ons bestuur besloten om stilaan terug op te starten met 
enkele korte activiteiten. Wij plannen en organiseren en houden rekening met 
Corona. Hopelijk strooit het virus niet te veel roet in het eten. 

 
Wij hebben al verschillende musea, tentoonstellingen en bezoeken uitgetest. Wij 
stelden vast dat ALLES wat je kan bezoeken volledig Coronaproof is. De toegelaten 
groepjes zijn doorgaans beperkt tot 5, 7 of 8 personen die worden binnengelaten 
met tussenpauzes van 5 tot 20 minuten. De gekende Coronamaatregelen zoals 
masker, handhygiëne en 1,5 m afstand gelden vanzelfsprekend overal en je wordt 
er ook telkens op gewezen. 

 
We maken geen echte afspraken i.v.m. vervoer. Liefst gaat iedereen zelfstandig en 
op eigen houtje naar de bestemming. We voorzien voorlopig ook geen lunch of 
drankje achteraf om vooral veilig en rustig op te starten. Niks houdt jullie echter 
tegen om achteraf iets te gaan drinken op eigen houtje. 
 
BEZOEK AAN “CHOCOLATE NATION” in ANTWERPEN 

 
Onze eerste geplande activiteit is een bezoek aan “Chocolate Nation” in Antwerpen 
op zaterdag 31 oktober om 14.15 uur.  

 
In dit tijdsslot mogen om de 5 minuten telkens 8 mensen tegelijk binnengaan -> 
dus 24 personen per tijdsslot. De rondleiding gebeurt met audiogids (goed 
ontsmet). Er wordt ook niks geproefd maar op het einde van het bezoek krijgen we 
een mooi doosje of zakje met alle proeverijen. 
 
Planning: om 14 uur aan “Chocolate Nation”, Koningin Astridplein 7 - 2018 
Antwerpen 
 
Vervoer: met tram 3 tot halte Astridplein of met de trein vanuit Kapellen tot 
Antwerpen Centraal. 
 
Prijs: 15,50 € voor rondleiding met audiogids en proefpakket.  
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Te betalen vóór 15 oktober op rekeningnummer van Curieus Kapellen BE10-9799-9676-2204. 
 
Organisatie: graag seintje als je wil deelnemen aan Marleen Vandueren via tel. 0477.21.98.16 of E-mail 
marleen.curieus@mail.com. 
 
UITSTAPPEN DIE GEPLAND en NOG IN VERWERKING ZIJN 
 

 Bunkermuseum op zaterdag 28 november (onder voorbehoud) - organisatie Patrick. 
 Onze geplande Algemene Ledenvergadering op zaterdag 5 december kan dit jaar niet doorgaan 

omwille van het beperkte aantal personen dat is toegelaten in zaal De Kroon en in de andere zalen. 
 Verdere bezoeken in planning: 

 bezoek aan de luchthaven van Deurne en het luchtvaartmuseum Stampe en 
Vertongen. 

 bezoek aan “Blind date”, de prachtige tentoonstelling georganiseerd door de Phoebus 
Foundation van Fernand Huts en zijn echtgenote. 

 het afgelaste bezoek aan de Steenen Molen in Boechout. 
 Lier met rondvaart en bezoek aan de Zimmertoren. 
 bezoek aan Bergen op Zoom. 

 
Jullie merken dat we er mee bezig zijn. Hopelijk zien we elkaar binnenkort weer. Diegenen, die het al zien 
zitten ontvangen we graag weer met de symbolische open armen. Ben je er nog niet aan toe, dan kijken 
we er naar uit om jullie na Corona terug te ontmoeten. 
 
 

      S-Sport Kapellen 
 
ACTIVITEITEN 2020 
 
Dit is ons wekelijks aanbod vanaf september (onder voorbehoud) 
 
maandag wekelijks petanque gemeentepark van 13.30 tot 17.00 uur 
dinsdag / wekelijks fietsen vertrek achter sporthal vertrek 13.00 uur 
 seniorobic Sporthal verdiep van 14.00 tot 15.30 uur 
woensdag / wekelijks lijndans beginners Turnzaal KA Streepstraat van 16.00 tot 17.00 uur 
vrijdag / wekelijks lijndansen Sporthal  van 14.00 tot 15.30 uur 
zaterdag  wandelen zie “De Natuurvrienden”  
 
LIJNDANSEN 
 
Op vrijdag van 14.00 uur tot 15.30 uur in samenwerking met turnkring ILOKA - info bij Irène Huygen – 
tel. 03.664.93.80 of gsm 0486.69.92.33. 
 

 sporthal Kapellen – grote zaal 
 oktober 2 - 9 - 16 en 23 - november 13 - december 4 - 11 en 18. 

 sporthal Putte 
 november 6 - 20 en 27. 

 
LIJNDANSEN BEGINNERS 
 
Op woensdag in turnzaal KA Streepstraat van 16.00 uur tot 17.00 uur. 
 

 oktober 7 -14 - 21 en 28. 
 november 18 - december 2 - 9 en 16. 
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SENIOROBIC - info via turnkring ILOKA / info@iloka.be / www.iloka.be 
 
 
 

      S-Plus Kapellen 
 
ACTIVITEITEN 2020 
 
  basisprijs De Voorzorg 

do 15/10/2020 Migratie / Mechelen gratis gratis 
do 22/10/2020 Grijsgedraaid / Wilrijk gratis gratis 
di 20/10/2020 Chocoladewandeling door Antwerpen 34 € 29 € 
za 07/11/2020 Parels van Berchem 13 € 8 € 
di 10/11/2020 Speelgoedmuseum 16 € 11 € 
za 21/11/2020 MUKHA 27 € 22 € 
vr 04/12/2020 Workshop eigen stijl 16 € 11 € 
zo 13/12/2020 Train World 26 € 21 € 

 
Als u lid bent van De Voorzorg kan u genieten van de verminderde prijs. Al deze uitstappen kan je 
terugvinden in het kleine boekje van S-Plus “NAJAAR 2020”. Voor alle uitstappen S-Plus vzw: inschrijvingen 
of meer info via tel. 03.285.43.36, mail antwerpen@s-plusvzw.be en websites www.s-plusvzw.be of 
www.facebook.com/splusantwerpen. 
 
 

  

      De Natuurvrienden Kapellen 
 

WANDELINGEN 
 

Gezien de geldende regels i.v.m. Corona en de toename van de besmettingen zijn wij genoodzaakt tot het 
volgende: 
 

  Alle wandelingen worden geannuleerd tot en met 31 oktober 2020. 
 
Worden de maatregelen versoepeld, is er een vaccin, … dan kunnen we nog zeker enkele wandelingen 
inlassen. 
 
FIETSEN 
 
De fietstochten zijn geannuleerd tot en met 31 oktober 2020. 
 
ALGEMENE VERGADERING 14.11.2020 
 
De beperking van het aantal personen/locatie laat het niet toe om momenteel een vergadering te 
organiseren. 
 
ACTIVITEITEN (onder voorbehoud) 
 

 zaterdag 21 november    Namiddagwandeling in de Hobokense Polder. 
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LIDGELD – TARIEVEN 2020 
 

 
 
Als u lid wenst te worden en u betaalt nu uw lidgeld dan telt dit lidgeld ook voor 2021. U bent dan lid vanaf 
dat u betaalt tot 31 december 2021. 
 
Het volledige programma kan je vinden op: http://www.natuurvriendenkapellen.be 

 
 
 

      FOS Kapellen 
 

AGENDA 
 

 26 maart 2021 11.11.11 QUIZ   20 uur     Zaal Moorland Stabroek 
 
ONTPLOFFING LIBANON 
 
In het vorig nummer van Wereldvenster ontbrak het nummer waarop gestort kon worden op naam van 
11.11.11: BE30-0000-0000-1111. Op de gemeenteraad van 23 september 2020 werd gevraagd door de 
sp.a-Groen-fractie om Noodhulp toe te kennen aan dit project, dit werd geweigerd door het 
gemeentebestuur. Een aanvraag via 11.11.11. rechtstreeks kon nog in overweging genomen worden. 
 
COLECTIVO REBELDIA 
 
Lees het artikel van David Verstockt, onze correspondent ter plaatse, op 
https://fos.ngo/nieuws/interview-lgbt-activist-moira-rimassa-bolivia/ en blijf het project 
steunen. Wij doen dat ook.       
 
 

 
 

CURIEUS Kapellen 

 Vandueren Marleen, Poeldreef 38 – 2950 Kapellen                    gsm. 0477.21.98.16 
    E-mail: marleen.curieus@mail.com 

 
DE NATUURVRIENDEN Kapellen 

 Joossens Jos, Pannenhoefdreef 97 – 2950 Kapellen            gsm. 0474.69.11.05 
E-Mail: jos.joossens@skynet.be 

 
FOS-groep Kapellen 

 De Paep Albert, Ertbrandstraat 239 – 2950 Kapellen        tel. 03.664.49.93 
   E-mail: albert.depaep@skynet.be 

 
S-PLUS en S-SPORT Kapellen          
 Van Hoeydonck Patrick        gsm. 0475.39.12.96 

   E-mail: info@splusssportkapellen.be 

Individueel lid volwassene € 37 
Bijlid volwassene vanaf 18 jaar € 18 
Individuele 65-plusser (geboren vóór 1/1/1955 € 27 
Bijlid 65-plusser € 18 


