MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT
(verschijnt niet in augustus)

44ste jaargang - nummer 8 – september 2022 - afgifte: 2950 Kapellen - P309429.
Ver. Uitgever: Tom Namurois, Eikendreef 28 - 2950 Kapellen

WERELDVENSTER
 Natuurvrienden Kapellen
WANDELEN

Curieus
Vertrek wandeling

IEV

Natuurvrienden
Vooruit
Vertrek wandeling

S-Plus

S-Sport
zij-kant

Wat
Wanneer
Waar
Bijeenkomst
Vertrek
Parking
Afstand
Info

Dagwandeling
zaterdag 3 september
Brasschaat
Kapellen 8.45 uur - parking zaal Lux.
9 uur.
Peerdsbos naast De Melkerij.
ongeveer 13 km.
eigen picknick en drinken meebrengen

Inschrijven bij Lucy Smits via
info@natuurvriendenkapellen.be
Wat
Wanneer
Waar
Bijeenkomst
Vertrek
Parking
Afstand

GSM

0485.97.78.10

of

via

E-mail

Namiddagwandeling
zaterdag 17 september
De staatsbossen van Ravels
Kapellen 12.45 uur - parking zaal Lux.
13 uur.
Marneffedreef
ongeveer 11 km.

Inschrijven bij Patrick Van Hoeydonck via GSM 0475.39.12.96 of via E-mail
patrick.van.hoeydonck2@gmail.com

ONTMOETINGSDAG NATUURVRIENDEN
Wat
Wanneer
Waar
Bijeenkomst
Vertrek trein

Ontmoetingsdag Natuurvrienden “St. Niklaas op zijn best”
zaterdag 24 september
St.Niklaas
Station Kapellen.
07.51 uur.

Wereldvenster September 2022

Pagina 2

Programma
9.30 uur: ontvangst met koffie.
10 uur: bezoek aan Breimuseum en een van de leden zal daar een act opvoeren: “Het leven van deze
meisjes in de fabriek”. Stadswandeling met soms ludieke voorstelling van de stadsgeschiedenis.
Toegankelijk voor iedereen.
Rond 12 uur zien we elkaar voor middagmaal. Door de leden gebracht: “Reinaert in het Waasland.” We
bieden een maaltijd aan voor 13 €: stoofvlees met frietjes.
14 uur: hervatten activiteiten. We wisselen dan van groep.
16 uur: We treffen elkaar terug in het lokaal. Natuurvrienden-beleving met dans en zang.
Einde van deze dag om 18 uur.
Inschrijven bij Linda Koeken via GSM 0475.73.41.25 of E-mail lindakoeken@gmail.com. Indien maaltijd
gewenst, betaling van 13 € op rekening van de Natuurvrienden Kapellen BE21-0011-8865-7703.

WANDELVIERDAAGSE ARIMONT – 16.10.2022 t.e.m. 19.10.2022

Wandelvierdaagse met verblijf in Natuurvriendenhuis in Arimont.
Vertrek
Terug

zondag 16 oktober
woensdag 19 oktober

Betaling van het verblijf, 42 € per persoon op rekening van de Natuurvrienden Kapellen BE21-0011-88657703 vóór 30 augustus. De betaling geldt als inschrijving.
Dit kan enkel doorgaan bij voldoende deelnemers.

Wereldvenster September 2022

Pagina 3

WANDELMIDWEEK OOSTDUINKERKE – 03.10.2022 t.e.m. 07.10.2022
Wandelmidweek in Oostduinkerke
Vertrek
Terug

maandag 3 oktober
vrijdag 7 oktober

Afrekening 296 € verblijf + 10 € verblijfskosten – voorschot 50 €. Uiterste datum – 15 september - op
rekening van de Natuurvrienden Kapellen BE21-0011-8865-7703.

FARM WALK HOOGSTRATEN
Wat
Wanneer

Farm Walk
zondag 23 oktober

Programma
 10.00 uur: opening registraties en afhalen polsbandjes.
 10.30 uur – 13 uur: vrije start.
 16.30 uur: finish laatste wandelaars.
Locatie
Hoogstraten. Het exacte adres van start en finish volgt.
Deelnamepakket
 unieke inkijk op het privédomein van verschillende boeren.
 authentieke proevertjes van de boerderijen onderweg.
 volledig bepijld parcours.
 bevoorrading onderweg.
 uitgebreide eindbevoorrading met koeken en sportdrank.
 parcoursbeschrijving online.
 Sportinez-verzekering tijdens de wandeling.
Tarieven
 8 km of 12 km - uiterste datum inschrijving: woensdag 19 oktober, 22 € op rekening van de
Natuurvrienden Kapellen BE21-0011-8865-7703.
 indien u geen afstand vermeldt, noteren wij 12 km.
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FIETSEN
Samen met S-Sport Kapellen – zie elders in dit Wereldvenster.

TOEKOMSTIGE ACTIVITEITEN




wandelvakantie.
zaterdag 15 oktober, namiddagwandeling Zuidpolder-Stoppelbergen-Ossendrecht.
wandeldriedaagse.

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



S-Sport Kapellen

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
maandag

petanque

gemeentepark

13.30 uur tot 17.00 uur

dinsdag

fietsen

vertrek achter de sporthal

13.00 uur

woensdag

lijndans beginners

Turnzaal KA Streepstraat

16 uur

vrijdag

lijndans

Sporthal

14 uur

Zaterdag is er gelegenheid tot wandelen in samenwerking met de Natuurvrienden. Voor wandelingen: zie
rubriek “De Natuurvrienden”.
•
•
•
•

info fietsen / Patrick Van Hoeydonck – info@splusssportkapellen.be / 0475.39.12.96.
BRENG STEEDS EEN RESERVEBAND MEE – JE KAN AL EENS “PLAT RIJDEN”.
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.

LIJNDANSEN tijdens onze 2de PARTY op 24.09.2022
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LIJNDANSEN
Lijndansen in de sporthal Kapellen vanaf vrijdag 9 september om 14 uur.
- vrijdag 30 september en vrijdag 4 november is er lijndans in de sporthal Putte.
- vrijdag 11 november geen les.
Lijndans in de turnzaal Streepstraat vanaf woensdag 7 september om 16 uur.
- woensdag 12 oktober en woensdag 19 oktober geen les.

DAGFIETSTOCHTEN
Dagfietstochten op vrijdag – vertrek Marktplein om 9 uur - ook voor de dagfietstochten steeds een
reserveband meebrengen a.u.b.



vrijdag 9 september
vrijdag 23 september

Roosendaal
Lier

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



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 mail naar info@s-plusvzw.be.

LIJNDANS TWEEDAAGSE – 10-12.10.2022
Zie: https://www.splusvzw.be/reizen/lijndans-tweedaagseoostduinkerke-hotel-domein-westhoek.
Meer info:
www.facebook.com/splusantwerpen.

KALENDER 2022 NAJAAR S-PLUS
Alle verdere info in het boekje najaar 2022.
•
•
•
•

dinsdag 11 oktober
woensdag 19 oktober
zondag 30 oktober
vrijdag 25 november

Rood Seniorenfeest Mechelen.
Pairi Daiza.
warme wandeldag in Brugge.
Historium in Brugge.
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Zijkant Kapellen
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Curieus Kapellen

Curieus Antwerpen opende onlangs het Café Curieus in de Kemmelstraat 52 – 2600 Berchem.

Café Curieus Feest!
Ter informatie en vrijblijvende uitnodiging.
Het einde van de vakantie staat voor de deur en ook bij Curieus genieten we even van een deugddoend
zomerslaapje. Maar niet zonder jou eerst uit te nodigen voor Café Curieus Feest op zaterdag 10
september. Onze uitvalsbasis in de Kemmelbergstraat 52, 2600 Berchem vormt die dag het decor voor
een straatfeest met livemuziek, jeu de boules en workshops. Je kan ook kennismaken met onze vernieuwde
Wij Zijn Wally-wandeling en de verschillende projecten waar Curieus de komende jaren mee zal
uitpakken. Broed je zelf al langer op een idee en zoek je een klankbord om enkele zaken af te toetsen? 10
september is de ideale dag om erover te babbelen!
Kom af en steun zo de lokale Curieusgroepen die deelnemen aan de Refugee Walk 2022. Met de opbrengst
van Café Curieus Feest sponsoren we de wandelaars die ieder jaar hun solidariteit tonen met vluchtelingen.
Geniet van de vakantie en niet vergeten: zaterdag 10 september is het in Café Curieus te doen.
Iedereen is welkom !!!

ANTWERPEN MET EEN OLDTIMER EN MUSEUMBEZOEK

Op zondag 25 september nemen we de tram aan het Vlaams Autobus- en Trammuseum voor een
nostalgische rondrit door Antwerpen. We lunchen in de buurt van het museum en starten daarna met een
gegidst museumbezoek.
Waar:
Wanneer:
Prijs:
Bereikbaarheid:

Vlaams Autobus- en Trammuseum, Diksmuidelaan 42 2600 Antwerpen (Berchem).
zondag 25 september om 10 uur.
20 € (tramticket, inkom museum en gids).
trein station Kapellen om 8.51 uur met aankomst in Berchem om 9.16 uur.
Dan 15 minuten te voet naar het museum.
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bij Lucy Smits via E-mail info@curieuskapellen.net of GSM 0485.97.78.10.
Reserveren en betaling op rekening na bevestiging.
Uiterste datum: zondag 4 september.
Ook vermelden of je de lunch wenst te gebruiken in het restaurant.

UITSTAP NAAR LUIK – LA BOVERIE – ROTCHILDS VERZAMELINGEN
Sinds de 19de eeuw is de familie Rothschild legendarisch in de geschiedenis van onze samenlevingen. In de
loop der jaren is deze dynastie synoniem geworden voor succes in de financiële wereld, maar ook voor
intellectuele en artistieke rijkdom. Een onvermijdelijke naam, bekend bij iedereen. Deze originele
tentoonstelling, die een nieuw en origineel perspectief biedt, zal de aandacht vestigen op vrouwen van de
Franse tak van de familie met bijzondere persoonlijkheden. Deze in de kunstgeschiedenis miskende
vrouwen waren verzamelaars, bouwers, mecenassen en erfgenamen, die door hun aanzienlijke
schenkingen en legaten in belangrijke mate hebben bijgedragen tot de verrijking van het historisch erfgoed
en de museumcollecties van Frankrijk.
Wanneer
Waar
Vervoer

zaterdag 22 oktober om 11 uur.
Parc de la Boverie – 4020 Luik
met de trein vanuit Kapellen tot Luik-Guillemins, met of zonder overstap. De juiste
uren zal ik zeker nog tijdig aan de deelnemers doorsturen.

Programma
 met de trein naar het indrukwekkende station van Luik-Guillemins.
 wandeling van een 10-tal minuten naar Parc de la Boverie.
 bezoek aan de tentoonstelling van 11 uur tot 12.30 uur.
 terugwandelen naar “Grand Café de la Gare” in het station van Guillemins.
 voor de lunch om 13 uur.
- de lunch aan 28 € omvat:
Croquette de crevettes als voorgerecht.
Boulets à la Liégoise als hoofdgerecht.
Crumble de pommes, glace vanille als nagerecht.
koffie of thee.
 met de trein terug naar huis tussen 16 uur en 17 uur.
Prijs: 45 € voor de gids – ticket voor de tentoonstelling en het lunchmenu.
Inschrijven: vóór 14 oktober bij Marleen Vandueren via GSM 0477.21.98.16 of via E-mail:
marleen.curieus@mail.com. Betalen: 45 € op rekening van Curieus Kapellen BE10-9799-9676-2204.
Je inschrijving is pas definitief na betaling. Er kunnen 25 deelnemers mee.

OPERA IN DE CINEMA – LA TRAVIATA van VERDI
Het eenvoudige verhaal vertelt over de onmogelijke liefde tussen een jonge man van adel, Alfredo en de
lichtzinnige aan tbc lijdende courtisane Violetta. De vader van Alfredo keurt de relatie met het losbandige
meisje af en probeert hen uiteen te drijven.
Wanneer
Samenkomst

zaterdag 5 december om 17.30 uur in Kinepolis Antwerpen.
in de hall om 17.15 uur.

Inschrijven: via Lucy GSM 0485.97.78.10 of via E-mail info@curieuskapellen.net. Prijs: 25 € te storten
op rekening van Curieus Kapellen BE10-9799-9676-2204. Inschrijving is definitief na betaling. Er zijn 10
tickets ter beschikking.

UITSTAP BRUGGE
Op zaterdag 26 november plannen we een uitstap naar Brugge naar het prachtige museumkwartier voor
een wandeling en een museumbezoek. De verdere details verschijnen in het volgende Wereldvenster.

