
 
         

  
MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 

(verschijnt niet in augustus) 
 

45ste jaargang - nummer 4 – april 2023 - afgifte: 2950 Kapellen - P309429. 
Ver. Uitgever: Tom Namurois, Eikendreef 28 - 2950 Kapellen 

 

WERELDVENSTER 

 

   Natuurvrienden Kapellen 
 

WANDELEN 
 
Deze maand 2 x een namiddagwandeling! 
 
Wat   Namiddagwandeling 
Wanneer   zaterdag 1 april 
Waar   Nederland, Ossendrecht.     
Bijeenkomst   12.45 uur - parking zaal Lux Kapellen.                         
Vertrek    13 uur. 
Vertrek wandeling Parking aan Brasserie Abdijbos, Duinenlaan 199 4641 SL 

Ossendrecht – Nederland.                                            
Afstand            ong. 8 km. 

 
Inschrijven bij Linda Koeken via GSM 0475.73.41.25 of E-mail 
lindakoeken@gmail.com. 

 
Wat   Namiddagwandeling 
Wanneer   zaterdag 15 april 
Waar   Nederland, Ossendrecht. 
Bijeenkomst    12.45 uur - parking zaal Lux Kapellen. 
Vertrek   13 uur. 
Vertrek wandeling 13.30 uur - Puts Meuleke, Putseweg 50 4641 SL 

Ossendrecht – Nederland.                                           
Afstand   ong. 9 km. 
 
  

“De Groote Meer”: een beschermd natuurgebied, grenzend 
aan de Kalmthoutse Heide, maar op Nederlands 
grondgebied en veel minder gekend. 

 
 
Inschrijven bij Lucy Smits via GSM 0485.97.78.10 of E-mail 
info@natuurvriendenkapellen.be.                                                         
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TOEKOMSTIGE WANDELINGEN 
 

 dinsdag 2 mei – Dagwandeling - De Kempense Heuvelrug. 
 donderdag 18 mei -> zondag 21 mei - Wandelweekend. 

 
FIETSEN samen met S-Sport Kapellen. 
 

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

      S-Plus Kapellen 
 
HAVENBEZOEK 

 
Op zaterdag 13 mei brengen we een havenbezoek samen met Curieus. Voor uitgebreide info zie de 
rubriek van “Curieus.” Leden van S-Plus kunnen ook hieraan deelnemen. 
 
LIJNDANSMIDWEEK OOSTDUINKERKE 
 
Praktische informatie: 
Wanneer:   maandag 18 september t.e.m. vrijdag 22 september. 
Prijs:   ledenprijs € 415 - basisprijs: € 465. 
Inbegrepen:  4 overnachtingen halfpension (ontbijtbuffet en diner), lesgever lijndans,  

welkomstdrankje, verblijfstaksen, annulatieverzekering. 
Niet inbegrepen  eventuele uitstappen, middagmalen, dranken, vervoer. 
Extra info -    eigen vervoer voorzien.  

- deze vakantie is niet geschikt voor mensen met mobiliteitsproblemen.  
- partners die niet dansen zijn ook welkom. 

 
https://www.s-plusvzw.be/reizen/lijndansmidweek-oostduinkerke-hotel-domein-westhoek 
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SAMEN BELEVEN ANTWERPEN 
 
Er is een nieuwe brochure uit “Samen beleven regio Antwerpen”. Online kan je alle verdere info vinden via  
https://www.s-plusvzw.be/antwerpen. 
 
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 E-mail naar info@s-plusvzw.be. 
 
AGENDA 2023 
 

 dinsdag 9 mei – T-Dansant – zaal Lux. 
 zaterdag 13 mei – Havenbezoek met Curieus. 
 zondag 25 juni – Pulptuur. 
 zondag 2 juli – BBQ Coda. 
 zaterdag 8 juli – Zomer BBQ – Socio Kapellen. 
 maandag 18 september t.e.m. vrijdag 22 september – Lijndansweek in Oostduinkerke. 
 maandag 2 oktober – Seniorenfeest – zaal Lux. 

 
Meer info kan je vinden op onze website: https://www.splusssportkapellen.be 
 
 
 

      S-Sport Kapellen 
 

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN 
 
maandag petanque gemeentepark 13.30 uur tot 17.00 uur 

dinsdag fietsen 
turnen (ILOKA) 

vertrek achter de sporthal 
sporthal 

13.00 uur 
14 uur tot 15.30 uur 

woensdag lijndans beginners KTA turnzaal 1ste verdieping 14 uur tot 15 uur 

vrijdag lijndans Sporthal Kapellen of Putte 14.30 uur 

zaterdag is er gelegenheid tot wandelen in samenwerking met “De Natuurvrienden”.  

 
• info fietsen / Patrick Van Hoeydonck – info@splusssportkapellen.be / 0475.39.12.96. 
• 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. 

 
HAVENBEZOEK 
 
Op zaterdag 13 mei brengen we een havenbezoek samen met Curieus. Voor uitgebreide info zie de 
rubriek van “Curieus”. Leden van S-Sport kunnen ook hieraan deelnemen. 
 
PLANNING DAGTOCHTEN 
 

 vrijdag 28 april – Bloesemroute in Haspengouw – Mark G. – 73 km – op verplaatsing. 
 dinsdag 2 mei – NPU “Non Plus Ultra” Woensdrecht – vanuit Kapellen – ca. 32 € - inschrijven tot 

26.04.2023 bij Linda. 
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 vrijdag 19 mei – vanuit Kapellen. 
 zondag 4 juni t.e.m. zaterdag 10 juni – Fietsvakantie Westhoek. 
 vrijdag 23 juni – De stille en devote Kempen – 76 km – op verplaatsing. 
 zondag 2 juli – BBQ Coda – vanuit Kapellen. 
 vrijdag 14 juli – Ronquières – 68 km – op verplaatsing. 
 vrijdag 4 augustus – Brialmontroute – vanuit Kapellen. 
 vrijdag 25 augustus – Fietsen in en om Heist-op-den-Berg – 68 km – op verplaatsing. 
 vrijdag 15 september – Zundert via Velo Classic – 75 km – vanuit Kapellen. 
 vrijdag 6 oktober – Fietsen in en om Mol – 65 km – op verplaatsing. 

 
FIETSEN OVER DE GRENS 
 
Zorg dat de Europese ziekteverzekeringskaart voor 2023 in je bezit is. Dit kan ook via de app van je 
ziekenfonds of je kan de kaart aanvragen via je ziekenfonds, dan krijg je ze in je brievenbus. Maar vergeet 
ze dan niet mee te nemen op je fietstochten. 
 
FIETSVAKANTIE WESTHOEK van 4 JUNI tot 10 JUNI 
 
Locatie : Oude Abdij, Noordstraat 3 in Lo-Reninge. Verdere info bij Linda en Patrick. We plannen een 
vergadering voor de deelnemers aan de fietsvakantie op dinsdag 16 mei om 16.30 uur in het 
Kaartershuisje. 
 
LIJNDANS 
 

 7 en 14 april KTA - 14 uur - 21 april in Kapellen - 14.30 uur - 28 april in Putte - 14 uur. 
 volledige maand mei in Putte - 14 uur. 

 
AGENDA 2023 
 

 dinsdag 9 mei – T-Dansant – zaal Lux. 
 zaterdag 13 mei – Havenbezoek met Curieus. 
 dinsdag 16 mei – vergadering fietsvakantie in Kaartershuisje om 16.30 uur. 
 zondag 25 juni – Pulptuur. 
 zondag 2 juli – BBQ Coda. 
 zaterdag 8 juli – Zomer BBQ – Socio Kapellen. 
 maandag 18 september t.e.m. vrijdag 22 september – Lijndansweek in Oostduinkerke. 
 maandag 2 oktober – Seniorenfeest – zaal Lux. 

 
 
 

      Curieus Kapellen 
 

INSCHRIJVEN 
 
Beste leden, even – ter herhaling - een korte bemerking i.v.m. inschrijven voor een activiteit van onze 
vereniging.  
 

1. Willen jullie a.u.b. steeds inschrijven bij de persoon die vermeld wordt onderaan elke activiteit onder 
“inschrijven bij …”. Graag via mail, SMS, of WhatsApp … niet mondeling of bij een ander 
bestuurslid. Dit zal zeker misverstanden bij het inschrijven voorkomen. 
 

2. Gelieve even een telefoontje of mailtje te plegen vóór je betaalt voor een activiteit. Wij kunnen je 
dan bevestigen of er nog plaats is. 
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3. Als er VOLZET naast één van onze activiteiten staat, zullen de mensen die nog mee willen op de 
wachtlijst worden geplaatst. Zij die al hebben ingeschreven en een positief antwoord hebben 
gekregen, kunnen gewoon mee. Zij staan dan zeker op de deelnemerslijst. Twijfel je: mail of bel 
dan met de verantwoordelijke voor die uitstap. Hij of zij heeft de deelnemerslijst ter beschikking. 

 
Dank bij voorbaat ! 

 
BEZOEK AAN BRUGGE (volzet) 
 
Wanneer:   zaterdag 25 maart. 
Vervoer:   met de trein vanuit Kapellen – iedereen koopt het eigen ticket. 

- vertrek Kapellen: 7.51 uur. 
- aankomst Antwerpen Centraal: 8.10 uur - spoor 23. 
- vertrek Antwerpen Centraal: 8.19 uur - spoor 23 - richting Brussel Zuid. 
- aankomst Brussel Noord: 9.05 uur - spoor 9.  
- vertrek Brussel Noord: 9.40 uur – spoor 9 - richting Blankenberge.  
- aankomst Brugge: 11.06 uur – spoor 6. 

Mochten er zich wijzigingen voordoen in de uurregeling van de NMBS, brengen we 
jullie hiervan op de hoogte per mail. 

Dagindeling: 
- 11 uur - stadswandeling met gids - “Highlights”. 
- 13 uur - lunch in “De Gilde”, Oude Burg 17 Brugge. 
- 14 uur - gegidst bezoek aan het Groeningemuseum. 
- 16.33 uur – in Brugge trein terug naar Antwerpen/Kapellen. 

 
Betalen graag ten laatste op 10 maart op rekeningnummer BE10-9799-9676-2204 van Curieus Kapellen. 
 
OPERA IN DE CINEMA – DER ROSENKAVALIER – RICHARD STRAUSS (nog 2 plaatsen) 
 
“Opera in de Cinema” - met “Der Rosenkavalier” van Richard Strauss - op zaterdag 15 april om 17.30 
uur. Samenkomst in de hal van Kinepolis om 17.15 uur. 
 
DAGUITSTAP LABIOMISTA GENK en LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN (volzet) 
 
Op zaterdag 22 april in samenwerking met de Grijze Geuzen. 
 
Afspraak: 
1ste opstapplaats 7.45 uur - Markt Kapellen - voor de leden van Curieus Kapellen. 
2de opstapplaats 8.15 uur – Vogelzang - voor de Grijze Geuzen. 
 
Programma: 
 
Voormiddag 10 uur - 12 uur - bezoek met gids aan Labiomista in Genk. Neem alvast een blik op deze 
bijzondere site: https.//www.labiomista.be 
 
Rond 12 uur nemen we de bus naar de Landcommanderij Alden Biesen waar we in “’t Gasthuis” een 
tweegangenlunch met dranken krijgen. 
 
Menu:          -    huisbereid stoofvlees op Limburgse wijze. 

- chocomousse. 
- drank inbegrepen: bier, wijn, frisdranken, koffie, thee en water. 

 
Namiddag 14.30 uur - 16.30 uur - rondleiding Alden Biesen, een “heerlijke” residentie van de Duitse 
Ridderorde. 
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Neem alvast een blik op deze bijzondere site: https://www.alden-biesen.be/beleef. 
 
Rond 16.30 uur - als de tijd het nog toelaat - nemen we nog een laatste drankje vóór ons vertrek naar 
huis. Terugreis rond 17.30 uur. 
 
Praktische informatie: Patrick Van Hoeydonck via E-mail patrick.van.hoeydonck2@gmail.com of via 
GSM 0475.39.12.96. 
 
Prijs: 55 € per persoon – te storten op rekening van Curieus BE10-9799-9676-2204. 
Inbegrepen: -    bus. 

- geleide bezoeken. 
- lunch met drank. 

 
Restbedrag: -    25 € tegen 31 maart. 
 
2de BEZOEK K.S.M.K.A. ANTWERPEN “De Schoonste Tour”  
 

            
 

Op maandag 24 april om 14 uur bezoeken wij - voor de tweede maal - het KSMKA aan de Leopold de 
Waelplaats 2 te Antwerpen voor “De Schoonste Tour”, een bezoek met gids. Samenkomst in de hall van het 
museum om 13.45 uur. 

 
Degene die zich op de wachtlijst liet noteren, geniet voorrang van inschrijving. Er wordt wel verwacht dat 
u een seintje geeft als u nog belangstelling heeft om deel te nemen op 24 april 2023. Herinnering is 
hiervoor al rondgestuurd.  
 
Prijs:   -    ticket volwassene: 20 €.  

- rondleiding met gids: 5 €. 
 
Bij de inschrijving verwachten wij uw betaling met eventueel de vermelding dat u een kaarthouder van een 
museumpas, van een A-kaart met kansentarief of Uitpas met –VT-statuut bent. Als u in dit geval bent, is de 
toegang gratis en dient u enkel de gids te betalen. Het bewijs wordt aan de ingang gecontroleerd. 
 
Inschrijven bij Lucy Smits via E-mail info@curieuskapellen.net of via GSM 0485.97.78.10. Inschrijvingen 
worden afgesloten op 5 april. 
 
Hoe geraak je er ? 

- met tram 1 aan Kinepolis of P+R Luchtbal naar halte Bres op de Amerikalei – 13 haltes – 
20 min. 

- met tram 1 aan het Operaplein in Antwerpen om 9.12 uur naar halte Bres – 3 of 4 haltes 
– 5 min. 

- uitstappen halte Bres op de Amerikalei. 
- loop naar de oversteekplaats, steek de Amerikalei over naar links. 
- sla naar links de De Vrièrestraat in. 
- sla – na 40 m – linksaf naar de Schilderstraat. 
- sla – na 270 m – linksaf naar de Leopold de Waelplaats. 
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EXCLUSIEVE HAVENDAG RECHTER- EN LINKEROEVER – PORT OF ANTWERP (volzet) 
 
Wanneer:   zaterdag 13 mei 
 

 
Bereid u voor op een interessante dag vol superlatieven, zowel op rechter- als op linkeroever. De grootste 
sluizen ter wereld: Berendrecht/Zandvlietsluis – Deurganckdok - Lillo – Doel – Liefkenshoek – enz. U zal het 
allemaal zien en beleven met onze gids, die - bij wijze van spreken - met de haven ‘vergroeid’ is en die kan 
bogen op een jarenlange ervaring in het toch wel aparte wereldje van havenarbeiders en alle mensen die 
op één of andere manier met de haven te maken hebben. Gigantische containerschepen, indrukwekkende 
haveninstallaties en formidabele bedrijven, het is er allemaal. 
 
Tijdens de tour met de autocar stapt u geregeld uit om te genieten van indrukwekkende vergezichten. Laat 
u uitleggen hoe een sluis werkt of wat de toekomstplannen zijn van sommige bedrijven. U komt het 
allemaal te weten. Dit samen met op tijd een natje en een droogje in de haven zelf, maken uw dag 
compleet.  
 
Omdat de haven een zéér onvoorspelbaar gegeven is qua route (wegen tijdelijk dicht door 
werkzaamheden, bruggen open/dicht, enz.), past onze gids zich aan om haar tour te vervolledigen en u 
zoveel mogelijk interessante zaken te laten zien. 
 
Programma: 

- 09.00 uur - vertrek aan de Eikendreef aan de Brandweer in Kapellen (Lux). Onze gids 
stapt hier al op. 

- 09.45 uur - 10.30 uur: koffie met koffiekoek in de haven op een locatie die zeer in trek is 
bij de havenarbeiders. 
Daarna een rondrit op rechteroever van het verste punt tot het prille begin van de haven 
of omgekeerd. 

- 13.00 uur - zeer verzorgd middagmaal op de plek waar we de koffie hadden. 
Menu: kaaskroketje met garnituur – stoofvlees met frietjes en gemengde salade – 
dessert van de chef. 

- 14.45 uur - vertrek naar linkeroever via de Liefkenshoektunnel. 
Rondrit met stop in Doel en eventueel drankpauze in fort Liefkenshoek. Via Liefkenshoek 
terug naar Kapellen. 

- 19.00 uur – aankomst.  
 
Inschrijven bij Patrick Van Hoeydonck via E-mail patrick.van.hoeydonck2@gmail.com of via GSM 
0475.39.12.96. 
 
Prijs: 55 € per persoon – te storten op rekening van Curieus BE10-9799-9676-2204. 
 
Inbegrepen:  - reis per luxe touringcar. 

- koffie en koek. 
- plaatselijke gids Port of Antwerp. 
- 3-gangen middagmaal in de haven. 
- rondrit ter plaatse met gids.  
- drankje in Liefskenshoek. 

 
Restbedrag:  - 25 € tegen 30 april. 
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OPERA IN DE CINEMA – DE TOVERFLUIT - MOZART (volzet) 
 
“Opera in de Cinema” - met “De Toverfluit” van Wolfgang Amadeus Mozart - op zaterdag 3 juni om 18.30 
uur. Samenkomst in de hal van Kinepolis om 18.15 uur. 
 
Info via Lucy Smits per mail info@curieuskapellen.net of GSM 0485.97.78.10. 
 
UITSTAP GENT - GUM en PLANTENTUIN 
 
GUM is het Gents universitair museum, het forum voor wetenschap, twijfel en kunst. De Plantentuin Gent is 
een groene wetenschapsparel midden in de stad. De museumpas geldt voor het GUM, niet voor de 
plantentuin (die is gratis voor de bezoekers – gids = betalend). 
 

 
 
Wanneer:  zaterdag 24 juni 
 
Vervoer:   met de trein vanuit Kapellen- iedereen koopt zijn eigen ticket. 

- vertrek Kapellen: 8.23 uur. 
- aankomst Antwerpen Centraal: 8.41 uur - spoor 23. 
- vertrek Antwerpen Centraal: 9.06 uur - spoor 1. 
- aankomst Gent St. Pieters: 10.06 uur - spoor 4. 

Eventuele wijzigingen in de uurregeling van de NMBS worden jullie per mail 
meegedeeld. 

Programma: 
- 10.30 uur tot 12 uur - rondleiding met gids in het GUM. 
- 12.30 uur - lunch in het Mub’art. 

Tweegangenmenu, hoofdgerecht en dessert, voor 38 € (water à volonté, 1 glas wijn 
en koffie of thee inbegrepen.              
Bij eventuele allergieën voorziet de kok een alternatief. 
Gelieve dit wel bij inschrijving te vermelden. Dank u! 

- 14 uur tot 15.30 uur - bezoek met gids aan de plantentuin en de serres. 
- 16.27 uur (18.09 uur) of 16.53 uur (18.36) terugreis naar Kapellen. 

 
Prijs: voor 2 x gids (museum en plantentuin), ticket museum en lunch. 

- 51 € zonder museumpas. 
- 45 € met museumpas. 

    
Inschrijven vóór zaterdag 3 juni bij Marleen Vandueren via GSM 0477.21.98.16 of via E-mail 
marlev@scarlet.be of marleen.curieus@mail.com. 
 
Betalen vóór zaterdag 10 juni op de rekening van Curieus Kapellen BE10-9799-9676-2204. 
 
IN VOORBEREIDING 
 

 in juli 2023 plannen we geen uitstap. 
 de uitstap van augustus zijn we volop aan het voorbereiden. Het wordt waarschijnlijk een dagje met 

bezoek aan Bergen Op Zoom 


