
 
         

  
MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 

(verschijnt niet in augustus) 
 

45ste jaargang - nummer 2 – februari 2023 - afgifte: 2950 Kapellen - P309429. 
Ver. Uitgever: Tom Namurois, Eikendreef 28 - 2950 Kapellen 

 

WERELDVENSTER 

 

  Natuurvrienden Kapellen 
 
WANDELEN 

 
Wat    Namiddagwandeling Kalmthout  
Wanneer   zaterdag 4 februari 
Waar   Kalmthout.  
Bijeenkomst  12.45 uur – parking zaal Lux – Kapellen.                                                    
Vertrek    13 uur. 
Vertrek wandeling  De Vroente, Putsesteenweg 129 Kalmthout.            

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

 
Wat    Namiddagwandeling Kapellen 
Wanneer   zaterdag 18 februari 
Waar   De Uitlegger. 
Bijeenkomst en vertrek 13 uur - ingang De Uitlegger, Heidestraat-Zuid. 
Afstand   ongeveer 8 km. 
Drankstop   Café Las Vegas.      
 
Inschrijven bij Lucy Smits via GSM 0485.97.78.10 of E-mail 
info@natuurvriendenkapellen.be              

 
WANDELWEEKEND 18 mei - 21 mei      

 3 overnachtingen 
Het wandelweekend heeft dit jaar plaats in Gummersbach-Oberengse. 
 
We verblijven in het NaturFreundehaus Käte Strobel – 3 overnachtingen - er is nog 
geen nieuwe prijslijst ter beschikking, daarom moeten we ons op die van 2022 
baseren. 
 
Half pension. 
2-persoonskamer  189 euro per persoon (eigen badkamer). 
1-persoonskamer             219 euro (eigen badkamer). 

 

 

Curieus 

IEV 

Natuur- 
vrienden 
 

Vooruit 

S-Plus 

S-Sport   

zij-kant 
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Vakantiehuis: 2 x 1-persoonskamer - 2 x 2-persoonskamer - hier zijn 2 badkamers. 
 

 
 
Inschrijven bij Linda Koeken via E-mail lindakoeken@gmail.com of via GSM 0475.73.41.25.  
 
De inschrijving is pas definitief bij ontvangst van het voorschot van 100 € op rekening van De 
Natuurvrienden Kapellen: BE70-9796-1162-5825 met vermelding van naam en wandelweekend. Niet-leden 
betalen het lidgeld als surplus. Inschrijvingen worden afgesloten op 15 maart. 

 
LIDGELD 2023 
 
Voor het wandelen en fietsen bedraagt het lidgeld 2023 … 
 
Volwassene (18+)   27 € 
Junior (-18)                    12 € 
Sociaal tarief    12 € (OMNIO/verhoogde tegemoetkoming) 
 
Hiervoor bent u niet alleen bij deelname aan de groepsactiviteiten maar ook individueel verzekerd voor 
lichamelijke ongevallen. Overschrijven op rekening van de Natuurvrienden Kapellen BE70-9796-1162-5825 
met vermelding van naam en evt. contactgegevens (nieuwe leden). 
 
ACTIVITEITEN 2023 
 

 zaterdag 4 maart – Land van Reynaert – Moerbeke - dagwandeling. 
 zaterdag 18 maart – Edegem – namiddagwandeling. 

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

      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 E-mail naar 
info@s-plusvzw.be. 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING S-PLUS – S-SPORT 
 
Op vrijdag 17 februari (NM) Algemene Ledenvergadering S-Plus - S-Sport in de Socio (voetbal) in de 
René De Pauwstraat. Iedereen is welkom. Wij zorgen voor een koud en warm buffet, de nodige drankjes, 
het jaarverslag van 2022 en de planning voor 2023. 
 
Je kan inschrijven bij Linda Koeken via E-mail lindakoeken@gmail.com of GSM 0475.73.41.25. Je 
betaalt 10 € (leden) of 20 € (niet-leden) op rekeningnummer BE43-9799-9676-1901. 
 
Welkom vanaf 15 uur. Vergadering start om 15.30 uur. Vanaf 16.30 uur receptie met aansluitend 
maaltijdbuffet. 
 
HAVENBEZOEK 

 
Op zaterdag 13 mei “Havenbezoek”, samen met Curieus. Een schitterende daguitstap – alle verdere info 
volgt later. 
 
LIJNDANSMIDWEEK OOSTDUINKERKE 
 
Praktische informatie: 
 
Wanneer:   maandag 18 september t.e.m. vrijdag 22 september. 
Prijs:   Ledenprijs € 415 | Basisprijs: € 465 – 10 % vroegboekkorting t.e.m. 1 februari 2023. 
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 
 
 
 

      Curieus Kapellen 
 

K.S.M.K.A. ANTWERPEN (volzet) 
 

Op zaterdag 11 februari bezoeken wij het KSMKA aan de Leopold de Waelplaats 2 te Antwerpen voor 
“De Schoonste Tour”, een bezoek met gids. 
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Zeven eeuwen kunst: van Vlaamse primitieven tot expressionisten. Wereldberoemde meesters. De meest 
omvangrijke en belangrijke collecties van James Ensor en Rik Wouters. 
 
Afspraak in de hal: 13.45 uur. 
Aanvang bezoek: 14 uur. 

 
DAGUITSTAP LABIOMISTA GENK en LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN 
 
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. 
 

         
 
Labiomista is een permanent maar ook evoluerend kunstwerk en betekent letterlijk de ‘mix van het leven’, 
ontworpen door kunstenaar Koen Vanmechelen, wereldbekend door zijn kruising van kippen, wat hem 
gebracht heeft tot de ’Cosmopolitan kip'. 
 
Zijn unieke visie op het vlak van fertiliteit en bio-culturele diversiteit komt tot uiting in vele van zijn 
(levende) kunstwerken. Ze zijn eveneens een waarschuwing voor de natuurrampen die ons momenteel 
treffen. 
 
Onze gids, hier genoemd “kruisbestuiver”, zal ons laten proeven en snuiven van de creaties en projecten 
van Koen Vanmechelen, tijdens een twee uur durende wandeling in het 24 hectare grote expositiepark. 
 
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. 
 
Met meer dan 800 jaar geschiedenis, van historische gebouwen tot imposante tuinen, vormt de 
Landcommanderij Alden Biesen een uniek erfgoedpatrimonium dat zijn gelijke tred niet kent binnen 
Vlaanderen 
 
De gids vertelt u het verhaal van de Duitse Orde en haar ontstaan tijdens de derde kruistocht. Je hoort hoe 
de ridderbroeders zich vestigden in “een dal waar biesen groeiden” en hoe Alden Biesen in de loop van zes 
eeuwen uitgroeide tot het machtige kasteelcomplex dat het nu is. Je bezoekt de kerk, de binnenpleinen en 
enkele ruimtes van het huidige congrescentrum. Je bezoekt het luxueuze appartement van de 
landcommandeur, dat na de brand van 1971 met veel vakmanschap prachtig werd gerestaureerd. Ook het 
nieuw gerestaureerde “Blauw Salon” word je niet onthouden. 
 
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. 

 
Voorschot -    30 € tegen 28 februari 2023. 
Restbedrag -    25 € tegen 31 maart 2023. 
 
 
BEZOEK VERNIEUWDE STADHUIS ANTWERPEN (volzet) 
 
Tweede bezoek aan het vernieuwde stadhuis op zaterdag 25 februari om 13.15 uur (samenkomst 13 uur 
aan de grote boom op de Grote Markt, aan de vroegere info). 
 
Vervoer: op eigen houtje met openbaar vervoer. Na het bezoek gaan we samen nog iets drinken in “Den 
Bengel” op de Grote Markt. 
 
De deelnemers die hiervoor nog niet betaald hebben mogen dat doen vóór 15 februari 2023 – 8 € op 
rekeningnummer BE10-9799-9676-2203 van Curieus Kapellen. 
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BEZOEK AAN BRUGGE 
 
Wanneer:   zaterdag 25 maart 2023. 
Vervoer:  met de trein vanuit Kapellen – de juiste treinuren komen in het volgend nummer van 

Wereldvenster – iedereen koopt het eigen ticket. 
Prijs:  20 € voor gids voor de wandeling, gids en ticket voor het museum + lunchprijs. 
Totale prijs: 20 € + lunchprijs. 
Lunch:  keuze uit … 

- lasagne = 17 € 
- witloofrolletjes met puree = 20 €. 
- steak met frietjes = 20 € of bv. met pepersaus = 23 €. 
- 1 drankje bij de lunch wordt betaald door de vereniging. 
- gelieve bij inschrijving je lunchkeuze te vermelden a.u.b. – niet vergeten ! 

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

 

 
 
Inschrijven kan al bij Marleen Vandueren via GSM 0477.21.98.16 of E-mail marlev@scarlet.be. 
 
OPERA IN DE CINEMA – DER ROSENKAVALIER – RICHARD STRAUSS 
 
“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. 
 
Inschrijven bij Lucy Smits via E-mail info@curieuskapellen.net of via GSM 0485.97.78.10. Ticket: 25 € - 
na bevestiging – te storten op rekeningnummer van Curieus BE10-9799-9676-2203 met vermelding van uw 
naam en activiteit a.u.b.  
 
ACTIVITEITEN VOORJAAR 2023 
 

 zaterdag 13 mei - bezoek aan de haven van Antwerpen. 
 zaterdag 3 juni - voorzien we nog een opera in de Cinema: De Toverfluit. 
 zaterdag 24 juni – GUM en plantentuin van de Universiteit van Gent. 

 
VERNIEUWING LIDGELD 
 
Ons lidgeld blijft 5 € voor 2023. Voor diegenen die onlangs lid geworden zijn geldt hun recente betaling ook 
voor 2023. 
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      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 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. 

 
LIJNDANS 
 
Lijndans op woensdag is vanaf januari 2023 in KTA turnzaal 1ste verdieping en steeds van 14 uur tot 15 uur. 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING S-PLUS - S-SPORT 
 
Op vrijdag 17 februari (NM) Algemene Ledenvergadering S-Plus - S-Sport in de Socio (voetbal) in de 
René De Pauwstraat. Iedereen is welkom. Wij zorgen voor een koud en warm buffet, de nodige drankjes, 
het jaarverslag van 2022 en de planning voor 2023. 
 
Je kan inschrijven bij Linda Koeken via E-mail lindakoeken@gmail.com of GSM 0475.73.41.25. Je 
betaalt 10 € (leden) of 20 € (niet-leden) op rekeningnummer BE43-9799-9676-1901. 
 
Welkom vanaf 15 uur. Vergadering start om 15.30 uur. Vanaf 16.30 uur receptie met aansluitend 
maaltijdbuffet. 
 
HAVENBEZOEK 
 
Op zaterdag 13 mei “Havenbezoek”, samen met Curieus. Een schitterende daguitstap – alle verdere info 
volgt later. 
 
PLANNING DAGTOCHTEN 2023 
 
• 28 april  Bloesemroute in Haspengouw  Mark G.  +- 73 km op verplaatsing 
• 2 mei   NPU “Non Plus Ultra” Woensdrecht Linda / Patrick  vanuit Kapellen 
• 19 mei          vanuit Kapellen 
• 4-10 juni  Fietsvakantie Westhoek 
• 23 juni  De stille en devote Kempen   Mark G.  +- 76 km op verplaatsing 
• 2 juli   CODA     Linda / Patrick  vanuit Kapellen 
• 14 juli   Ronquieres    Patrick   +- 68 km op verplaatsing 
• 4 augustus  Brialmontroute    Denise   vanuit Kapellen 
• 25 augustus Fietsen in en om Heist-op-den-berg  Patrick   +- 68 km op verplaatsing 
• 15 september  Zundert via velo classic   Mark G.   +- 75 km vanuit Kapellen 
• 6 oktober  Fietsen in en om Mol    Patrick   +- 65 km op verplaatsing 
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FIETSVAKANTIE van 4 juni tot 10 juni 
 
Locatie : Oude Abdij, Noordstraat 3 in 8647 Lo-Reninge. 
 

 
 
Voel je thuis in ‘Bachten de Kupe’ en geniet van het charmante hotel in het historische stadje Lo in de 
Westhoek. Van de paters Augustijnen zijn vooral de serene rust en de unieke 18de-eeuwse Duiventoren 
gebleven. De vroegere abdij-brouwerij werd omgevormd tot een charmant hotel met 60 comfortabele 
kamers. De grote tuin, met boomgaard en vijver, ligt erbij als een loflied van moeder natuur. 
 
Gedurende de week, worden aangename fietstochten georganiseerd met bezoeken aan Jules de Strooper, 
Hopmuseum, abdijen, brouwerijen, enz. Wij fietsen langs mooie oude steden Veurne, Poperinge, 
Diksmuide, Ieper, Nieuwpoort en langs de kust. 
 
Type kamer:  9 tweepersoonskamers en 7 singles. 
 
Arrangement: per persoon halfpension. 

Tweepersoonskamer   € 444 per persoon. 
Single    € 564 per persoon. 
 

Voorschot € 130,00 per persoon te betalen vóór 15 maart 2023. Restbedrag tegen 31 mei 2023. 
 

voor tweepersoonskamer  € 314 per persoon. 
voor een single:   € 434 per persoon. 

 
Inschrijven kan vanaf nu via mail bij lindakoeken@gmail.com mits betaling van het voorschot op de 
rekening van S-Sport BE73-9796-4484-2160. Reservatie is pas geldig na ontvangst van dit bedrag. 
 

 


