
 
         

  
MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 

(verschijnt niet in augustus) 
 

44ste jaargang - nummer 1 – januari 2022 - afgifte: 2950 Kapellen - P309429. 
Ver. Uitgever: Tom Namurois, Eikendreef 28 - 2950 Kapellen 

 

WERELDVENSTER 

 

  De Natuurvrienden Kapellen 
 

Onze natuurvriendelijke wensen voor een gelukkig en gezond 2022. 
 
WANDELEN 
 
Voor het wandelweekend (nu in het voorjaar) en de wandelweek konden wij maar 
kamers reserveren met zeer korte optie. Er is al zeer veel in België geboekt. De 
dan geldende Coronamaatregelen zijn van toepassing. 
 
Onze voorstellen, getest en goed bevonden: 
 
Wandelweekend in Doornik 
 
Het begrip ‘droomligging’? Dat moet ontstaan zijn in Floreal Le Panoramique: luxe 
“with a view”, op de top van de wulps golvende Mont-Saint-Aubert. Mont-Saint-
Aubert ligt op amper 5 km van het centrum van Doornik. 
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Periode:   26-29 mei 2022, 3 overnachtingen. 
Verblijf:   Floréal Mont-Saint-Aubert. 
Prijs halfpension: eenpersoonskamer 108 € per nacht. 
   tweepersoonskamer 155 € per nacht. 
Voorschot:   25% van de verblijfskosten op rekening van De Natuurvrienden op 15 januari e.k. 
Praktische info: Parking aan het hotel. 
   Gratis Wifi in het hele gebouw. 
   Brasserie “Panoramique” voor een fris biertje, cocktail, snack, zoet moment … met 
   overdekt en verwarmd terras. 
 
Wandelmidweek in Oostduinkerke 
 
Periode:   3-7 oktober 2022, 4 overnachtingen. 
Verblijf:   Domein Westhoek, Oostduinkerke. 
 

 
 
Prijs halfpension voor 4 nachten:  
Voor standaardkamers: 
   eenpersoonskamer 296 € (geen toeslag single). 
   tweepersoonskamer 296 € p.p. 
   City Tax is niet inbegrepen, 2,5 € per nacht/kamer. 
Voorschot:   50 € p.p. op rekening van De Natuurvrienden op 15 januari e.k. 
 
Praktische info: Ruime parking bij het hotel (gratis). 
   Gratis toegang tot het zwembad. 
   Minigolf: 3 € p.p. 
   Petanque: gratis. 
   Gebruik fitnesszaal: gratis. 
   Tennis: 3 € p.p. (2 uur). 
   Kamers ter beschikking vanaf 15 uur - check out ten laatste om 11 uur. 
   Bagageruimte ter beschikking tot het moment van check in of vertrek naar huis. 
   Tijdens de wandelingen is er steeds de mogelijkheid om in te korten. 
   De kusttram is nooit ver weg. 
 
Niet-leden De Natuurvrienden is de prijs + lidgeld 2022. 
  
Voor de betalingen: Linda Koeken. 
Frans De Peuterstraat 30 – 2950 Kapellen. 
GSM 0475.73.41.25. 
Bankrekening De Natuurvrienden Kapellen: BE70-9796-1162-5825. 
Niet vergeten bij de mededeling a.u.b.: naam of namen en de activiteit. 
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LIDGELD 
 

 
 
Wij ontvangen graag het lidgeld vóór 15 januari 2022. 
 
FIETSEN 
 
Samen met S-Sport Kapellen – zie elders in dit Wereldvenster. 
 
ACTIVITEITEN  
 

 zaterdag 19 februari 2022: Namiddagwandeling Mastenbos/Fort Ertbrand. 
 
Ons volledige programma: http://www.natuurvriendenkapellen.be 
 
 
 

      S-Sport Kapellen 
 
WEKELIJKS AANBOD VOOR LEDEN 
 

 
 
maandag petanque gemeentepark 13.30 tot 17.00 uur 

dinsdag fietsen vertrek achter de 
sporthal 

13.00 uur 

dinsdag seniorobic / ILOKA sporthal / Kapellen of 
Putte 

14 tot 15.30 uur 

woensdag lijndans beginners turnzaal KA Streepstraat 16.00 tot 17.00 uur 

vrijdag lijndans sporthal / Kapellen of 
Putte 

14.00 tot 15.30 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. 
• info petanque / Linda Koeken – lindakoeken@gmail.com. 
• info lijndans en seniorobic / Irène Huygen – irene.huygen@skynet.be  /  0486.69.92.33. 

 

Individueel lid volwassene 37 € 

Bijlid volwassene vanaf 18j. 18 € 

Individuele 65-plusser (geboren voor 1/1/1957 27 € 

Bijlid 65-plusser 18 € 
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LIDGELD 
 

- januari-december – 12 € - vernieuwen ten laatste in januari 2022. 
 
LIJNDANS in de sporthal 

 
-  7-14-21 en 28 januari Kapellen – 4-11-18 en 25 februari Kapellen. 

 
LIJNDANS in de turnzaal KA Streepstraat 

 
- 12-19 en 26 januari – 2-9-16 en 23 februari. 
- Geen les tijdens de schoolvakanties: 5.01.2022 – 2.03.2022 – 06.04.2022 en 
 13.04.2022. 

 
FIETSVAKANTIE van 06.06.2022 tot 12.06.2022 
 
Er zijn nog enkele plaatsen ter beschikking voor de fietsvakantie in Oisterwijk: 1 x eenpersoonskamer of 1 x 
tweepersoonskamer. 
 
Prijs:  468 € per persoon half pension / 25 € single supplement per dag / 2,40 € p.p. per nacht – 
  toeristenbelasting. 
Voorschot:  130 € per persoon volledig te betalen vóór 05.02.2022. 
 
Inschrijven bij Linda via mail lindakoeken@gmail.com mits betaling van een gedeeltelijk voorschot van 
60 € op rekening van S-Sport (zie laatste blad). Reservatie is pas geldig na ontvangst van dit bedrag. 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
We plannen onze Algemene Ledenvergadering op zondagnamiddag 30 januari 2022 in zaal Den Biz en 
hopen jullie in het nieuwe jaar gezond terug te zien. 
 
Alles hangt af van verdere coronamaatregelen. Indien alles kan doorgaan, kunnen we elkaar zien op 
zondagnamiddag rond 14.30 uur voor een verslag over 2020-2021 en een programma voor 2022 met 
aansluitend een hapje en een drankje. We houden jullie nog op de hoogte via mail of telefoon. 
 
 

 

      S-Plus Kapellen 
 
S-PLUS NIEUWJAARSCONCERT 
 
Op donderdag 20 januari 2022 trekken we weer naar het Nieuwjaarsconcert in Oostende. Kaarten 
werden al aangekocht. Totaal prijs voor ticket, busvervoer en lunch € 63,- te betalen op rekening van S-
Plus Kapellen.  
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
We plannen onze Algemene Ledenvergadering op zondagnamiddag 30 januari 2022 en hopen jullie in 
het nieuwe jaar gezond terug te zien.  
 
Alles hangt af van verdere corona maatregelen. Indien alles kan doorgaan kunnen we elkaar zien om 
zondagnamiddag rond 14u30 voor een verslag over 2020 / 2021 met aansluitend een hapje en een 
drankje. We houden jullie nog op de hoogte via mail of telefoon. 
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LIDGELD 

- januari-december – 12 € - vernieuwen ten laatste in januari 2022. 
 

FACEBOOKPAGINA S-PLUS ANTWERPEN 
 
Meer nieuws over de activiteiten van S-Plus Antwerpen kan je vinden op de Facebookpagina:  

 
www.facebook.com/splusantwerpen. 

 

 
 
We hebben nog niet veel kunnen aanbieden tijdens dit tweede corona jaar en hopen van harte dat we 
volgende jaar meer en betere afspraken kunnen maken. We moeten ons vooral houden aan alle 
voorzorgsmaatregelen die ons worden opgelegd en hopen op een beter en gezonder 2022. We blijven 
bewegen, bewegen, bewegen ! 
 
 
 

      Curieus Kapellen 
 
HERINNERING 
 
Wij willen iedereen er nog eens op wijzen dat er bij elke uitstap een datum staat vanaf wanneer je mag 
inschrijven en vanaf wanneer je mag betalen. Vroeger inschrijven of betalen heeft geen zin. Op deze 
manier proberen we het voor onszelf overzichtelijk te houden en iedereen dezelfde kans tot inschrijven te 
bieden. Wij begrijpen dat nieuwe afspraken een beetje tijd vragen om aan te wennen maar we hopen dat 
jullie zich mogelijk toch aan de nieuwe afspraak willen houden. Bedankt alvast voor jullie medewerking. 
 
ALGEMENE VERGADERING 
 
Onze Algemene Vergadering was gepland en helemaal voorbereid. Jammer maar helaas! Wij wilden er met 
z’n allen een gezellige en aangename namiddag van maken. Corona besliste er echter weer anders over. 
Wij hebben dus voorlopig een nieuwe datum voorzien voor onze ALV. met High tea op zaterdag 12 
februari 2022. Duimen maar dat het dan wel mag lukken! 
 
BEZOEK AAN “MANUFACTUUR DE WIT” (volzet) 
 
De “Koninklijke Manufactuur van Wandtapijten De Wit” is een bedrijf, gesticht in 1889 in Mechelen, 
gespecialiseerd in het restaureren van wandtapijten. De Wit weeft, conserveert, koopt en  
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verkoopt wandtapijten en organiseert regelmatig tentoonstellingen rond dit thema. 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. 
 
Wanneer:  zaterdag 29 januari 2022 van 11.30 uur tot 13 uur. 
Vervoer: met de trein vanuit Kapellen naar Mechelen-Nekkerspoel – juiste vertrekuren worden nog 
  meegedeeld, kunnen nog wijzigen, zal ergens net voor 10 uur zijn. 
Prijs:   8 € voor het bezoek van 20 personen met gids. 
 
Na het bezoek wandelen we door de tuin van Mechels kunstenaar Rik Wouters naar de vleeshalle van 
Mechelen voor de lunch, rond 13.30 uur in Mercado. Iedereen mag kiezen uit het zeer gevarieerde aanbod 
en betaalt dit ook zelf ter plaatse. 
 
Organisatie door Marleen Vandueren: gsm 0477.21.98.16 of via mail marleen.curieus@mail.com of 
marlev@scarlet.be. Betalen vóór 15 januari 2022 op rekening van Curieus BE10-9799-9676-2204. 

 
BEZOEK STAMPE & VERTONGENMUSEUM 
 
Het Stampe & Vertongen Museum brengt hulde aan de luchtvaartpioniers Jean Stampe en Maurice 
Vertongen die in 1923 hun vliegschool en vliegtuigfabriek oprichtten in Antwerpen. Samen met Jan 
Olieslagers - de Antwerpse Duivel - waren zij de initiatiefnemers en stuwende krachten achter de 
ontwikkeling van de Antwerpse luchthaven. 
 
Het museum bestaat uit een statisch en een vliegend deel. De vliegtuigen van dit laatste zijn te bekijken 
vanuit 'den Atelier'. Naast een aantal SV-4 en W.O.I replica's - die tentoongesteld zijn en vrij te 
fotograferen - vertelt het museum de bezoeker het verhaal van de luchtvaart in Antwerpen: beginnend in 
1909 met de eerste vliegweek op het Wilrijkse Plein en eindigend met de situatie zoals ze vandaag is. 
 
Het museum bevindt zich links naast het gebouw van de Antwerpse luchthaven. 
 
Wanneer:  zaterdag 26 februari 2022 om 14.00 uur. 
Samenkomst:   om 13.45 uur aan de ingang van het museum. 
Hoe er geraken?  
 

 met De Lijn (tram en bus) - (1 x overstappen). 
 vertrek - 12.50 uur – halte Merksem P+R perron 3 (104097) – Tram 2 – P+R Merksem-Hoboken 
 aankomst – 12.54 uur – halte Merksem Oude Bareel (102025) 
 vertrek – 13.02 uur – halte Merksem Oude Bareel (102025) – buslijn 33 – Ekeren-Merksem-Wilrijk-

Hoboken 
 aankomst – 13.31 uur- halte Deurne Vosstraat (103812) 
 met De Lijn (bus) – (0 x overstappen). 
 vertrek – 12.58 uur – halte Merksem Jan Palfijnziekenhuis 
 aankomst – 13.31 uur – halte Deurne Vosstraat (103812) 
 met eigen vervoer – de parking aan de luchthaven is betalend. 

 
Gelieve bij inschrijving mee te delen hoe je komt. Indien met de auto: kan je extra personen meenemen? 
 
P.S.: indien de coronamaatregelen het toelaten wordt er na het bezoek een drankje aangeboden in de 
cafetaria van de luchthaven.  
 
Prijs:  8 € 
Inschrijven:  vanaf 5 januari 2022 bij Patrick Van Hoeydonck via gsm 0475.39.12.96 of via mail  
  patrick.van.hoeydonck@gmail.com. 
Betalen: vóór 1 februari 2022 op rekening BE10-9799-9676-2204 van Curieus Kapellen. 
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LIDGELD 2022 
 
Ons lidgeld blijft op 5 € voor het volledige werkjaar. Lidgeld storten op rekening BE10-9799-9676-2204 van 
Curieus. Lidgeld graag betalen vóór 31 januari 2022. De personen die onlangs lid zijn geworden moeten 
deze 5 € niet meer betalen. 
 
TONEELVOORSTELLING “MARIETTE GAZET” 
 
Het amateurtheatergezelschap “Altijd Maar Beter en Beter” mag eindelijk een weekend in de Zwarte Zaal 
van het Fakkeltheater spelen. Vandaag is het première. Maar niet alles loopt van een leien dakje. Een 
hilarische komedie waarin niet alles volgens plan verloopt. 
 
Regie: Stijn Van Haecke 
Auteur: Alex Van Haecke en Stijn Van Haecke 
Cast: Magda Peeters, Alex Van Haecke, Jan Tiebos, Kelly Van Steenwegen, Sasja Rooman, Amorion 
Reynen, Chloé Fund, Joachim Van Ransbeeck. 
 
Waar:    Fakkeltheater Zwarte Zaal, Reyndersstraat 7 Antwerpen. 
Wanneer:   zondag 20 februari 2022 om 15 uur. 
Prijs:    18 €. 
Hoe:    openbaar vervoer (metro halte Groenplaats). 
Afspraak: ten laatste 15 minuten voor aanvang van de voorstelling in de verbruikszaal. 
Reserveren: vanaf 20 december 2021 bij Lucy Smits via mail info@curieuskapellen.net 

of GSM 0485.97.78.10. Betaling op rekening Curieus na bevestiging. Uiterste 
datum reservering: 10 januari 2022. 

 
ANTWERPEN A LA CARTE – MUSEUM AAN DE STROOM 
 
Over steden en eten – “Antwerpen à la carte” serveert de geschiedenis van de stad langs het 
verrassende, grillige en vaak onzichtbare spoor van de voedselketen. Een vitale expo die al je zintuigen 
prikkelt. Op de 5de verdieping van het MAS. 
 
Waar    Museum aan de Stroom, Hanzestedenplaats 1, Antwerpen. 
Wanneer   zaterdag 26 maart 2022 om 14 uur. 
Prijs    12 € (inkom + gids). 
Hoe    openbaar vervoer. 
Afspraak   13.45 uur in de inkomhal van het MAS. 
Reserveren                         vanaf 2 februari 2022 bij Lucy Smits via mail info@curieuskapellen.net of 
                                         GSM 0485.97.78.10. Betaling op rekening Curieus na bevestiging. Uiterste 
    datum reservering: 10 maart 2022. 
 
PLANNING VOORJAAR 2022  
 

 april 2022: Fakkeltheater: “In de schaduw van Toon Hermans”, een warmhartige Vlaamse hommage 
aan de grootste Nederlandse filosoof van de levensblijheid. Na 7 jaar en 105 voorstellingen na de 
première wordt het voor de laatste keer gespeeld in het Fakkeltheater. Liedjes: Toon Hermans – 
Zang: Lissa Meyvis – Verhalen: Herman Van Hove – Orkest en arrangementen: Pol Vanfleteren. We 
hebben een optie genomen op vrijdag 15 april 2022 voor 15 tickets van deze voorstelling. De 
tickets kosten 28 €. 

 mei 2022: picknick (zondag 8 mei 2022). 
 juni 2022: bezoek aan Binche – daguitstap met de bus (zaterdag 25 juni 2022). 

 
We houden ons bij al onze activiteiten aan de geldende Coronamaatregelen. Voorlopig zijn Covidpas – 
identiteitskaart – maskers verplicht. 
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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 Bus 8 – 2950 Kapellen    gsm. 0486.06.66.52 
   E-mail: albert.depaep@skynet.be 

 Rekeningnummer: BE39-9793-3215-8519 
 
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  
 

Vooruit 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 

          
 Van Hoeydonck Patrick        gsm. 0475.39.12.96 

   E-mail: info@splusssportkapellen.be 
 Website: https://splusssportkapellen.be  
 Rekeningnummer: BE43-9799-9676-1901 

 
S-SPORT Kapellen 

 

 Van Hoeydonck Patrick        gsm. 0475.39.12.96 
        E-mail: info@splusssportkapellen.be. 

 Website: https://splusssportkapellen.be  
 Rekeningnummer: BE73-9796-4484-2160 

 
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 
 


