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WERELDVENSTER


S-Plus Kapellen

BEVRIJDINGSFEEST

Curieus

Op vrijdag 29 oktober ben je hartelijk welkom in den BIZ op het Marktplein te
Kapellen. Voor iedereen nl. de fietsers – de petanquers – de lijndansers – de
terrassers – iedereen die lid is bij S-Plus / S-Sport kan en mag deelnemen aan
ons eerste “na corona feest”!

FOS

Ook de lijndansers van ILOKA zijn van harte welkom. De wekelijkse les op vrijdag
valt weg, maar je kan beslist je beentjes uitslaan tijdens ons feestje. We voorzien
een demo rond 17 uur.

IEV

Welkom vanaf 16 uur voor een drankje en een hapje en beslist een babbeltje met
al onze vrienden. Inkom gratis maar we vragen wel uw inschrijving te melden,
zodat we ongeveer weten hoeveel drank we moeten voorzien!! Even een mailtje
naar iemand van ons bestuur met de melding dat je komt

Natuurvrienden
Vooruit
S-Plus
S-Sport
zij-kant





Linda Koeken: linda.koeken@telenet.be
Irène Huygen: irene.huygen@skynet.be
Patrick Van Hoeydonck: info@splusssportkapellen.be

S-PLUS NIEUWJAARSCONCERT – vervroegde inschrijvingsdatum
Vorig jaar was er geen, maar dit keer gaan we op donderdag 20 januari 2022
weer naar het Nieuwjaarsconcert in Oostende!
FEESTELIJK – PLEZIERIG – MUZIKAAL met Micha Marah – Gene Thomas en
Helmut Lotti. Met een grappige noot van het duo Patrick Onzia en Dirk Van
Vooren, onder begeleiding van het Lou Roman Orchestra en het Showcase ballet.
Kaarten moeten zoals steeds op voorhand worden aangekocht - omdat we reeds
in oktober onze kaarten moeten aanvragen moeten we ook zo vlug weten wie er
mee gaat. Kaarten die later besteld worden zitten waarschijnlijk niet meer bij de
eerste groep.
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Inschrijven en reserveren bij Linda Koeken via mail linda.koeken@gmail.com tot 10 oktober 2021.
Kostprijs: 37 € voor ticket en busvervoer - te storten op rekening S-Plus Kapellen (zie achteraan).
Voor de lunch in restaurant Bottarga kregen we volgend voorstel:
Oostendse vissoep – rouille – croutons
Kabeljauwhaasje Oostendse wijze – puree
2 glazen wijn – koffie
PRIJS 26 €
Totaal prijs voor ticket / busvervoer en lunch 63 €,- te betalen op rekening van S-Plus Kapellen.

Ons bestuur is nog steeds op zoek naar administratieve medewerkers!
Indien je uw afdeling wil komen helpen, dan hadden we dat graag vernomen.
Onze gegevens vind je op het laatste blad. Zeer welkom!
S-Plus-Kapellen / S-Sport-Kapellen



S-Sport Kapellen

WEKELIJKS AANBOD
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 en petanque / Patrick Van Hoeydonck – info@splusssportkapellen.be /
0475.39.12.96.
info lijndans en seniorobic / Irène Huygen – irene.huygen@skynet.be / 0486.69.92.33.

VERZEKERING VOOR S-SPORTERS
Naar aanleiding van verschillende vragen over het verzekerd zijn bij S-Sport kregen we volgende uitleg van
onze federatie:

“De leden zijn enkel verzekerd door S-Sport //Recreas als ze de sporttak beoefenen in clubverband. Als de
club een fietstocht organiseert, zijn al de deelnemers verzekerd. Als de leden individueel of met meerdere
afspreken om te fietsen en dit is geen fietstocht uitgestippeld door de club, zijn ze niet verzekerd. Als een
lid op weg is naar of terug naar huis keert van een activiteit van de club, is het lid verzekerd voor
ongevallen.”
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“Om individueel verzekerd te zijn voor te fietsen, kunnen ze best bij S-Plus gebruik maken van het
voordeeltarief van VAB. Zo kunnen ze voor een kleine prijs zich individueel verzekeren.”
De leden die fietstochten voorbereiden zijn tevens verzekerd tijdens deze voorbereidende tochten, mits
deze aangekondigd werden door de club.

LIJNDANS in de sporthal
Op vrijdag 5 november is er lijndans in sporthal Putte. Op woensdag is er nog steeds lijndans voor
beginners om 16 uur in de TURNZAAL KA STREEPSTRAAT.

SPORTELDAG
Op donderdag 7 oktober is er de “Sporteldag”. Bij mooi weer sporten we buiten in het PARK van
Kapellen, bij slecht weer wijken we uit naar sporthal centrum Kapellen. Je hebt keuze uit verschillende
sporten. Wij zorgen tevens voor een gezonde lunch.
VOORMIDDAG / tennis – lijndans – petanque – yoga – beweegcoach.
NAMIDDAG / tennis – lijndans – petanque – yoga – chi gong – beweegcoach.
Deelnameprijs: 10 € inclusief broodjeslunch / gezonde snack / twee consumpties en verzekering. 6 € voor
halve dag of hele dag zonder lunch. Inschrijven en betalen kan bij Irène Huygen.
Voormiddag
9 u 30 – 10 u - onthaal
10 u tot 11 u - sport 1
11 u tot 11 u 15 - pauze
11 u 15 tot 12 u 15 - sport 2
12 u 15 tot 13 u 30 - lunch

Namiddag
13 u 30 tot 14 u 30 - sport 3
14 u 30 tot 15 u - pauze
15 u tot 16 u - sport 4
16 u - 4-uurtje en ophalen aandenken

LIJNDANSPARTY


Op zaterdag 23 oktober “Lijndansparty” in de turnzaal van KA Streepstaat Kapellen. Voor iedereen
die met ons wil lijndansen / kijken mag ook! Aanvang 14 uur – inkom 5 € – 1 drankje inbegrepen /
kaarten nog te bekomen aan de inkom. Kaarten die werden aangekocht vóór CORONA blijven geldig.



Curieus Kapellen

BEZOEK “CHOCOLATE NATION” ANTWERPEN


zaterdag 9 oktober – 14 uur – VOLZET.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Wanneer:
Waar:
Verloop:

zaterdag 27 november om 15 uur.
zaal De Kroon – oud gemeentehuis – Antwerpsesteenweg 1 Kapellen (lift naar boven).
15 uur - aperitief, aangeboden door de vereniging.
15.30 uur - vergadering over de werking van onze vereniging.
16 uur - we bieden jullie een high tea aan met broodjes, scones, zoetigheden en
alles waar de Engelse traditie voor staat.
Daarna kan je nog een wijntje of biertje drinken aan democratische prijzen.

Wereldvenster Oktober 2021
Prijs:

Pagina 4

8 € voor de high tea.
1 € voor een wijntje – 2 € voor een zwaarder biertje (ter plekke te betalen).

Inschrijven bij Marleen Vandueren via gsm 0477.21.98.16 of via mail marleen.curieus@mail.com.
Betalen 8 € via rekeningnummer BE10-9799-9676-2204. Inschrijven en betalen mag vanaf 1 oktober 2021.

WANDELING “RODE OORTJES”
Door de grote belangstelling en het beperkte aantal plaatsen zijn we verplicht de uitstap tot 1 vereniging
(Curieus) te beperken.
Je hoeft echt niet door het Schipperskwartier te lopen om te ontdekken dat onze voorvaderen helemaal niet
zo preuts waren als de geschiedenisboekjes ons willen doen geloven! In het oude stadsgedeelte van
Antwerpen gaan we op zoek naar zeden en gewoonten door de eeuwen heen. Hoe zat dat met de
dagelijkse hygiëne? Waarom droegen rijke dames een pomandertje? Wat hebben konijnen met de kleding
van de middeleeuwse Antwerpenaar te maken? Hoe werd er voorlichting gegeven aan de jeugd? Deze en
vele vragen krijgen een antwoord tijdens deze ludieke wandeling. Sociale geschiedenis met de glimlach.
Verhalen uit de cabardoeskes en de vrolijke badstoven worden doorgespoeld tijdens een stop in een
typisch Antwerps cafeetje.
Wanneer:
Samenkomst:
Prijs:

zaterdag 4 december – 13.30 uur.
Grote Markt 13 – Antwerpen – Stadswinkel.
8 €.

Inschrijven vanaf 10 november bij Marleen Vandueren via gsm 0477.21.98.1610 of via mail:
marleen.curieus@mail.com. Betalen vóór 20 november op rekening BE10-9799-9676-2204 van Curieus
Kapellen.

PLANNING VOORJAAR 2022







Januari 2022: Manufactuur De Wit – Mechelen (zaterdag 22/01 of zaterdag 29/01).
Februari 2022: bezoek aan de luchthaven van Deurne en het museum Stampe en Vertongen
(zaterdag 12/02 of zaterdag 26/02).
Maart 2022: tentoonstelling “Antwerpen à la carte” in het Mas te Antwerpen.
April 2022: nog niet beslist.
Mei 2022: picknick (zondag 08/05).
Juni 2022: bezoek aan Binche – daguitstap met de bus (25/06).

AFSPRAKEN i.v.m. INSCHRIJVEN
De inschrijvingsdatum wordt vermeld bij de volledig uitgewerkte uitstap in het Wereldvenster (niet bij de
planning). Je kan enkel inschrijven als deze datum in het Wereldvenster en op de website verschenen is.
Steeds inschrijven bij de persoon die organiseert.



De Natuurvrienden Kapellen

WANDELWEEK GENK – maandag 4 oktober tot vrijdag 8 oktober -voorschot
Naast genieten van Limburg en wandelen (tuinwijkwandeling Winterslag + bezoek C-mine, wandelingen
Katteven, Kelchterhoef , De Maten en domein Kiewit is er nog een dagje Hasselt voorzien (Japanse tuin,
modemuseum of jenevermuseum).
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We verblijven in Hotel De Venne. Ingeschreven deelnemers ontvangen een mail met de planning en de
vraag om het saldo te vereffenen.

WANDELEN
In de vallei van de Grote Nete, helemaal in het zuiden van Geel tussen Zammel en Oosterlo, ligt het
Zammelsbroek. Een enorm natuurgebied dat zowel gekenmerkt wordt door talloze vijvers en moerassen
als door droge zandgronden. Het Zammelsbroek is de ideale broedplaats voor tal van vogelsoorten zoals de
kleine karekiet, het blauwborstje en de ijsvogel.
Wanneer
Wat
Waar
Samenkomst
Vertrek
Parking
Vertrek wandeling
GPS

zaterdag 16 oktober
Namiddagwandeling
Geel
12.45 uur - parking Lux Kapellen
13.00 uur
aan de St. Laurentiuskerk
Café Vissershuis
Zammelseweg 196 – 2440 Geel

Verplichte inschrijving (d.i. tevens de opgelegde registratie) bij Jos Joossens via GSM 0474.69.11.05 of mail
jos.joossens@skynet.be
Info: stevige wandelschoenen of laarzen zijn nodig. Drinken meenemen (onderweg geen café). Een
wandeling van 10 km.

WANDELWEEKEND IN DE VOERSTREEK – 2 overnachtingen - voorschot
Van vrijdag 5 november tot zondag 7 november logeren wij in Hotel Blanckthys en wandelen wij in
de mooie Voerstreek.



prijs per persoon in tweepersoonskamer: 175 €.
prijs eenpersoonskamer: 266 €.

Leden Natuurvrienden die wensen deel te nemen worden verzocht om de helft van het bedrag als
voorschot te storten. Bedrag ten laatste op 10 september op de rekening van De Natuurvrienden.
Het saldo wordt verwacht op 15 oktober.
De prijs is op basis van halfpension en inclusief toeristenbelasting.

FIETSEN
Samen met S-Sport Kapellen – zie elders in dit Wereldvenster.

ACTIVITEITEN
 zaterdag 20 november
Algemene Ledenvergadering.
Planning wandelingen en wandelvakantie 2022.
Meer info in het Wereldvenster van november.
Wijziging:
 activiteit stadswandeling “Rode Oortjes” wordt niet mee door ons ingericht wegens het beperkt
aantal deelnemers.
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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
E-mail: albert.depaep@skynet.be
 Rekeningnummer: BE39-9793-3215-8519

tel. 03.664.49.93

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



gsm. 0475.39.12.96

S-SPORT Kapellen




Van Hoeydonck Patrick
E-mail: info@splusssportkapellen.be.
Website: https://splusssportkapellen.be
Rekeningnummer: BE73-9796-4484-2160

gsm. 0475.39.12.96

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

