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(Verschijnt niet in augustus)
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WERELDVENSTER


De Natuurvrienden Kapellen

WANDELING (onder voorbehoud)

Curieus
FOS
IEV
Natuurvrienden
sp.a

Om de wandeling in veilige omstandigheden te kunnen doen beperken wij voorlopig
de deelnemers tot leden van de Natuurvrienden.
Iedereen zorgt voor zijn eigen treinticket (gratis ticket februari?)
Opgelet: onderweg geen toilet en geen drankgelegenheid.
Picknick meebrengen.
Inschrijven!
De inschrijving is ook de registratie.
Lucy: GSM 0485.97.78.10 of E-mail: info@natuurvriendenkapellen.be

Dagwandeling: TREINSTAPPER Hoboken-Berchem
De Antwerpse metropool heeft veel gezichten. Via deze stadstocht maak je kennis
met de verscheidenheid die de groene zuidrand biedt. De zilte wind vergezelt je op
de Scheldedijk naar de polder. Schrik niet als je in het natuurreservaat de
Hobokense Polder Gallowaykoeien of ijsvogeltjes ziet.
Je doorkruist het multiculturele Hoboken naar de gezellige wijk van het
Drossardplein. Via de woontorens van het Kiel wandel je door enkele groene oases
vlak bij de immer drukke Ring rond Antwerpen.

S-Plus

Een echte urban trail!

S-Sport

Wanneer
Samenkomst Station Kapellen
Vertrek trein Kapellen
Aankomst Hoboken
Afstand

zij-kant

zaterdag 27 februari
10.40 uur
10.53 uur
11.28 uur
16,6 km

Mogelijke wijzigingen van de coronamaatregelen opvolgen a.u.b.
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FIETSEN - samen met S-Sport (onder voorbehoud).
U bent verzekerd zodra u in regel bent met het lidgeld.

LIDGELD - TARIEVEN 2021
Individueel lid volwassene
Bijlid volwassene vanaf 18 jaar
Individuele 65-plusser (geboren vóór 1/1/1956)
Bijlid 65-plusser

€
€
€
€

37
18
27
18

Betaling op rekeningnummer De Natuurvrienden Kapellen BE70-9796-1162-5825 met vermelding van naam
en voornaam en lidgeld 2021.
Het volledige programma kan je vinden op: http://www.natuurvriendenkapellen.be



FOS Kapellen

#YOACOMPANO
#IkBegeleid, dat was de hashtag die in Bolivia volop circuleerde eind 2020. Een conservatief politicus sprak
zich publiekelijk uit over een zogenaamde "abortusactivist" die tijdens de quarantaine in het Andesland 300
vrouwen hielp bij het uitvoeren van een abortus. "We zullen die persoon vinden en aanpakken", zei hij.
"Want dit is illegaal en strafbaar". Colectivo Rebeldía en tal van feministische organisaties reageerden
verbolgen en lanceerden de campagne #YoAcompaño.
"Ook wij hebben tal van vrouwen geholpen. Vrouwen die geen weg meer uit konden, vrouwen in nood.
Ook ik heb abortussen gefaciliteerd", klonk het. "Als je die abortusactivist wil arresteren, dan mag je met
mij hetzelfde doen", zei Teresa Alarcon, coördinatrice van Colectivo Rebeldía. De campagne maakte indruk
en ging viraal. Jaarlijks voeren zo´n 60.000 vrouwen een abortus uit in het land. In Bolivia is abortus legaal
bij grote gezondheidsrisico´s bij vrouw of kind, maar veel artsen verstoppen zich achter
´gewetensbezwaren´, uit schrik om strafrechtelijk vervolgd te worden. Daarom zoekt de overgrote
meerderheid hulp bij feministische organisaties. "In een door en door patriarchale maatschappij waar
vrouwen tweederangsburgers zijn, waar vrouwen gevaar lopen, is het begeleiden van een abortus een
daad van liefde en zorg", klinkt het nog steeds.

David Verstockt – FOS medewerker ter plaatse

LIDGELDEN – STEUN AAN HET PROJECT
Wegens een reorganisatie bij de bank, verzoeken wij u de betalingen aan ons in de toekomst te doen op
rekening BE39-9793-3215-8519 van FOS–Groep Kapellen te 2950 Kapellen. En blijf ons project steunen:
zoals u hierboven kon lezen, alle hulp is nodig om tegen de rechtse krachten op te boksen en vrouwen in
nood te steunen.

ACTIVITEITEN
Zoals te verwachten - wegens Corona - hernemen de activiteiten nog even niet. Enkel onze voorheen al
uitgestelde deelname aan de 11.11.11-quiz in Stabroek staat momenteel op het programma: nu op vrijdag
26 maart om 20 uur in zaal Moorland.
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Curieus Kapellen

Beste leden,
Jammer genoeg moeten we jullie deze maand net hetzelfde melden als vorige maand. De musea zijn open
maar op afspraak en enkel voor individuele bezoekers. We hopen op betere vooruitzichten maar die zijn er
momenteel nog niet.
Vanaf er terug mogelijkheden zijn laten we het jullie weten. Wij zijn er klaar voor!
Het bestuur,
Lucy, Patrick, Lieve, Jeanine, Marleen



S-Plus Kapellen
VÓÓR 15.02.2021
12 € storten op rekening S-PLUS Kapellen BE43-9799-9676-1901
vriendelijk verzoek het lidgeld te storten vóór 15 februari.

Dit lidgeld gaat gedeeltelijk naar de federatie voor VERZEKERING, dus moeten alle inschrijvingen tijdig
worden doorgegeven.
Leden die al het MAG = ledenmagazine voor S-PLUS ontvingen, konden daar ook reeds het kleine boekje
vinden met de voorgestelde activiteiten voor 2021. Daar kan u al een keuze maken voor wanneer we terug
mogen buiten komen.
Wij hopen van harte dat we terug kunnen bijeen komen in 2021 en dat we onze werking in Kapellen terug
kunnen hervatten.



S-Sport Kapellen
VÓÓR 15.02.2021
12 € storten op rekening S-SPORT Kapellen BE73-9796-4484-2160
vriendelijk verzoek het lidgeld te storten vóór 15 februari.

Dit lidgeld gaat gedeeltelijk naar de federatie voor VERZEKERING, dus moeten alle inschrijvingen tijdig
worden doorgegeven.
Spijtig genoeg mogen we nog niet starten met sporten in groep, maar we hopen dat dit zeker in de nabije
toekomst zal lukken. Daarom moeten we wel voorbereid zijn en toch wel zorgen dat onze verzekering kan
blijven doorlopen.
Blijf zeker gezond en dan zien we elkaar spoedig weer!
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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 – 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
sp.a 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

