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WERELDVENSTER


De Natuurvrienden Kapellen

Onze natuurvriendelijke wensen voor een geweldig wandel- en fietsjaar!

ACTIVITEITEN

Curieus
FOS
IEV

De huidige maatregelen dwingen ons om zo veel mogelijk thuis te blijven.
Tegelijkertijd willen we iedereen wel aansporen om toch te blijven bewegen.
Wandelen, lopen en fietsen mag je individueel, met het gezin of met telkens
dezelfde vriend(in), op voorwaarde dat je 1,5 meter afstand houdt en alle
hygiënische maatregelen respecteert. Mogelijke wijzigingen van de maatregelen
opvolgen a.u.b.
Al onze leden zijn ook verzekerd tijdens de individuele sportbeoefening.

WANDELINGEN (onder voorbehoud)

Natuur- Om de wandeling in veilige omstandigheden te kunnen doen beperken wij voorlopig
de deelnemers tot leden van De Natuurvrienden.
vrienden TREINSTAPPER
sp.a
S-Plus

Wanneer
Samenkomst
Vertrek trein Kapellen
Aankomst Heide Kalmthout
Wandelingetje naar De Vroente
Aantal km stappen naar Essen

Dinsdag 26 januari 2021
Station Kapellen
12.25 uur
12.34 uur
vertrek wandeling
14,1 km

S-Sport

Info: Wij volgen de GR-route tot aan het station in Essen. Hier nemen wij de trein
terug naar Kapellen. Opgelet: onderweg geen toilet en geen drankgelegenheid. Wie
de gratis treintickets van januari nog niet gebruikt heeft is dit het moment.

zij-kant

De wandeling is uitzonderlijk gepland op een weekdag. Dit wegens de drukte in de
heide tijdens het weekend.
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Inschrijven
Inschrijven bij Lucy via GSM 0485.97.78.10 of via E-mail: natuurvrienden@kapellen.be. De inschrijving
is ook de registratie.

FIETSEN - samen met S-Sport (onder voorbehoud).
AGENDA
 zaterdag 11 september 2021 - Ontmoetingsdag Natuurvrienden Sint-Niklaas
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

Als u lid wenst te worden en u betaalt nu uw lidgeld dan telt dit lidgeld ook voor 2021. U bent dan lid vanaf
dat u betaalt tot 31 december 2021. Betaling op rekeningnummer van De Natuurvrienden Kapellen BE709796-1162-5825 met vermelding van naam en voornaam en lidgeld 2021.
Voor onze leden van 2020: ter compensatie voor de activiteiten die niet konden plaatsvinden wegens de
coronamaatregelen, wordt het lidgeld 2021 verlaagd met 5 € per persoon.
Het volledige programma kan je vinden op: http://www.natuurvriendenkapellen.be



FOS Kapellen
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BOLIVIAANSE DEMOCRATIE IN GEVAAR?
De Boliviaanse politieke rollercoaster kwam tot stilstand eind oktober. Op 18 oktober 2020 werd
presidentskandidaat Luis Arce van de socialistische partij Movimiento Al Socialismo (MAS) verkozen met
meer dan 55% van de stemmen. De partij van ex-president Evo Morales haalde opnieuw een meerderheid
in het parlement, tegen alle verwachtingen in. Veel Boliviaanse politieke analisten voorspelden een nipte
winst voor Arce en een tweede verkiezingsronde tegen uitdager Carlos Mesa. Maar de analisten en
peilingen zaten er goed naast. Exact een jaar geleden, na de verkiezingsoverwinning van Morales op 20
oktober 2019, ontvouwde zich een staatsgreep in het Andesland. De oude Boliviaanse aristocratie kwam op
die manier terug aan de macht en ging daarvoor een alliantie aan met extreemrechtse figuren zoals
Fernando Camacho en de uiteindelijke interim presidente Jeanine Áñez.
De administratie Áñez kwam aan de macht nadat 35 manifestanten werden vermoord door de Boliviaanse
ordetroepen en kenmerkte zich later door tal van corruptieschandalen, mensenrechtenschendingen,
racistische en misogyne uitlatingen, en een klopjacht op kritische media. “Het was een bikkelhard jaar”,
getuigt Guadelupe Pérez van Colectivo Rebeldía. “Nu die nachtmerrie achter ons ligt, hernemen we
langzaamaan onze beleidsagenda voor de depenalisering van abortus. Bolivia begint aan een nieuwe
etappe met veel uitdagingen, het zal niet makkelijk worden maar we zijn er klaar voor, Opgelet, Santa Cruz
(de belangrijkste economische stad van het land) is de thuisbasis van die extreemrechtse en conservatieve
groeperingen. Dus we zullen nog steeds heel wat te verduren krijgen.”
Colectivo Rebeldía doet momenteel onderzoek naar de impact van de pandemie en de lockdown op
vrouwen en meisjes. Het aantal tienerzwangerschappen en verkrachtingen namen schrikbarend toe. “Dit
onderzoek zal dit zwart op wit aantonen. Covid-19 was een ramp voor de seksuele en reproductieve
rechten in het land. Dit onderzoek moet vrouwen, meisjes, sociale organisaties en het beleid bewust maken
over de problematiek. Als we een tweede golf tegemoet gaan, dan kunnen we op zijn minst pleiten voor
een proactief beleid o.b.v. wetenschappelijke cijfers.”

David Verstockt (FOS vertegenwoordiger ter plaatse)



S-Plus Kapellen

ACTIVITEITEN
Geen werking voor S-Plus zolang de huidige CORONA-maatregelen gelden. Het is nog steeds wachten op
een betere en veilige wereld om samen terug iets te kunnen organiseren. Dit zowel voor S-Plus Antwerpen,
alsook voor onze plaatselijke afdeling.

LIDGELD 2021
12 € te storten op rekeningnummer van S-PLUS Kapellen
BE43-9799-9676-1901
Vermits deze onzekere situatie nog maanden kan duren, kunnen we hier ook geen
aankondigingen meer geven. We hopen op uw begrip en zo gauw we terug kunnen
functioneren zal dit ook aan onze leden via mail of website gemeld worden. Alle info
op https://splusssportkapellen.be/
We wensen iedereen alvast een goede gezondheid voor 2021 en verder afwachten ...
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S-Sport Kapellen

ACTIVITEITEN
Geen werking meer voor S-Sport zolang deze uitzonderlijke situatie blijft duren. We kunnen dan ook geen
meldingen meer plaatsen, vermits we niks mogen ondernemen. Als er maar enigszins verbetering of
verandering komt in deze hele situatie, zal u via mail en website op de hoogte gebracht worden. U vindt
alle info op onze webpagina https://splusssportkapellen.be/

LIDGELD 2021
12 € te storten op rekeningnummer van S-SPORT Kapellen
BE73-9796-4484-2160
Een goede gezondheid en veel geduld wensen wij jullie voor 2021 en
iedereen zegt dat het allemaal goed komt!



sp.a Kapellen

Voor deze rubriek in Wereldvenster sluiten we 2020 graag af met een interview. Gemeenteraadslid Tom
Namurois blikt terug op een wel heel bijzonder jaar.


Dag Tom, je bent sinds maart gemeenteraadslid. Hoe valt het tot hiertoe mee?

Tom: “Ik ben begonnen in een wel zeer vreemde periode. We zaten in het begin van de lockdown. Er
heerste angst en onzekerheid. De bekrachtiging als nieuw gemeenteraadslid gebeurde normaal gezien op
de gemeenteraad (Beukenhof), maar omdat die digitaal doorging, moest ik eerder mijn eed afleggen bij
onze burgemeester. Dat was wel jammer voor mijn vrienden en familie. Nadien zijn we overgeschakeld
naar gemeenteraden die georganiseerd worden in de nieuwe zaal Lux. Hier kunnen we voldoende afstand
houden tussen de gemeenteraadsleden. In maart is mijn vader, Marc Namurois, ten gevolge van kanker
overleden. Dus laten we stellen dat het begin stormachtig verlopen is. Toch heb ik niet stil gezeten, want in
tegenstelling tot wat sommigen denken over de politiek: er kruipt enorm veel tijd en energie in. Tenminste
als je het goed wil doen.”


Wat zijn je belangrijkste tussenkomsten tot dusver?

“In april, in volle lockdown, heb ik de gemeente gevraagd contact op te nemen met de 70-plussers en
alleenstaanden. Het was toen al duidelijk dat dat strenge maatregelen de eenzaamheid bij bepaalde
burgers sterk zou raken. In het begin wou het gemeentebestuur mijn voorstel niet steunen, maar een tijdje
nadien zijn ze toch begonnen om belrondes te organiseren, waar ik uiteraard zeer blij om ben. Ook omwille
van corona was het al snel duidelijk dat verenigingen financieel in problemen zouden komen omdat ze
bepaalde activiteiten niet konden laten doorgaan.
Op de gemeenteraad kreeg ik weinig gehoor, maar in Brussel hadden ze mijn opmerking wel gehoord.
Enkele weken nadien heeft de Vlaamse regering 307.897,63 euro vrijgemaakt voor Kapelse verenigingen.
Verder heb ik het gevaarlijk punt op het fietspad, gelegen aan de Korte Vredestraat en het Dorpsplein, op
de agenda van de gemeenteraad gebracht. Dit zal binnenkort worden aangepakt. Ook heb ik de druk sterk
verhoogd op ons gemeentebestuur om meer acties te ondernemen om de klimaatopwarming tegen te gaan
via het burgemeestersconvenant.”
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Corona heeft ons leven natuurlijk grondig door elkaar geschud. Hoe heb je dit
persoonlijk ervaren?

“Er zijn zo van die gebeurtenissen in je leven die uiteindelijk een mijlpaal worden. Ik ben geboren in 1984
en heb de aanslagen van 9/11 (in 2001) dus goed meegemaakt. Er was een leven voor en na 9/11. Ik denk
dat dit met heel het coronagebeuren ook zo zal zijn. Er was een leven voor en na corona. Ik ben zeer
hoopvol dat het vaccin een succes al zijn, maar toch zullen er een aantal zaken die voor corona
vanzelfsprekend waren, niet meer zo vanzelfsprekend zijn. Ik heb het nog altijd zeer moeilijk om mensen
niet te kunnen begroeten met een hand of een kus. We zijn sociale wezens en worden nu gedwongen om
afstand van elkaar te nemen. Begrijpelijk uiteraard, maar daarom niet makkelijker. Nu de koude
winterdagen voor de deur staan, zullen we nog meer geïsoleerd leven. Eenzaamheid die ervoor ook al
aanwezig was, zal alleen maar toenemen. Daarom heb ik op de gemeenteraad van 16 november gevraagd
om al zeker telefonisch contact op te nemen met alle Kapelse 60-plussers en alleenstaanden. We mogen
niemand verliezen in deze crisis.”


Zijn er nog zaken die je de lezer zeker wil meegeven?

“Bij mijn aanstelling als gemeenteraadslid had ik al aangegeven dat de beste ideeën nog steeds van de
burgers zelf komen. Dus als je met een probleem zit, zet het dan bijvoorbeeld niet eerst op de
facebookgroep ‘Ge zijt van Kapellen’, maar laat mij iets weten via telefoon of mail. Ik heb een druk leven,
maar ik maak graag tijd voor anderen. Verder wens ik iedereen nog veel warmte toe in deze koude
periode. Het is zoals minister van Volksgezondheid zei: ‘We mogen elkaar niet vastpakken, maar we gaan
elkaar niet loslaten”. En misschien nog een laatste punt. Als je inkopen gaat doen voor de feestdagen, doe
het dan zeker lokaal. Lokale handelaren kunnen onze steun meer dan ooit tevoren gebruiken”, besluit Tom.



Curieus Kapellen

Beste leden,
De musea en tentoonstellingen zijn terug open, maar spijtig genoeg enkel voor individuen. Voorlopig is er
nog geen vooruitzicht op beter.
Omdat wij het afgelopen jaar niets hebben kunnen organiseren en nog steeds niets mogen en of kunnen
aanbieden, heeft het bestuur besloten, ter compensatie, GEEN lidgeld te vragen voor 2021. Het lidgeld dat
door enkelen al is betaald wordt eerstdaags terugbetaald.
Als we terug vooruitzichten hebben laten we het jullie weten. Wij zijn er meer dan klaar voor!
Ondanks alle beperkingen wensen we jullie een voorspoedig en gezond nieuwjaar, wat het ons ook mag
brengen.

Bij leven en welzijn, tot volgend jaar!
Het bestuur,
Patrick, Lieve, Lucy, Jeanine, Marleen
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sp.a Nationaal

Binnenkort is het zover. Dan wordt sp.a VOORUIT, met als baseline: de socialistische beweging. "Die
nieuwe naam is een knipoog naar ons verleden, met het vizier op de toekomst", zegt voorzitter Conner
Rousseau. "Al meer dan 100 jaar vinden wij - socialisten - dat een samenleving er maar op vooruitgaat, als
iedereen vooruitgaat. En dus kunnen we maar bij één naam uitkomen en dat is, jawel, VOORUIT.”
Het partijbureau van sp.a heeft voorzitter Conner Rousseau het mandaat gegeven om de geplande
naamsverandering van de partij voor te bereiden. De nieuwe naam is een volgende stap in het veranderen
van de partij tot een hedendaagse beweging, waaraan Rousseau sinds zijn aantreden als voorzitter werkt.
“Het partijbureau heeft unaniem en met veel enthousiasme ingestemd om sp.a om te vormen tot
VOORUIT”, zegt Rousseau.
VOORUIT
“De komende maanden gaan we het project VOORUIT samen vormgeven. VOORUIT wordt meer dan een
nieuwe naam, het wordt een beweging met het vizier op de toekomst waarmee we alle progressieve
Vlamingen willen samenbrengen en op een nieuwe, positieve manier aan politiek willen doen”, zegt Conner
Rousseau.
Rousseau schreef het al in zijn intentieverklaring voor het voorzitterschap, nu bijna een jaar terug: “Wij zijn
de partij die aan de kant staat van alle mensen die elke dag hard knokken om rond te komen, én van alle
mensen die niets tekortkomen en hard werken om vooruit te geraken in het leven. Een samenleving gaat
er maar op vooruit als iedereen erop vooruitgaat. Als iedereen zijn steentje bijdraagt en iedereen daar ook
iets voor terugkrijgt.”
Vernieuwing
“Sinds ik voorzitter werd, zijn we meteen begonnen met de partij te vernieuwen tot een socialistische
beweging”, vult Rousseau aan. “Achter de schermen zijn we al maanden hard aan het werk om onze
organisatie te vernieuwen en te professionaliseren. Om van een klassieke partij een échte beweging te
maken, die vecht tegen de verstarring in de politiek en mensen opnieuw verbindt in een positief, ambitieus
en hoopgevend toekomstproject. Nu wordt dat ook zichtbaar met een nieuwe naam.”
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“De nieuwe wind die we doen waaien in de politiek slaat aan. Dat voelen we nu al. Wij willen dan ook een
moderne beweging zijn, met respect voor onze historische waarden en onze geschiedenis. Al meer dan 100
jaar vinden wij - socialisten - dat een samenleving er pas op vooruit gaat als iedereen erop vooruit gaat.
Met de kracht van ons verleden willen we nu de toekomst maken. Samen. En dan kunnen we maar bij één
naam uitkomen en dat is VOORUIT”, zegt Rousseau. “VOORUIT is dan ook een knipoog naar ons verleden,
maar met het vizier op de toekomst.”
Samen willen de toekomst vorm geven, om met zijn allen opnieuw vooruit te gaan
“Onze leden hebben in juni al toestemming gegeven voor een naamsverandering en deze week zette het
partijbureau het licht op groen om met de naam VOORUIT aan de slag te gaan. Binnenkort moet de
operatie rond zijn en zullen we dan ook écht van naam veranderen. Dat wordt meteen het startschot voor
een brede inspraakronde, waarbij we alle progressieve Vlamingen en Brusselaars willen betrekken om het
over de grote uitdagingen van onze tijd te hebben. Samen willen de toekomst vorm geven, om met zijn
allen opnieuw vooruit te gaan.”

Alle medewerkers van
“Wereldvenster”
en bestuursleden van alle
verenigingen wensen hun leden en
onze lezers een schitterend 2021 toe!
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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: BE40-9796-1923-4463

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

