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WERELDVENSTER 

 

                Algemeen 
 
CORONA en VERENIGINGEN 
 
Info van de Eerstelijnszone Noorderkempen en de Kapelse corona crisiscel 
(CCC): 
 
“We merken de laatste week veel besmettingen binnen het verenigingsleven, vaak 
doordat de maatregelen niet goed worden nageleefd (bv. toch naar de activiteit 
komen terwijl in afwachting van een test)”, aldus de Eerstelijnszone 
Noorderkempen.  
 
Daarom willen we graag benadrukken dat leden en begeleiding de geldende 
coronamaatregelen nauwgezet opvolgen (mondmaskers dragen op drukke plaatsen, 
in het openbaar vervoer, in de musea, zich houden aan de afstand van 1,5 m) en 
niet naar een activiteit komen indien ze symptomen vertonen (ook lichte) en/of in 
afwachting van hun testresultaat zijn. 
 
Mocht er toch iemand positief getest worden nadat zij of hij aan een activiteit 
deelgenomen heeft, onmiddellijk het bestuur daarvan op de hoogte brengen. 
  
 
 

      FOS Kapellen 
 
COLECTIVO REBELDIA 

 
In Bolivia zijn er verkiezingen geweest op 18 oktober. Hier hebben we - voor wie 
Facebook heeft - het stukje van de campagnespot die ook Colectivo Rebeldía 
gebruikte om jongeren bewust te laten stemmen, om zich te informeren, zeker als 
het gaat over voorstellen inzake gender, seksuele diversiteit en reproductieve 
rechten. Deel de spot gerust via jouw Facebook.  

 

https://www.facebook.com/397343667124040/posts/1514091142115948/  
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      Curieus Kapellen 
 
WANDELING “RODE OORTJES” 
 
Deze wandeling van “Antwerpen Anders” vervangt de uitstap naar het Bunkermuseum die omwille van 
coronamaatregelen niet mogelijk is. 
 
Wandeling “Rode Oortjes”: zeden en gewoonten door de eeuwen heen (maximum 15 deelnemers). 
 
Je hoeft echt niet door het Schipperskwartier te lopen om te ontdekken dat onze voorvaders 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: zaterdag 28 november van 13.30 uur tot 16.30 uur met pauze van ongeveer 30 min. voor 
een drankje en toiletbezoek. We verzamelen om 13.15 uur op de Grote Markt in Antwerpen aan het 
standbeeld van Brabo. Hilde Eykens zal ons vanaf hier begeleiden op deze ondeugende wandeling. Hilde is 
een zeer ervaren Antwerpse gids, een echte verteller. 
 
Vervoer: iedereen komt op eigen kracht naar Brabo op de Grote Markt. 
 
Prijs: 10 € voor de gids - te betalen op het rekeningnummer van Curieus: BE10-9799-9676-2204 vóór 16 
november met vermelding van je naam en de uitstap. 
 
Organisatie: graag een seintje als je wil deelnemen aan Marleen Vandueren via GSM 0477.21.98.16 of via 
mail naar marleen.curieus@mail.com 

TENTOONSTELLING “BLIND DATE” 
 
Bezoek aan de tentoonstelling “Blind date” georganiseerd door de Phoebus foundation van Fernand Huts en 
zijn echtgenote. Deze stichting heeft onder haar beleid al prachtige dingen aan ons getoond. 
 
Het Snijders & Rockoxhuis pakt uit met portretten. Oude portretten van mensen die allang dood zijn. 
Spreken doen ze niet meer, maar toch hebben ze veel te vertellen. Ga op blind date met portretten en 
ontdek wie deze mensen waren of hoopten te zijn en welke hints er in hun portret verborgen zitten. 
 
In het Snijders & Rockoxhuis vind je portretten van Rockox zelf en van zijn tijdgenoten Quinten Metsys, 
Frans Floris, Jan Van Hemessen, Peter Paul Rubens, Antoon Van Dyck, Jan Cossiers en Jan Boeckhorst. 
Ze brengen onder meer societyfiguren, deftige dames en hoogwaardigheidsbekleders, maar ook 
keukenmeiden en cafégangers. Het historisch karakter van de patriciërswoning is het uitgelezen decor om 
de portretten in hun natuurlijke habitat te tonen. Walter Van Beirendonck zorgde voor een originele 
scenografie.   
 
Wanneer: zaterdag 5 december om 14 uur en 14.15 uur. Twee tijdsloten voor telkens 7 deelnemers. Er 
kunnen dus maximum 14 mensen mee. 
 
Waar: Het Snijders & Rockoxhuis in de Keizersstraat 12 – 2000 Antwerpen. 
 
Vervoer: iedereen komt zelf naar de Keizerstraat in Antwerpen. Tram 3 – afstappen halte Meir – rechts 
Katelijnevest in – 3de straat aan de rechterkant is de Keizerstraat. 



Wereldvenster November 2020                                                           Pagina 3 
 
Prijs: 6 € te betalen vóór 25 november op rekeningnummer van Curieus: BE10-9799-9676-2204 met 
vermelding van je naam en de activiteit. 
 
Organisatie: we verzamelen aan het Snijders & Rockoxhuis om 13.45 uur. Hier krijg je per 7 deelnemers 
een tablet waarmee je, helemaal volgens de coronamaatregelen, door de tentoonstelling gegidst wordt. Er 
zijn 10 kamers te bekijken.  Het museum sluit om 17 uur.  
 
Graag een seintje als je wil deelnemen naar Marleen Vandueren via GSM 0477.21.98.16 of via mail naar 
marleen.curieus@mail.com 
 
VERDERE ACTIVITEITEN 
 
Wij zijn er mee bezig, maar een aantal geplande activiteiten kunnen nog niet doorgaan. Zo is het Stampe 
en Vertongenmuseum nog steeds niet heropend. Het bus- en trammuseum dat we ter vervanging wilden 
bezoeken is gesloten van oktober tot april. Bij het Lambottemuseum staan we als eerste op de wachtlijst bij 
heropstarting. De Steenen Molen in Boechout en vorig jaar gepland bezoek aan Lier staan allemaal nog op 
het programma. Wij zoeken voor januari en februari nog een activiteit en laten het jullie zeker weten in 
onze volgende nummers van “Wereldvenster”. 
 
 
 

      S-Sport Kapellen 
 
ACTIVITEITEN 2020 
 
Dit is ons wekelijks aanbod (onder voorbehoud) 
 
maandag wekelijks petanque gemeentepark van 13.30 tot 17.00 uur 
dinsdag / wekelijks fietsen vertrek achter sporthal vertrek 13.00 uur 
 seniorobic Sporthal verdiep van 14.00 tot 15.30 uur 
woensdag / wekelijks lijndans beginners Turnzaal KA Streepstraat van 16.00 tot 17.00 uur 
vrijdag / wekelijks lijndansen Sporthal  van 14.00 tot 15.30 uur 
zaterdag  wandelen zie “De Natuurvrienden”  
 
Onze wekelijkse kalender blijft nog wel van toepassing voor 2021. 
 

 info voor fietsen en petanque: Patrick Van Hoeydonck – info@splusssportkapellen.be 
 info voor lijndans en seniorobic: Irène Huygen- irene.huygen@skynet.be  

 
LIDGELD 2021 
 
12 € te storten op rekeningnummer van S-SPORT Kapellen - BE73-9796-4484-2160 
 
We hopen natuurlijk op een beter jaar zodat we onze gezamenlijke activiteiten terug kunnen starten. We 
rekenen ook op uw solidariteit om het lidgeld voor S-SPORT Kapellen te voldoen op bovenvermelde 
rekening, zo kunnen we ook blijven sporten tijdens deze donkere dagen van het eerste coronajaar.  
 
We moeten natuurlijk zeer voorzichtig zijn, afstand houden, mondmaskers dragen, ontsmetten, registreren 
enz. … dit is reeds onze nieuwe “normaal”! We kunnen ook niet voorspellen hoe het volgende jaar er zal 
uitzien en zeker niet in clubverband. 
 
Wij wensen iedereen alvast een zeer coronavrij eindejaar en hopen jullie beslist terug te zien in veilige 
tijden! 
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      S-Plus Kapellen 
 
ACTIVITEITEN 2020 (onder voorbehoud in verband met Coronamaatregelen) 
 
  basisprijs De Voorzorg 

za 07/11/2020 Parels van Berchem 13 € 8 € 
di 10/11/2020 Speelgoedmuseum 16 € 11 € 
za 21/11/2020 MUKHA 27 € 22 € 
vr 04/12/2020 Workshop eigen stijl 16 € 11 € 
zo 13/12/2020 Train World 26 € 21 € 

 
Als u lid bent van De Voorzorg kan u genieten van de verminderde prijs. Al deze uitstappen kan je 
terugvinden in het kleine boekje van S-Plus “NAJAAR 2020”. Voor alle uitstappen S-Plus vzw: inschrijvingen 
of meer info via tel. 03.285.43.36, mail antwerpen@s-plusvzw.be en websites www.s-plusvzw.be of 
www.facebook.com/splusantwerpen. 
 
LIDGELD 2021 
 
12 € te storten op rekeningnummer van S-PLUS Kapellen - BE43-9799-9676-1901 
 
Op dit ogenblik kunnen we nog geen activiteiten aankondigen voor onze afdeling S-Plus voor 2021. We 
hopen samen met u, volgend jaar opnieuw te kunnen starten met onze werking. Vermits alle 
feestelijkheden worden verboden is dit voor iedereen een zeer bedroevende tijd om gezond en wel door te 
komen. Voor de lidgelden hopen wij op uw solidariteit om toch lid te blijven van onze afdeling Kapellen 
zodat we, indien mogelijk, opnieuw kunnen werken aan een volwaardig programma in een coronavrije 
toekomst. 
 
Alvast onze allerbeste wensen voor een wel zeer speciaal jaareinde – hopelijk zien we jullie allemaal terug 
in betere en ongemaskerde tijden. 
 

 
 

      IEV Kapellen 
 
THAISE AVOND BIJ DE MENSEN THUIS 
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sp.a en IEV Kapellen beslisten hun Thaise eetavond in oktober niet te laten doorgaan. Vanwege het 
toenemend aantal besmettingen wilde het bestuur het risico niet nemen. Gelukkig werd er een alternatief 
gevonden: de maaltijden werden aan huis geleverd door Rudi Snoeys en Jussi Pohl. 
 
In principe had het evenement wel kunnen plaatsvinden, aangezien de vereniging daarvoor toelating had 
van de gemeente. Het concept kreeg ook code groen van de overheid. Maar door de alsmaar stijgende 
coronabesmettingen besloten sp.a en IEV dat niet te doen. Al hoefde Ta Thai niet meteen te vrezen dat ze 
een bestelling kwijt was. IEV Kapellen rekende nog steeds op de cateraar om meer dan vijftig maaltijden te 
bereiden, want de bestuurs- en raadsleden kwamen met het plan om die coronaveilig aan huis te leveren. 
“Zo wilden we onze leden en sympathisanten toch een gezellige avond bezorgen”, klinkt het bij organisator 
Harold van der Kraan.    
 
 
 

      De Natuurvrienden Kapellen 
 

WANDELINGEN (onder voorbehoud) 
 

Om de wandeling in veilige omstandigheden te kunnen doen beperken wij voorlopig de deelnemers tot 
leden van De Natuurvrienden. 
 
WORTEL KOLONIE 
 
Wandeling in een beschermd natuurgebied met afwisselende fauna en flora, bos en heide in de vallei van 
het Merkske. 
 
Wanneer   Zaterdag 21 november. 
Samenkomst  12.45 uur – marktplein aan zaal Lux. 
Vertrek   13.00 uur. 
Vertrek wandeling  Bezoekerscentrum De Klapekster, Kolonie 41 - 2323 Wortel-Hoogstraten 
Aantal km   12,5 km. 
Info Onverharde ondergrond, bij nat weer waterdicht schoeisel. 
Verplaatsing Carpooling kan mits navolging van de coronamaatregelen. Dragen van 

mond/neuskapje en beperking van het aantal personen/auto (1 extra per 
bubbel en achteraan zitten met mondmasker). 

Inschrijven    met melding hoe de verplaatsing gebeurt, of je wilt carpoolen of eventueel 
    nog iemand kan meerijden als je zelf rijdt. Ga je rechtstreeks graag dit ook 
    even melden.  
    De inschrijving is ook de registratie. 
    Inschrijven bij Patrick via GSM 0475.39.12.96 of mail    
    patrick.van.hoeydonck2@gmail.com 
 
ACTIVITEITEN (onder voorbehoud) 
 

 zaterdag 12 december    Namiddagwandeling in Kapellen. 
 

WANDELEN IN 2021 
 
Er wordt een voorlopig programma opgesteld met de wandelingen die dit jaar niet doorgegaan zijn. De 
wandelingen worden ingepland in de maand waarop ze dit jaar zouden plaatsvinden. Degene die dit wil 
wijzigen/schrappen, graag zo vlug mogelijk melden bij iemand van het bestuur. 
 
Data van de Natuurvrienden-ontmoetingsdagen zijn nog niet gekend. 
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FIETSEN (samen met S-Sport Kapellen) 
 
Opstart onder voorbehoud. 
 
LIDGELD – TARIEVEN 2020 
 
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. Degene die reeds betaald heeft, 
krijgt dit teruggestort. 
 

 
 
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. 
 
Het volledige programma kan je vinden op: http://www.natuurvriendenkapellen.be 
 
 
 

      sp.a Kapellen 
 

sp.a-GROEN heeft sterke twijfels over ondertekening burgemeestersconvenant 2030 
 
De burgemeestersconvenant 2020 werd in 2014 met veel toeters en bellen de wereld ingestuurd om tegen 
2020 20 % minder CO2 uit te stoten. In het jaar 2018 strandt de gemeente kapellen op slechts 9.4 % van 
deze doelstelling. De cijfers van 2020 worden pas in 2022 verwacht, maar die zullen niet veel beter zijn dan 
die van 2018. Nu wil de gemeente Kapellen zich engageren om tegen 2030 40 % minder CO2 uit te stoten 
via een nieuwe burgemeestersconvenant 2030. De gemeente krijgt hiervoor twee jaar de tijd om een 
actieplan op te stellen. 
 
Gemeenteraadslid sp.a Tom Namurois: “De burgemeestersconvenant is een sterke graadmeter om te 
weten hoe sterk een gemeente bezig is met milieu en klimaat. Als we kijken naar de cijfers van Kapellen, 
dan kunnen we allesbehalve gelukkig zijn. Of ik uit de lucht kom gevallen? Absoluut niet! De gemeente 
Kapellen heeft zich de laatste jaren amper bezig gehouden met initiatieven te nemen. Wordt de 
burgemeestersconvenant 2030 opnieuw een lege doos of zal de gemeente nu eindelijk werk maken van 
een actieplan? Ik hoop alvast het laatste, maar ik heb sterk mijn twijfels.” 
 
“‘We zijn blij dat de gemeente Kapellen heeft ingezet in de vergroening van haar wagenpark, de lichten ’s 
nachts heeft gedoofd en dat met de bouw van het nieuw administratief centrum, een sterke stap in de 
goeie richting wordt gezet, maar hierna is het werk precies stilgevallen”, vertelt gemeenteraadslid Christel 
Janssens van Groen. 
 
“Ook vinden we dat de gemeente tegenstrijdige signalen geeft”, stelt Pieter Buysse, gemeenteraadslid van 
Groen. “Wij zijn blij dat de gemeente zich wil engageren met deze burgemeestersconvenant, maar wij 
begrijpen tegelijk niet waarom de gemeente gekozen heeft om een ondergrondse parking te bouwen van 2 
miljoen euro. Dit is moeilijk met elkaar te rijmen.” 
 
“sp.a-Groen heeft verschillende voorstellen klaarliggen om de doelstellingen van 2030 met vlag en wimpel 
te halen”, stelt Tom Namurois.  

Individueel lid volwassene € 37 
Bijlid volwassene vanaf 18 jaar € 18 
Individuele 65-plusser (geboren vóór 1/1/1955 € 27 
Bijlid 65-plusser € 18 
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“Kapellen zou bijvoorbeeld, en liefst voor het einde van dit jaar, zonnepanelen kunnen plaatsen op de 3 
Kapelse sporthallen. Dat zou een duidelijk teken zijn dat het menens is voor dit bestuur. Kapellen heeft de 
middelen om een voortrekkersrol te kunnen spelen voor de omliggende gemeenten. Het hangt slechts van 
één zaak af en dat is durven keuzes maken voor de toekomst”, besluit Tom Namurois. 
 

Tom Namurois  
Gemeenteraadslid sp.a Kapellen 

 
 

      sp.a Nationaal 
 
“SAMEN WORDEN WE VOORUIT” 
 
Eind dit jaar 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. “In december moet de operatie rond zijn en zullen we dan ook écht van naam 
veranderen.” 
 
“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.” 
 
“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.” 
 
“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. 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.”  
 
“Onze leden hebben in juni al toestemming gegeven voor een naamsverandering en ook zette het 
partijbureau het licht op groen om met de naam VOORUIT aan de slag te gaan. In december 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.”  
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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        tel. 03.664.49.93 
   E-mail: albert.depaep@skynet.be 

 Rekeningnummer: BE40-9796-1923-4463 
 
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        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 
 


