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Genoteerd: 

 

In onze maatschappij zijn heel wat zaken helemaal niet 

wat ze lijken. 

 

“Het beste argument tegen de democratie is een gesprek 

van vijf minuten met de kiezer”, zei Winston Churchill ooit.  

Wie de statistieken van het internationale onderzoeks-

bureau Ipsos Mori bekijkt zou de voormalige Britse 

oorlogspremier gelijk kunnen geven.   

11.527 mensen tussen 16 en 64 jaar uit veertien 

verschillende landen kregen een enquête gepresenteerd. 

“Het gaat dus niet om een wetenschappelijke onderzoek”, 

verduidelijkt Bobby Duffy als woordvoerder van het bureau.  

In elk land werden 500 tot 1000 mensen ondervraagd over 

maatschappelijke thema’s en dat zorgde soms voor zeer 

afwijkende resultaten.   
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Wij, Belgen scoorden  vooral slecht op thema’s als migratie, 

werkloosheid en de kost van de vergrijzing. Op het vlak van 

tienerzwangerschappen en godsdienst sloegen we ook 

behoorlijk de bal mis.  

 
 Wat de 

Belgen 

denken: 

In 

werkelijkheid: 

Hoeveel migranten leven 

er in ons land ? 
29 % 10 % 

Hoeveel moslims zijn er 

in ons land ? 
29 % 6 % 

Hoeveel landgenoten 

voelen zich christen? 

46 % * 
percentage dat 

in het 

doopregister 

staat 

ingeschreven 

64 % 

Hoeveel landgenoten zijn 

ouder dan 65 jaar? 
41 % 

19% 

Hoeveel 

stemgerechtigden 

brachten bij de jongste 

verkiezingen hun stem 

uit? 

85 % 89 % 

Hoeveel inwoners zijn 

werkloos of 

werkzoekende? 

31 % 

8,4 %* procent 

van de potentiële 

beroepsbevolking 

Wat is de 

levensverwachting van 

een kind dat in 2014 

geboren is? 

81 jaar 80 jaar 
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Hoeveel meisjes tussen 

de 15 en 19 bevallen per 

jaar van een kind? 

11% 0,7 % 

 

De rangschikking inzake de best geïnformeerde inwoners:  

1ste Zweden, 2de Duitsland, 3de Japan,  4de Spanje, 5de Groot-

Brittannië, 6de Australië, 7de België, 8ste Canada,   9de 

Frankrijk, 10de Hongarije, 11de Polen, 12de Zuid-Korea, 13de 

Amerika, 14de Italië.   

 

Geen resultaat om bepaald fier op te zijn: we zitten bijna op 

alles fout. 

 

N-VA was bij de laatste verkiezingen de uitdager van het 

bestaande systeem, het V-teken was voor velen een 

verzetsteken geworden: dat gevoel is duizend slimme en 

precieze beleidsvoorstellen waard.  

Niet enkel met slimme voorstellen, maar met emotie wint 

men het hart, …wint men de verkiezingen. 

 

A. Zo de enquête, zo de kiezer…  

 

A/1. De werkloosheid: werkelijkheid en perceptie…  

De gemiddelde Belg denkt dus dat 31 % van de Belgen in 

hun beroepsactieve jaren werkloos zijn: “ Eén op de drie 

van onze landgenoten is een van de tallozen die de sociale 

zekerheid als hangmat gebruiken, die liever hun hand 

openhouden dan met eerlijk werk hun kost te verdienen.” 

Dat was toch de teneur van de NV-A die bij monde 
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van Bart De Wever de werkloosheid serieus aanpakt 

teneinde paal en perk te stellen aan dit profitariaat 

dat het geld van de hardwerkende Vlaming opsoupeert. 

“Drie sollicitaties met een goed CV volstaan om meteen 

aan het werk te gaan”.   

Hoe kwaadwillig kunt ge zijn om zoiets te beweren, 

wetende dat op 20 mei 2014  het Vlaams gewest 224.790 

werklozen telde.   Het aantal vacatures bedroeg 41.465 

eenheden. Stel dat een eerste deel van de vacatures 

ingevuld wordt conform de competenties die de 

werklozen bezitten. Stel dat het tweede deel van de 

vacatures ingepast wordt na twee jaren omscholing bij 

VDAB en/of RVA.   Een ideale en optimale, maar 

utopische toestand dus.   

Wat gebeurt met de resterende 183.325 resterende 

werklozen ?  

Uiteraard naar het OCMW met een leefloon en recht de 

armoede in !   De Wever heeft een geheim: hij verstaat 

de kunst om het onmogelijke gewoon rekenkundig mogelijk 

te maken. Proficiat met uw “bedrieglijke want 

onmogelijke spitsvondigheid”. Toch wordt dit alles 

onvoorwaardelijk aanvaard door een zeer groot deel van 

de bevolking: hoe kan het anders dan dat  een ultra 

rechtse regering aan het bewind is ? 
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A/2. Migratie en werkloosheid…  

Het vermeende aantal migranten en moslims ( 29 %) 

ligt merkwaardig genoeg dicht in de buurt van het  

vermeende aantal werklozen (31 %). Toegegeven, de 

gebeurtenissen in Syrië sturen ongetwijfeld  in die 

richting, maar  het belang van migratie, islam en 

werkloosheid worden overdreven met factor drie tot vijf. 

Geen wonder dat partijen die permanent de angst voeden, 

de grootste bedreiging van ons welvaartmodel zijn, een 

gewillig en luisterend oor krijgen en dat kreten als de 

“onbestaande meerwaarde van sommige 
migrantengroepen” er als zoete koek blijven ingaan! (T. 

Vrancken) 

 

A/3. De vergrijzing… 

In ons Contactblad van november 2014 poogde ik een 

samenvatting te maken van: “De voorstellen voor een 

structurele (blijvende/duurzame) hervorming van de 

pensioenstelsels”, geformuleerd door de Commissie 

pensioenhervorming 2020-2040, onder het 

voorzitterschap van Prof. Frank Vandenbroucke. Los van 

de reeks bedenkingen bij het puntensysteem dat de 

commissie had ontwikkeld, staat één zaak vast: zowel 

voor- als tegenstanders gaan akkoord over de 

betaalbaarheid van de pensioenen in de toekomst, op 

voorwaarde dat er hervormingen worden ingevoerd in 

volle transparantie en sociaal overleg. Het sociaal 

contract garandeert een verhouding tussen de inkomens 

van de actieven  (bijdragen niet uitsluitend van de 
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werknemers, maar ook door de inkomsten uit vermogen) 

en de inkomens van de gepensioneerden.  

 

Op 23 oktober 2014, in het ABVV te Schaarbeek,  gaf 

Prof. Patrick Deboosere (Demografie aan de VUB), als 

tweede deskundige na zijn collega, Prof. Vandenbroucke, 

zijn visie op het probleem van de vergrijzing. Hij vindt 

langer werken nonsens, in relatie tot de 

jeugdwerkloosheid die zal stijgen.  

Aan de hand van een PowerPoint-presentatie verduidelijkt 

hij dat:  “De Studiecommissie voor de Vergrijzingkosten” 

berekende dat de totale kosten die samenhangen met het 

ouder worden  van de bevolking, tussen 2013 en 2060,   

4,2 %  van het bbp (bruto binnenlands product ) zal 

bedragen.   Het maximum wordt reeds in 2030 bereikt 

worden. Is een stijging van 4,2 % over een periode van 

15 jaar betaalbaar? Te vergelijking: 

- de crisis van 2008 heeft bovenop de redding van de 

banken, de Sociale zekerheid in één jaar tijd met 

ongeveer 2% van het bbp doen stijgen. 

- het invoeren van de coördinatiecentra (2003) en 

vervolgens de notionele intrest  -die nota bene geen 1000 

banen heeft opgeleverd- kost jaarlijks 2 % van het bbp. 

- de subsidiëring van de bedrijfswagens kost jaarlijks 

meer dan 1 % van het bbp. 

- de afschaffing van de hoogste belastingschalen van 52% 

en 55 % onder de regering Verhofstadt-Reynders kwam 

enkel de hoogste inkomens ten goede, maar kost nog 

jaarlijks 2 % van het bbp. 
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- de verlaging van de patronale bijdrage Sociale 

zekerheid in het huidig regeerakkoord kost jaarlijks 

meer dan 1% van het bbp.  

Hij concludeert: wat we in de toekomst willen doen met 

de rijkdom die we door arbeid scheppen is een 

politieke keuze.  

 

De Commissie Vandenbroucke vertrekt met zijn 

puntensysteem van het standpunt dat het aandeel voor de 

Pensioenuitgaven het huidige aandeel van het bbp niet 

mag overschrijden, ofschoon hij niet uitsluit dat een 

progressieve belastingschaal voor winsten uit vermogen 

overwogen moet worden om het doel te bereiken. Beide 

professoren laten de weg open voor de politiek... 

 

B. Zo de kiezer, maar ook zo de regering: een kakofonie 

van meningsverschillen.  

De regering Michel plukte uit het lijvige verslag van de 

commissie VDB hier en daar een detail, rukte het volledig 
uit zijn verband en wendde het aan om te besparen en 

legde een verplichte loopbaan op tot werken tot 67 jaar. 

Zij plant een “harmonisering” van de drie stelsels 

(privépensioenen, pensioenen voor zelfstandigen en 

overheidspensioenen)  naar het niveau van de 

privépensioenen toe.  De enige pensioenen die het 

gemiddelde van de Europese pensioenen benaderen zijn 

de overheidspensioenen. Zoiets is gewoon destructief: 

het optrekken van de twee stelsels naar de 
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overheidspensioenen toe was de enige constructieve 

optie.   

 

B/1.  in de Morgen dd. 10 oktober 2014, stond:  

Commissie Pensioenen neemt afstand van 

regeerakkoord.  

De expertencommissie Pensioenhervorming, die mede 

door oud-minister Frank Vandenbroucke geleid wordt, 

heeft vragen bij de pensioenhervorming die in het 

centrumrechtse regeerakkoord wordt aangekondigd. De 

experts drukken erop dat de hervorming gepaard moet 

gaan met "geduldig sociaal overleg" en dat enkel met een 

"krachtig  en vernieuwend werkgelegenheidsbeleid, met 

name voor oudere werknemers" langer werken mogelijk 

gemaakt kan worden. Die elementen vinden ze 

onvoldoende terug in de regeringsteksten. Ten gronde 

mist de commissie-Vandenbroucke een "structurele 

hervorming op langere termijn". Ze betreurt dat de 

nadruk is komen te liggen op 'leeftijdscriteria' (een 

verhoging van de pensioenleeftijd tot 67). De commissie 

is niet per se tegen zo'n verhoging, maar meent dat 

prioriteit moet gaan naar de lengte van de loopbaan. 

Afschaffing van de pensioenbonus, zoals de regering-

Michel wil, gaat volgens de commissie in tegen het 

streven om mensen langer aan het werk te houden.  

(BELGA) 
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B/2. De indexsprong verhoogt de inkomenskloof en is 

zeker geen sprong voorwaarts en zal geen 

werkgelegenheid opleveren in een periode van deflatie. 

De automatische indexering zorgt ervoor dat het loon, 

pensioen of uitkering de stijgende levensduurte volgt.  

Als de huur, levensmiddelen en andere producten  

duurder worden, stijgt ook het inkomen.  Dit heeft een 

doorlopende effect op de pensioenberekening voor alle 

volgende jaren.  Zo zal iemand met een gemiddeld loon van 

3.079 euro met nog 20 jaar voor de boeg een verlies van 

inkomen hebben van  17.143 euro, die niet meetellen voor 

de pensioenberekening. Anderzijds hebben de 

gepensioneerden door de afschaffing van de 

welvaartsaanpassing een historische 

koopkrachtachterstand opgelopen. Een indexsprong zal 

het armoederisico van de gepensioneerden verhogen. Voor 

de stand van de Belgische privépensioenen, verwijzen wij  

naar de laatste tabel in het maandblad Contact van 

februari 2015.  
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B/3. 83% van de uitbetaalde privépensioenen is lager dan 

1500 euro bruto per maand. 

  

D.w.z. dat een alleenstaande, die een pensioen heeft van 

1500 € bruto, er een netto aan overhoudt van :  

   

Bruto   1500,00  € 

RSZ (zonder solidariteitsbijdrage):  -  60,75 

Belastbaar:  1439,25 

Voorheffing: - 133,19 

netto 1306,06 € 

 

(de Europese armoedegrens bedraagt 1100 €/maand.) 

Vanaf 1146,-€ bruto zit men reeds netto onder de 

armoedegrens.  

De mediaanwaarde ligt binnen het segment van 1000-

1125 €, wat wil zeggen dat zowat de helft van de 

gepensioneerden (werknemers binnen de privésector of 

zelfstandigen) netto onder de Europese armoedegrens 

zitten.      

 

B/4. De taks shift biedt de regering-Michel een 

uitgelezen kans om de noodzakelijke hervormingen door 

te voeren zoals een verschuiving van de lasten op arbeid 

naar belastingen op: 

 - vervuiling ( ecofiscaliteit op bvb. plastic, 

wegwerpverpakkingen of PET-flessen en andere niet-

recycleerbare producten, luchtvervuiling). 

 - consumptie ( BTW) 
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 - en vermogen…(op vermogen zelf, of inkomsten uit 

vermogen: een progressief stijgende fiscaliteit (net zoals 

op de voorheffing op de lonen) op dividenden, of op de 

meerwaarde bij verkoop van aandelen die nu nog allemaal 

genieten van heel wat lagere forfaitaire heffingen).  

Volgens de fiscaal expert Michaël Maus zijn er 

mogelijkheden genoeg die voor iedereen aanvaardbaar 

zijn. Een belasting van 10 procent op de meerwaarde van 

aandelen bijvoorbeeld. Die ene, kleine maatregel zou de 

staat makkelijk 2 miljard euro per jaar opbrengen. Onder 

meer Marc Coucke heeft al gezegd dat hij die 

meerwaardebelasting met plezier zou betalen, áls er iets 

gedaan zou worden aan de belastingdruk op arbeid,  want 

in geen enkel ander land is de belastingdruk op arbeid zo 

hoog. ‘In ons land wordt het vooral afgedaan als een links 

idee’, zegt Maus. ‘Maar dat klopt niet. In de Verenigde 

Staten werd de tax shift al in 1986 ingevoerd door 

president Ronald Reagan, toch niet bepaald een linkse 

politicus. Zijn filosofie luidde: inkomen is inkomen, het 
maakt niet uit waar het vandaan komt. We moeten ervoor 
zorgen dat we iedereen evenwichtig gaan belasten. En 

eigenlijk is dat maar logisch ook.  

Toch treedt de regering Michel-I het standpunt van de 

N-VA, de  MR plus uiteraard de Open Vld halsstarrig bij. 

Ondanks de richtlijn van de EU en het advies van experts, 

is en blijft de taks shift via een redelijke bijdrage 

vanwege het vermogen taboe ! 
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Vraag aan de gewone man in de straat wat een “credit 

default swap” is, en de kans is groot dat hij het niet weet, 

ondanks het feit dat het zo mooi klinkt in het  Engels 

economisch jargon.  Vraag aan dezelfde persoon of hij/zij 

het normaal vindt dat inkomens uit arbeid onevenwichtig 

worden belast, ten aanzien van inkomens uit vermogen.  

De kans is zeer groot dat de term “onevenwichtig”  

onmiddellijk wordt vervangen door de term “oneerlijk”.  

Zulks is begrijpelijk: om de haverklap worden we om 

de oren geslagen met Lux Leaks en onlangs nog met 

Swiss Leaks. Mensen die met werken de boterham 

verdienen en kapitaal jaarlijks laten aangroeien zijn 

het stilaan beu bedrogen te worden.  

Freddy D’havé, secretaris ACOD onderwijs 

gepensioneerden.     
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Bronnen:  

-Knack, dd. 22 mei 2013: Vier op de vijf pensioenen 

(privésector en zelfstandigen)  zijn lager dan 1500 euro 

bruto, bron:  Rijksdienst voor pensioenen 

-DeMorgen, dd. 5 mei 2014: Emotie, door Carl DeVos. 

-Het Nieuwsblad, dd. 3 oktober 2014: N-VA wil lager 

minimumloon voor jongeren, door Hannes Cattebeke. 

-DeMorgen, dd. 16 oktober 2014: De illusie van de 

jobcreatie, door Othmar Vanachter. 

-Knack, dd. 20 oktober 2014: Deze regering denkt 

vooral aan de ondernemers, door Stéfanie Van den 

Broeck. 

-DeMorgen dd. 29 oktober 2014: 1/3de Brusselse 

kinderen leeft in armoede, door Gaëlle Buysschaert, 

Unicef. 

-Het Nieuwsblad dd. 30 oktober 2014: We kennen ons 

land minder goed dan we denken, door Thierry Goeman. 

-DeMorgen , dd. 30 oktober 2014: U bent fout over 

bijna alles, door Yves Desmet.  

-DeMorgen, dd. 30 oktober 2014: We weten minder dan 

we denken, door Sofie Van Lommel. 

-De Zondag, dd. 23 november 2014: Michel is erger dan 

Di Rupo, door Paul Cobbaert.  

-Knack, dd. 28 januari 2015: De omwenteling, door 

Ewald Pironet.   
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Onze activiteiten   

 

1. Op maandag, 16 maart 2015 om 11u.: wijndegustatie 

‘Loire en de Elzas’ met etentje achteraf o.l.v. F. D’havé 

De wijndegustatie gaat van start rond 11u, het beste 

tijdstip van de dag voor het proeven en rond 13u sluiten 

we af  met een verfijnd vis- en vleesbuffet met 

aangepaste wijnen gevolgd door een koffie of thee. 

 

Prijs: € 45, alle wijnen, water, het buffet en koffie 

inbegrepen 

Plaats: polyvalente zaal van het WZC Domino, St. 

Margrietstraat 36 te Gent 

Inschrijven is niet meer mogelijk. 

 

2. Op dinsdag, 17 maart 2015 om 14u.: voordracht ‘Child 

Focus’ door Roland Van Hoorebeke in CC De Werf, 

studio 1, Molenstraat 51, Aalst. 

We kijken mee achter de schermen van Child Focus, het 

Europees centrum voor vermiste en seksueel uitgebuite 

kinderen. Roland Van Hoorebeke, lid van onze S-

Plusafdeling Onderwijs is vrijwilliger bij Child Focus. Hij 

komt ons toelichten over het reilen en zeilen van hun 

werking, hun opdracht en hun doelstellingen. Hoe gaan ze 

te werk? Het wordt een niet alledaagse spreekbeurt.  

Prijs: € 5 - Alleen voor S-Plusleden 

Inschrijven kan nog rechtstreeks bij S-Plus, 

Tramstraat te Zwijnaarde tel.09/333 57 76. 
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3. Op donderdag, 19 maart 2015: Bedrijfsbezoek aan 

Colruyt Halle en de Geuzestreek 

Om 9.30u worden we in het distributiecentrum van 

Colruyt in Halle ontvangen door de gidsen met koffie en 

koekjes. Een videofilm geeft een overzicht van de 

Colruyt-groep. Daarna start de rondleiding. Breng best 

een trui of jas mee.  

Voor een driegangenlunch gaan we naar restaurant Casy in 

Vlezenbeek. 

In de namiddag verkennen we met de bus en een gids een 

stukje van het mooie Pajottenland. De nabespreking van 

de dag doen we met een bezoekje aan geuzebrouwerij  

Timmermans in Itterbeek waar we een degustatie krijgen 

van de authentieke lambiek, geuze en het kriekbier.  

De ingeschrevenen kregen een brief van S-Plus met 

alle info. 

 

4. Op zaterdag, 28 maart 2015 van 11 tot 17u.: 

Lentemarkt in de polyvalente zaal van het WZC 

Domino, St.- Margrietstraat te Gent. 

De vrijwilligers van de Vriendenkring verkopen er snoep, 

paaseieren, juwelen, kledij, bloemen en lenteartikelen.  

Voor de hongerige en dorstige bezoekers zijn er allerlei 

lekkernijen en sprankelende drankjes. De verkoop is ten 

voordele van al de residenten van het WZC Domino. 

Allen welkom! 
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5. Op dinsdag 31 maart 2015 om 14u. is er een 

theatervoorstelling ‘Afscheid’ in de zaal Steenhoven, 

Kerkkouter 40 te 9550 Herzele. 

Naarmate je ouder wordt, hoort het woord ‘afscheid’ 

steeds meer bij het leven. En bij ieder afscheid ga je voor 

een nieuwe start. Zo vergaat het ook Roger (Gerd de Ley) 

en Fernand (Raymond De Bruyne). Ze ontmoeten mekaar 

toevallig op een bankje. Ondanks hun verschillende 

achtergronden hebben ze meer met mekaar gemeen dan 

ze vermoeden. ‘Afscheid’ is komisch, pakkend, meeslepend 

en vooral zeer herkenbaar. 

Prijs: € 5 - Alleen voor S-Plusleden 

Busvervoer: € 12 (indien voldoende interesse) 

Inschrijven kan nog rechtstreeks bij S-Plus, 

Tramstraat te Zwijnaarde tel.09/333 57 76. 

 

6. Op dinsdag 14 april 2015 van 10u. tot 16u. gaat een 

schoenenverkoop door in de polyvalente zaal van het 

WZC Domino, Tempelhof, St. Margrietstraat te Gent. 

Deze verkoop gaat door met de medewerking van de firma 

ELYSEE Shoes, gekend voor hun betaalbare  schoenen en 

pantoffels 'Groot Comfort' 

Tijdens de verkoop is de tearoom geopend en kan u in 

goed gezelschap genieten van  lekkere drankjes o.a. 

verwenkoffie  

 



   

 

 



   

 
Antwoord- en inschrijvingsstrook 

(te versturen naar D’havé - Vanhecke, Kikvorsstraat 23,   9000-Gent of per mail 

naar freddy.d.have@telenet.be of marlene.vanhecke@telenet.be ) 

 

 

Naam en voornaam 

:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

adres : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………………………………………. 

tel.: ………………………………………………………………………. 

 

1. Heb interesse voor het etentje in Le Homard Rouge op 1 mei 2015: 

aantal personen:............................................................................................... 

 

2. Opera in de cinema: Cavalleria Rusticana en Pagliacci op 4 mei 2015 (€ 

15) 

aantal personen:............................................................................................... 

 

S-PLUS daguitstappen: inschrijvingsformulier of mail voor 21 april bij ons 

 

3. Donderdag, 18 juni 2015: Daguitstap "Tussen kreken en Dijken" 

 

aantal personen:............................................................................................... (€ 70; 

sterprijs € 67,50) 

 

4. Op donderdag 2 juli 2015: Een dagje BEEKSE BERGEN  

aantal personen:.............................................................................................. (€ 44; 

sterprijs € 41,50) 

 

mailto:freddy.d.have@telenet.be
mailto:marlene.vanhecke@telenet.be


 

5. Op  donderdag 20 aug. 2015: Grotten en wildpark van Han  

aantal personen:.............................................................................................. (€ 38; 

sterprijs € 35) 

 

6. Op donderdag 17 september 2015: daguitstap Plantentuin MEISE en 

sterrenwacht MIRA 

aantal personen:............................................................................................... (€ 57; 

sterprijs € 54,50) 

 

7. Op zaterdag 19 september 2015 feesten S-Plus en VFG in Zottegem 

aantal personen:............................................................................................... (€ 12; 

sterprijs €10) 

busvervoer: Gent-Zottegem: ja / neen ( € 12 p.p.) 

 

8. Op zaterdag 3 oktober 2015:De Amsterdamse grachten en de Jordaan 

aantal personen:............................................................................................... (€ 69; 

sterprijs € 66,50) 

 

 

 

Datum:………………………………………………………      Handtekening:…………………………………… 

 

 

 

 

Alle betalingen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD-Onderwijs GENT : 001-

1173234-95 of Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - 

BIC: GEBABEBB
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7. Dinsdag, 21 april 2015: daguitstap ‘Beleef het 

Zuidflankgevoel’ 
 

Limburg staat bekend als gerenommeerde wijnregio. Geen 

toeval dat de opnames van de gelijknamige tv-reeks 

plaatsvonden in en rond het wijnkasteel Genoels-Elderen 

in Riemst.  

Na ontvangst met koffie en een ontbijtkoek neemt de 

gids je mee op een rondrit en wandeling langs de 

Zuidflanklocaties en andere toppers in Riemst en 

Tongeren. Herinner je je nog Garage Loix, de garage van 

Christian, het Grootbos en het Eburon hotel? 

Na een heerlijke driegangenlunch is het tijd voor een 

bezoek aan het wijnkasteel Genoels-Elderen, de topper 

uit de dramareeks. Tevens het enige wijnkasteel van 

België en met 22 ha het grootste wijndomein van het land. 

Deskundige gidsen leiden ons door het park, de 

wijngaarden, de rozentuin, de stokerij en de 18e eeuwse 

wijnkelders. Afsluiten doen we met een proeverij in het 

wijnhuis. 

Prijs: € 55 (Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 52,50) 

Inbegrepen: bus, koffie en ontbijtkoek, rondrit met gids, 

lunch, bezoek wijnkasteel + proeverij 

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur 

 

Aan de ingeschrevenen: gelieve het bedrag te storten 

vóór 25 april op ons rekeningnummer  S-Plus ACOD 

Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of Europese 
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overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 

 

 

 

8. Op vrijdag 1 mei 2015 gaan we traditiegetrouw, na de 

stoet, samen eten. "Ons vertrouwd restaurant OASE" is 

een volledig jaar gesloten voor verbouwingswerken en nu 

hebben we gereserveerd in restaurant Le Homard Rouge, 

Ketelvest 9 te Gent. Het restaurant heeft een héél 

lekkere - voornamelijk vis - keuken (patron aan het 

fornuis en mevrouw in de zaal) en zal voor onze groep 

exclusief geopend zijn. In ons aprilnummer zal u het menu 

krijgen. Prijs te vergelijken met de Oase (€ 60 à € 65 all-

in) 

Restaurant goed te bereiken met tram en auto: publieke 

parking in de Savaanstraat (bereikbaar via de 

Nederkouter) 

 

Gelieve uw interesse te melden via mail of de 

antwoordstrook. 
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9. Op maandagnamiddag 4 mei gaan we opnieuw naar 

'Opera in de Cinema' voor de opvoering van Cavalleria 

Rusticana en Pagliacci in de Metropolitain van New-York 

Na de prachtige opvoering van "De Lustige Weduwe" 

hebben we er zeker zin in! 

 

Opera’s tragische dubbele opvoering Cavalleria Rusticana 

en Pagliacci keert terug in een ontroerende nieuwe 

productie van Sir David McVicar, die het verhaal doet 

afspelen in twee verschillende tijdsperiodes, maar in 

hetzelfde Siciliaanse dorp.  

Marcelo Álvarez durft de uitdaging aan om de twee 

tenorrollen te spelen: Turiddu in Cavalleria Rusticana en 

Canio in Pagliacci.  

Rae Smith (War Horse) heeft de wispelturige 

sfeerachtergrond van een dorpje uit 1900 ontworpen 

voor Cavalleria, die vervolgens wordt getransformeerd 

naar een truckstop uit 1948 voor de gedoemde vaudeville 

van Pagliacci. 

Eva-Maria Westbroek (Cavalleria) en Patricia Racette 

(Pagliacci) zingen de rollen van de ongelukkige 

hoofdrolspeelsters.  

Met-hoofddirigent, Fabio Luisi, dirigeert op het podium. 

We hebben een aantal kaarten gekocht: reageer vlug 

genoeg. 

Plaats: Kinepolis, zaal 3, te Gent om 13u45 

 Prijs: € 15 
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Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of 

mail voor 1 april 2015 en gelieve te  betalen op ons 

rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : 001-

1173234-95 of Europese overschrijving  IBAN: BE76 

0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB 

 

 

Data te onthouden: info in volgend Contactnummer: 

 

 woensdagnamiddag 29 april: 1-meifeest S-Plus in de 

polyvalente zaal van het WZC Domino, Sint 

Margrietstraat te Gent met een "Hommage aan het 

Chanson" met Karin Tanghe en Aki Bollengier. Een 

aanrader! 

 donderdagavond 30 april: huldiging Pierre De 

Geyter aan het MIAT met optreden van het zangkoor 

Morgenrood 

 

 

Meerdaagse reis in september: wie gaat mee naar 

Porto op riviercruise ?  

We zijn nu met 10 deelnemers. Wie ook zou willen 

meereizen moet zich individueel bij het agentschap 

inschrijven. 

Riviercruise op de Douro, Portugal van 16 september 

2015 tot en met 23 september. 

Reisagentschap ALL-WAYS cruises, Vrijdagmarkt 38 

te Gent. 
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2de deel jaarprogramma 2015: uitstappen en 

activiteiten met S-Plus tot eind september 

 Alle inschrijvingen voor deze periode moeten ten 

laatste bij ons gebeuren op 21 april 2015. Wij 

schrijven dan de groep in op 28 april om 8u30 bij 

S-Plus. 

 Indien zeer veel deelnemers voor een activiteit 

kan het gebeuren dat niet iedereen meekan, dan 

speelt de volgorde van inschrijven een rol 

 Het betalen van de activiteit moet gebeuren via 

ons (op ons rekeningnummer), ten laatste drie 

weken vóór de uitstap. U zal in onze volgende 

Contactbladen aan de betalingen herinnerd worden. 

Indien u bij ons betaald heeft: gelieve geen aandacht 

te besteden aan de vraag tot betaling aan hen! We 

schrijven in per groep en we betalen voor de ganse 

groep. 

 Wie onverwacht niet mee kan verwittigt ons zo 

vlug mogelijk: bij annulatie tot en met 10 dagen 

voor het vertrek betaalt u € 10 per persoon, bij 

annulatie vanaf 9 dagen tot 0 dagen voor het 

vertrek krijgt u de som niet meer terug. 

 Na betaling krijgt u van S-Plus een persoonlijke 

brief met de praktische info: uur van vertrek en 

plaats. Indien u al aan ons betaald heeft gelieve 

dan niet in te gaan op hun vraag tot betalen 

 Sterprijzen*: voor S-Plusleden die ook Bond 

Moysonlid zijn 
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Daguitstappen S-Plus tot begin oktober: tweede 

inschrijvingsdatum 

 

1. Donderdag, 18 juni 2015: Daguitstap "Tussen kreken en 

Dijken" 

 

Bij aankomst in Boekhoute worden we ontvangen door de 

gids met koffie en koek.  

Daarna wonen we in het bezoekerscentrum een demonstratie 

garnaalpellen bij en genieten we van een proevertje. Dan 

wordt de groep in twee gesplitst. Terwijl de eerste groep in 

het bezoekerscentrum luistert naar de gids die vertelt over 

de visserij (Boekhoute is tot 1952 een vissersdorp geweest), 

neemt de tweede groep een kijkje in het dorp waar nog een 

vissersschuit staat en brengt ze een bezoek aan de kerk met 

een tentoonstelling over WO I en WO II. Boekhoute ligt 

tegen Nederland en kende terreur tijdens WO I door de 

elektrische versperring: De Doodendraad. Nadien wisselen 

de groepen.  

 

Na dit bezoek is het tijd om te genieten van een van dé 

specialiteiten van het krekengebied: een authentiek 

palinggerecht. 
 

Om 14u wordt de groep verwacht in het unieke decor van 

eetcafé ’t Spoor. Terwijl de paarden al staan te trappelen 

kunnen we er proeven van het rijke Boekhoutse 

vissersverleden met een girnaertbiertje. Een half uurtje 

later is het tijd om met de huifkar door de polders te 
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sporen. Onderweg stoppen we in de Gouden Appel voor een 

heerlijk kopje koffie met gebak. Om 16.45u brengen de 

paarden onze groep terug naar het vertrekpunt waar we de 

dagtrip afsluiten met een heksenbiertje. 
 

Prijs: € 70  

Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 67,50  

Inbegrepen: bus, koffie en koek, gids, proevertje, 

palinglunch, huifkarrit, girnaertbiertje, koffie met gebak, 

heksenbiertje 

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur 

 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of 

mail voor 21 april 2015 en gelieve te ten laatste te betalen 

op 4 mei op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs 

GENT : 001-1173234-95 of Europese overschrijving  

IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB 
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2. Op donderdag 2 juli 2015: Een dagje BEEKSE BERGEN 

- Alleen of met de kleinkinderen 

 

Ga alleen of samen met je kleinkinderen speuren naar 

leeuwen, olifanten en neushoorns tijdens een echte safari. 

Beleef Afrika te voet, in een bus of met de boot. Allemaal 

voor één prijs. Spot de ‘Big Five’ en meer dan 1250 andere 

dieren in een natuurlijke omgeving met mooie 

vergezichten. Laat je verrassen door nieuwsgierige 

giraffen, kijk uit voor overstekende zebra’s en vergaap je 

aan de indrukwekkende nijlpaarden en krokodillen. Kortom: 

Afrika, gevaarlijk dichtbij! 

 

Prijs: € 44  

Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 41,50  

Inbegrepen: bus, toegang 

Niet inbegrepen: fooi chauffeur, maaltijden en dranken 

 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of 

mail voor 21 april 2015 en gelieve te laatste te betalen 

op 4 juni op ons rekeningnummer S-Plus ACOD 

Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of Europese 

overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 
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3. Op  donderdag 20 aug. 2015: Grotten en wildpark van 

Han - Alleen of met je kleinkinderen 

 

Met je ticket krijg je toegang tot de 4 grote 

trekpleisters die het domein van Han te bieden heeft. 

Bezoek de wereldberoemde Grotten van Han, het 

wildpark, de tentoonstelling PrehistoHan en het museum 

Han van Weleer. 

- Het bezoek start met een rit in een authentieke, 100 

jaar oude tram tot aan de ingang van de grot, het 

Salpeterhol. Samen met een gids exploreer je te voet de 

grotten. 

Bewonder in de Galerij van de Verviétois de unieke 

kalkafzettingen met stalactieten en stalagmieten. In de 

Wapenzaal maak je als apotheose een betoverend klank- 

en lichtspel mee.  

- Na dit adembenemende ondergrondse avontuur wacht je 

een andere geweldige belevenis. Op de heuvel boven de 

grot ligt het Wildpark van 250 ha groot.. Je komt oog in 

oog te staan met wolven, lynxen, rendieren, beren maar 

ook met bedreigde diersoorten als de Europese bizon. 

Trek er te voet op uit of met de Safaricar! 

- In PrehistoHan herbeleef je met een interactieve 

tentoonstelling de prehistorie en de archeologische 

opgravingen in de grotten. 

- Het museum Han van Weleer brengt je 100 jaar terug in 

de tijd naar het landelijke dagelijkse leven van de 

inwoners van Han. 
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Prijs: € 38  - Kinderen 4 tot 12 jaar: € 35  

Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 35,50  

Sterprijs voor kinderen van leden Bond Moyson: € 32,50  

Inbegrepen: bus, toegang 

Niet inbegrepen: fooi chauffeur, maaltijden en dranken 

 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of 

mail voor 21 april 2015 en gelieve te  laatste te betalen 

op 20 juli op ons rekeningnummer S-Plus ACOD 

Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of Europese 

overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 

 

4. Op donderdag 17 september 2015: daguitstap 

Plantentuin MEISE en sterrenwacht MIRA 

- We starten de dagtrip zoals gewoonlijk met koffie en 

een koffiekoek. 

Daarna gaan we samen met een gepassioneerde gids op 

ontdekking in de Nationale Plantentuin van Meise. We 

maken een tocht doorheen de kassen van het 

Plantenpaleis. Cactussen, reuzenwaterlelies en palmen 

passeren er de revue. Ook de openluchtverzameling zal je 

zeker bekoren. Alle planten hier zijn winterhard.  Er is 

altijd wel iets te zien, van de vroege lente tot de 

winterbloeiers. 

De gids geeft ook nog een woordje uitleg over de 

geschiedenis en de werking van de Plantentuin. Een ideale 

manier om een algemeen beeld te krijgen.  
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- Na de lunch laten we ons onderdompelen in de wondere 

wereld van de sterren bij Volkssterrenwacht Mira. Onder 

begeleiding van een enthousiaste gids bezoeken we de 

oudste en compleetste volkssterrenwacht van het land. 

Drie verdiepingen vol experimenten, multimedia, 

maquettes en tentoonstellingen staan garant voor een 

héél (inter)actief bezoek. En dit alles wordt natuurlijk 

bekroond door het waarnemingsterras met het ruimste 

telescopenpark in de Benelux. Kortom, alles wat je ooit 

wou weten over sterrenkunde, ruimtevaart én weerkunde. 

De dagtrip sluiten we af met een Grimbergenbier. 

 

Prijs: € 57  

Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 54,50  

Inbegrepen: bus, koffie en koek, bezoek plantentuin met 

gids, lunch, bezoek Volkssterrenwacht met gids 

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur 

 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of 

mail voor 21 april 2015 en gelieve te  laatste te 

betalen op 20 augustus op ons rekeningnummer S-Plus 

ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of 

Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 

- BIC: GEBABEBB 
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5. Op zaterdag 19 september 2015 feesten S-Plus en 

VFG ( Vereniging voor personen met een beperking): 

verwacht een onvergetelijke namiddag met optredens van 

Ivann en Ives Segers. Allround band "The Wigs" zorgt 

voor de muzikale ondersteuning. Er is volop 

dansgelegenheid! 

Plaats: Bevegemse Vijvers, Bevegemsevijvers 1, 9620 

Zottegem. 

 

Prijs: € 10 (met eigen vervoer) € 12 (met bus) voor 

leden S-Plus of VFG 

     € 22 (eigen vervoer  incl. lidkaart)  € 24 (met bus 

incl. lidkaart) 

 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad en 

gelieve te betalen op ons rekeningnummer S-Plus 

ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of 

Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 

- BIC: GEBABEBB 
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6. Op zaterdag 3 oktober 2015:De Amsterdamse 

grachten en de Jordaan 

- We vertrekken om 7u in Gentbrugge op de Park & Ride 

parking.  

Na een aangename heenrit met koffie en koek onderweg 

bereiken we Amsterdam. De Nederlandse hoofdstad is 

niet alleen een bijzonder levendige metropool, maar ook 

een stad met een uitzonderlijke geschiedenis. En wat is 

er charmanter dan de Amsterdamse grachten te 

verkennen met een grachtencruise?   

- Na de cruise kunnen we dan genieten van een gezellige 

driegangenlunch in een van de restaurants in het centrum 

van de stad. 

- Na de lunch gaan we op stap met de gids door de 

Jordaan. Tijdens die stadswandeling lopen we het 

‘quartier latin’ van Amsterdam in met haar prachtige 

hofjes, eigenwijze volk en gezellige cafés. Terwijl je langs 

de mooie grachten in Amsterdam wandelt – en bekende 

spots aandoet zoals het Baantjercafé - zal de gids 

stilstaan bij de roerige periodes van de wijk, bij Johnny 

Jordaan en Tante Leen en het typerende Jordanese volk. 

De wandeling bevat ook een pauze in een echt Jordanees 

café! Je waant je even in Amsterdamse volkssferen. Een 

leuk én gezellig uitje in Amsterdam! 
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Prijs: € 69 

Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 66,50  

Inbegrepen: bus, koffie, rondvaart, lunch, 

Jordaanwandeling, gids 

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of 

mail voor 21 april 2015 en gelieve te  laatste te 

betalen op 3 september op ons rekeningnummer S-Plus 

ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of 

Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 

- BIC: GEBABEBB 
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Lidgelden S-Plus 2015: laatste oproep tot 

vernieuwing lidgeld 

 

 De onderafdeling ACOD-Onderwijs, gepensioneerden, is 

reeds jaren aangesloten bij de VZW S-Plus, want 

iedereen is ervan overtuigd dat wij niet in staat zijn om 

autonoom buitenlandse reizen en eendaagse uitstappen 

te organiseren, soms niet alleen bij gemis aan een 

voldoende  aantal deelnemers, maar ook omwille van een 

gebrek aan gekwalificeerde gidsen en daadwerkelijke 

hulp van werkende leden.  

Wij nodigen u uit uw lidgeld S-Plus voor het jaar 

2015 te hernieuwen, ten bedrage van € 12,00 per 

persoon, door storting bij voorkeur op het 

rekeningnummer van de S-Plus ACOD Onderwijs: 

001-1173234-95 of Europese overschrijving  IBAN: 

BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB met de 

vermelding van uw naam gevolgd door  “Lidgeld S-

Plus 2015”.  

 Hoe groter onze groep hoe groter de inbreng van 

ACOD-Onderwijs gepensioneerden wordt binnen S-

Plus. Niet-leden ACOD-Onderwijs gepensioneerden 

kunnen ook S-Pluslid worden via onze afdeling. 

 U bent eveneens verzekerd gedurende iedere 

activiteit.  Voor niet-leden S-Plus is er GEEN 

VERZEKERING! 

 De leden zullen hun lidkaart S-Plus ontvangen via de 

post. Zij hebben die kaart best altijd bij zich. 
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 Bent u al aangesloten bij een andere S-Plusafdeling? U 

wil deelnemen aan  onze activiteiten ? Geen probleem: u 

kan bij ons een DUO-lidkaart bekomen aan € 6. 

(betalen op ons rekeningnummer – zie hierboven) 

 

 

Francine van der Graaf: voorzitter   

Tel  0496/86.12.35 

Tichelrei 2, Bus 84, 9000 GENT 

 Freddy D’havé: secretaris  

Tel. 09/221.12.36 – 0474/31.26.30 

Kikvorsstraat 23, 9000 GENT  

freddy.d.have@telenet.be        

Marlene Vanhecke: penningmeester en verantwoordelijke 

“Onze Activiteiten”  

Tel. 09/221.12.36 – 0474/31.26.30 

Kikvorsstraat 23, 9000 GENT     

marlene.vanhecke@telenet.be      

 

 

Alle betalingen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD-

Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of Europese 

overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 
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