
Jaargang 45 
Nr 1 

januari 2018 
 

erkenningsnr. 

P 003045 

 
 

 

 

 

 
PB-PP │ B-12495 

BELGIE(N) - BELGIQUE 

 





Contact januari 2018 ACOD - Onderwijs 

gepensioneerden  1 
 

 

 

ACOD-ONDERWIJS ONDERAFDELING GEPENSIONEERDEN 

Tel.: 09/269.93.40 

Fax: 09/269.93.44  

Secretariaat: Bagattenstraat 158 -  9000 Gent  

                          

 
Mededelingenblad CONTACT 

Jaargang 45   nr.1  januari 2018 

*************** 

Het Contactblad is ook te lezen op de website van ACOD Onderwijs: 

www.acodonderwijs.be/publicaties-2 

Leden die het Contactblad alleen digitaal willen ontvangen kunnen ons dat 

melden. 

 

 

Het bestuur van de afdeling ACOD-Onderwijs gepensioneerden 

wenst aan haar leden, hun familie en aan allen die hen dierbaar 

zijn een gezond en voorspoedig 2018 vol warmte en vriendschap. 

Wij hopen u terug te zien bij onze activiteiten: een gepast 

evenwicht tussen rust en beweging maar ook het contact met de 

buitenwereld zijn onmisbaar zowel voor de geest als voor het 

lichaam. 

 

Genoteerd 

Met dank overgenomen van Nancy Libert, onze adjunct-algemeen 

secretaris van de ACOD Onderwijs: een duidelijke en volledige tekst 

omtrent het  toekomstige overheidspensioen dat onze jonge collega’s te 

wachten staat.   

 

De pensioenen zijn niet uit het nieuws weg te branden. Jammer genoeg 

gaat het voor de overgrote meerderheid van de burgers meestal om slecht 

nieuws. Op 1 december 2017 komt nu ook de diplomabonificatie niet 

langer in aanmerking bij de berekening van je pensioenbedrag. Wat is de 

impact ervan? 
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Voor je pensioen moet je een onderscheid maken tussen twee 

berekeningen: je P-datum en je pensioenbedrag. Je P-datum is de vroegst 

mogelijke datum waarop je met pensioen kan gaan. Vroeger was dit voor 

iedereen in het onderwijs 60 jaar. Nu speelt niet enkel je leeftijd een rol, 

maar ook je gepresteerde diensten. 

Aanvankelijk werden je studiejaren onder bepaalde voorwaarden 

meegeteld met je gepresteerde diensten, maar dat principe – de 

‘diplomabonificatie’ – wordt sinds vorig jaar stapsgewijs afgebouwd. 

Wij hebben het hier echter over die tweede berekening, die van het 

pensioenbedrag: hoeveel pensioen zal je krijgen? Ook hier spelen je 

gepresteerde diensten een rol. Bovendien telt tot op vandaag ook hier je 

diplomabonificatie mee. Je hoeft daar niets voor te doen, je krijgt ze onder 

bepaalde voorwaarden zo mee. In de toekomst zal dit echter niet meer het 

geval zijn. 

Automatische toekenning diplomabonificatie afgeschaft 

De diplomabonificatie wordt voor de volledige openbare sector afgeschaft. 

De maatregel wordt echter niet onmiddellijk in zijn volheid ingevoerd. 

Twee categorieën personeelsleden vallen buiten de toepassing van de 

afschaffing. Voor de andere personeelsleden is er een overgangsmaatregel. 

Ten slotte kunnen alle personeels¬leden hun studiejaren toch laten 

meetellen, weliswaar tegen betaling … 

Wie ontsnapt aan deze maatregel? 

Twee categorieën personeelsleden worden niet getroffen door de nieuwe 

regelgeving: 

■ Personeelsleden die ten laatste op 1 december 2018 voldoen aan de 

voorwaarden om met vervroegd pensioen te gaan. Hun P-datum ligt voor 1 

januari 2019. 

■ Personeelsleden die ten laatste op 1 oktober 2017 in deeltijdse of 

volledige TBS voorafgaand aan het rustpensioen zijn. 

Voor deze personeelsleden verandert de diplomabonificatie niet. 
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Overgangsmaatregelen 

Voor de andere personeelsleden wordt 1 december 2017 een 

scharnierdatum. De diplomabonificatie blijft voor een deel meetellen. 

Daarvoor berekent men de verhouding tussen de diensten gepresteerd vóór 

1 december 2017 en de diensten die nodig zijn om met pensioen te mogen 

gaan. Het resultaat wordt steeds naar beneden afgerond. 

Een voorbeeld: de heer Peeters is geboren op 15 juni 1970 en begint na een 

driejarige opleiding als bachelor zijn onderwijsloopbaan op 1 september 

1991. Hij zal met pensioen kunnen gaan na 44 dienstjaren. 

► Hoeveel jaren of maanden kan hij meenemen van zijn 

diplomabonificatie? 3 jaar of 36 maanden. 

► Hoeveel prestaties heeft hij geleverd op 1 december 2017? 26 jaar en 3 

maanden (= 315 maanden). 

► Hoeveel prestaties moet hij leveren om met pensioen te mogen gaan? 44 

jaar of 528 maanden. 

► Wat blijft er dan nog over van zijn diplomabonificatie? 36 x (315 ÷ 

528) = 21,47 = 21 maanden. 

Personeelsleden die na 1 december 2017 in dienst komen, kunnen voor de 

berekening van hun pensioen geen gebruik meer maken van de (gratis) 

diplomabonificatie. 

Te koop: diplomabonificatie 

Als je geen recht heb op een (volledige) diplomabonificatie, dan kan je die 

alsnog kopen. Opgelet: ze telt dan enkel mee voor de berekening van je 

pensioenbedrag, niet voor je P-datum. 

De kostprijs van deze regularisatie hangt af van hoelang het geleden is dat 

je je diploma behaald hebt: 

■ Als je de betaling doet binnen de 10 jaar na het behalen van je diploma, 

dan betaal je 1500 euro per studiejaar. 

■ Als je langer wacht, zal de kostprijs behoorlijk meer bedragen dan 1500 

euro. Men zal immers via een complexe berekening bekijken welk 

voordeel dit jou zou opleveren en zal vervolgens het bedrag daaraan 

aanpassen. 
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Andermaal overgangsmaatregelen 

Omdat personeelsleden die nu deels getroffen worden door de maatregel 

niet konden weten dat ze hadden moeten valideren, wordt er een 

overgangsregeling voorzien: 

■ Personeelsleden die op 1 december 2017 langer dan 10 jaar zijn 

afgestudeerd, kunnen tussen 1 december 2017 en 30 november 2019 

valideren voor 1275 euro per studiejaar. Ze krijgen dus 15 procent korting 

op het normale tarief. 

■ Tussen 1 december 2019 en 30 november 2020 betalen ze 1500 euro per 

studiejaar. 

Voorwaarden 

Bovendien zijn er een aantal voorwaarden of aandachtspunten: 

■ Je kan enkel diploma’s valideren die behaald zijn in het hoger onderwijs 

met volledig leerplan. 

■ Je kan maar één diploma valideren. 

■ Met studieperioden worden zowel de volledige studiejaren bedoeld, als 

de periode waarin een doctoraatsthesis wordt voorbereid (ten hoogste 2 

jaar) en als de periodes van beroepsstages (onder bepaalde voorwaarden). 

■ Het diploma moet geen voorwaarde geweest zijn voor vaste benoeming. 

■ De maximumduur die je kan valideren, hangt samen met het aantal 

studiejaren dat was voorzien op het moment dat je je diploma hebt behaald. 

Bisjaren komen dus niet in aanmerking. 

■ Je moet niet alle studiejaren regulariseren, je kan je beperken tot een deel 

ervan. Je moet wel altijd per volledig jaar regulariseren, behalve als je door 

de overgangsmaatregelen een deel van je studieduur kan laten meetellen. 

Als je dan, zoals in ons eerste voorbeeld, een onvolledig jaar hebt, dan kan 

je dat aanvullen. 

■ De kosten die je maakt om te valideren, zal je kunnen inbrengen bij de 

belastingaangifte, waardoor een deel van de kosten gerecupereerd wordt. 

Een voorbeeld: mevrouw Simons, geboren in 1971, heeft 3 jaar gestudeerd 

en staat voor de klas sinds 1 september 1992. In dit voorbeeld kan ze met 

pensioen na 45 jaar dienst: 

► Hoeveel jaren of maanden kan zij mogelijk meenemen van haar 

diplomabonificatie? 3 jaar of 36 maanden. 



Contact januari 2018 ACOD - Onderwijs 

gepensioneerden  5 
 

 

 

► Hoeveel prestaties heeft zij geleverd op 1 december 2017? 25 jaar en 3 

maanden (= 303 maanden). 

► Hoeveel prestaties moet zij leveren om met pensioen te mogen gaan? 45 

jaar of 528 maanden. 

► Wat blijft er dan nog over van haar diplomabonificatie? 36 x (315 ÷ 

528) = 20,20 = 20 maanden. 

Stel dat mevrouw Simons zelf nog haar resterende deel (16 maanden) van 

haar studieduur wil regulariseren, hoeveel moet zij dan betalen? 

► Als ze stappen onderneemt vóór 30 november 2019, betaalt ze 1700 

euro, namelijk 1275 euro voor het volledige jaar en 425 euro voor de 

resterende vier maanden. 

► Als ze regulariseert tussen 1 december 2019 en 30 november 2020, kost 

het 2000 euro, namelijk 1500 euro voor het volledige jaar en 425 euro voor 

de resterende vier maanden. 

► Als ze langer wacht, zal de kostprijs behoorlijk meer bedragen dan 1500 

euro, zoals we hoger hebben uitgelegd. 

Hoe valideren? 

Alleen het personeelslid zelf zal kunnen valideren, dus geen derden. Je 

moet je aanvraag indienen voor de aanvangsdatum van je pensioen. Je kan 

in maximaal twee keren valideren. Je valideert altijd volledige jaren, 

behalve als je door de overgangsmaatregel gratis een deel van je studieduur 

kan laten meetellen en je niet op een volledig jaar uitkomt. 

Bezint eer ge begint 

Vooraleer je blindelings begint te regulariseren, moet je je afvragen of het 

wel de moeite loont. Door de steeds veranderende pensioenregelgeving is 

het nu vrijwel onmogelijk in te schatten wat een volledige of gedeeltelijke 

validering zou betekenen voor je pensioenbedrag. 

Het is niet uitgesloten dat gevalideerde periodes geen voordeel zouden 

opleveren. Het is immers best mogelijk dat je sowieso aan het 

maximumpensioen komt, alleen al omdat je langer moet werken. 

Een voorbeeld: mevrouw Tulkens, geboren in 1980, heeft een 

masterdiploma behaald en start in het onderwijs op 1 september 2004. Ze 

kan met pensioen op 1 september 2049: 
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► Hoeveel jaren of maanden kan zij mogelijk meenemen van haar 

diplomabonificatie? 4 jaar of 48 maanden. 

► Hoeveel prestaties heeft zij geleverd op 1 december 2017? 13 jaar en 3 

maanden (= 159 maanden). 

► Hoeveel prestaties moet zij leveren om met pensioen te mogen gaan? 45 

jaar of 528 maanden. 

► Wat blijft er dan nog over van haar diplomabonificatie? 48 x (159 ÷ 

528) = 14,10 = 14 maanden. 

Deze collega zal bij haar pensionering 45 jaar gewerkt hebben en bereikt 

daardoor het maximumpensioenbedrag. Als ze 34 maanden valideert in de 

periode tussen 1 december 2017 en 30 november 2019, kost het 1275 x 

34/12 = 3612,5 euro en levert het nul euro extra pensioen op! 

Voor personeelsleden van het onderwijs is dit een reëel risico. Hun 

loopbaan zal sowieso verlengd worden en de norm zal meer en meer naar 

de 45 jaar neigen. We raden iedereen aan om zo laat mogelijk in de 

overgangsperiode te betalen en zich voordien grondig te informeren of het 

in zijn/haar specifieke situatie zinvol is. 

Wie wordt het hardst getroffen? 

De jongere collega’s zullen nauwelijks genieten van de 

overgangsmaatregelen. Zij zullen de studieduur enkel kunnen laten 

meetellen als ze forse bedragen ophoesten. Voor een master loopt dit 

bedrag op tot 6000 euro als de storting gebeurt binnen de 10 jaar na het 

afstuderen. Dit betekent ook dat dit bedrag gevonden moet worden in de 

periode dat de meeste collega’s een start moeten nemen in het leven en met 

andere uitgaven geconfronteerd worden. Als deze master dit bedrag wil 

bijeen sparen, moet hij of zij vijf jaar lang iedere maand 100 euro van 

zijn/haar loon opzijzetten. 

 

nancy.libert@acod.be 
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Onze activiteiten 

 

 

1. Op maandag 15 januari 2018 om 16u stelt Marc DAVID, lid van 

onze ACOD Onderwijs, zijn boek “Gentsche Zantjes” voor in de 

Zuilenzaal van het Geuzenhuis, Kantienberg 9, Gent. 

“Gentsche Zantjes” is een verzameling van 70 aquarellen/tekeningen van 

de hand van Marc David. Stuk voor stuk illustreren ze een Gents 

gezegde/spreekwoord.  

Daarbij is eveneens een "vertaling" in het Nederlands voorzien. 

Het mooi uitgegeven boek wordt voorgesteld in aanwezigheid van de 

auteur/tekenaar en wordt ingeleid door burgemeester Daniel Termont. 

De opbrengst van het boek gaat integraal naar de ”vzw De Sloep”  

Van harte welkom op de lancering van de "Gentsche Zantjes”! 

 

2. Laten we het jaar inzetten op dinsdag 16 januari 2018 om 10u 

met onze jaarlijkse algemene ledenvergadering ACOD Onderwijs 

gepensioneerden. Achteraf is er een gezellige receptie op de 2de 

verdieping in ACOD, Bagattenstraat 156 te Gent.  

Dagorde: 

- activiteitenverslag 2017 

- financieel verslag 2017 

- voorlopig activiteitenprogramma 2018 

- verkiezing ontslagnemende bestuursleden en nieuwe bestuursleden:  

 

Administratief punt art. 9 van het huishoudelijk reglement van S-Plus, 

vermeldt: ”Elk lid van het bestuur wordt verkozen voor een termijn 

van twee jaar. Na deze termijn is minimum de helft van het bestuur 

ontslagnemend en herverkiesbaar.” 

 

- Is ontslagnemend en stelt zich niet meer verkiesbaar: 

Michel Deman  

 

–      Zijn ontslagnemend en herverkiesbaar: 

Francine van der Graaf, voorzitter 

Marlene Vanhecke, penningmeester 

Rita De Smet, bestuurslid 
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- Achteraf bijpraten tijdens de receptie met een glaasje en een hapje. 

- Nadien, rond 13u. zouden we, wie wenst, samen lunchen in  restaurant 

Homard Rouge, Ketelvest in Gent.  

Prijs lunch: € 22 (voorgerecht, hoofdschotel, koffie of thee met 

versnaperingen) 

Wie mee wil laat het zo vlug mogelijk weten want we moeten zeker en 

vast reserveren! 

 

Warme oproep tot leden die ons willen vervoegen in het bestuur! We 

hebben een 3-tal bestuursvergaderingen per kalenderjaar. 

Kandidaten bestuursleden kunnen zich  melden via de antwoordstrook 

ten laatste op 15 januari 2018. 

 

Iedereen is welkom op de vergadering en de receptie achteraf, deelname is 

gratis, maar inschrijven is wel nodig!  

Zie antwoordstrook achteraan het Contactblad. 

 

3. Op vrijdag 19 januari 2018 om 19u: intersectorale 

nieuwjaarsreceptie ACOD in het Dienstencentrum, Ledebergplein, 

Ledeberg. 

Om organisatorische redenen is inschrijven verplicht: zie Contactblad 

achteraan 

 

4. Op donderdag 25 januari 2018 is er het jaarlijks S-Plus Nationaal 

Nieuwjaarsconcert in het Kursaal van Oostende.  

Gehuldigde artiest deze keer is Willy Sommers.  

Onder leiding van het Lou Roman orkest en de Golden Memories Singers 

treden naast Willy ook de volgende artiesten op: Ivann, Ben Cramer, 

Isabelle A, komische acrobaten en het showballet Tommy Gryson. 

Tot slot is er ook nog een visuele act. Al dit moois wordt gepresenteerd 

door Luc Appermont. 

Deelname is alleen mogelijk voor leden S-Plus 2018. 

De kaarten zijn opgestuurd. 

 

5. Op woensdag 31 januari : muzikale namiddag met optreden van 

Lily Castel, Fred Geirnaert en Ann Lemaître in de polyvalente zaal van 

het WZC Domino in de Sint-Margrietstraat 36 te Gent. 

Ambiance verzekerd! 
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Deuren open op 13u.30; start optreden 14u.30 

Prijs: € 6 (koffie en taart inbegrepen) 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 16 

januari 2018 en gelieve ten laatste te betalen op 21 januari op ons 

rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of 

Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 

 

6. Op maandag 5 februari om 13u45: Opera in de cinema TOSCA 

van Puccini. 

Puccini’s melodrama over een wispelturige diva, een sadistische 

politiechef en een idealistische kunstenaar heeft al meer dan een eeuw 

toeschouwers ontstemd en ontroerd. Critici hebben vaak problemen gehad 

met Tosca’s nogal armoedige inhoud, de directheid en intensiteit van de 

partituur en de dramatische gelegenheden voor de hoofdrollen waar de 

toeschouwers van houden. Maar diezelfde aspecten hebben van Tosca een 

van de handvol iconische werken gemaakt die opera lijken te 

vertegenwoordigen in de verbeeldingskracht van het publiek. Tosca’s 

populariteit wordt verder versterkt door een aangrijpende verhaallijn, een 

krachtige partituur met overvloedige melodieën, theatrale doortraptheid en 

een carrière makende titelrol. 

Dirigent: Emmanuel Villaume (vervangt James Livine na schorsing) 

Locatie: Kinepolis, Gent 

Prijs: €17 

Inschrijven kan nog zo snel mogelijk via mail of telefoon 

(0474/31.26.30) 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 

 

7. Op zaterdag 17 februari 2018: eetfestijn met warme beenham in 

de polyvalente zaal van het WZC Domino, Sint Margrietstraat te 

Gent. 

Deuren open om 12u 

Aanvang: 13u00 

Prijs: democratisch maar nog niet gekend, zie blad van februari 

(beenham, saladbar, sausjes, gebakken krielaardappeltjes en stokbrood én 

aperitief) 
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Inschrijven kan via mail of via antwoordstrook, gelieve ten laatste op 7 

februari te betalen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs 

GENT : IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB  

 

8. Op maandag 19 februari om 13u45: L’Elisir d’Amore van 

Donizetti 

L’Elisir d’Amore is al bijna twee eeuwen een van de consistentste 

populaire operakomedies. Het verhaal combineert vingervlug komische 

archetypes met rollen die zich op een onvervalste manier ontwikkelen, wat 

zeldzaam is in dit soort werken. Het einde is zoals in de hedendaagse 

romantische komedie een uitgemaakte zaak – het plezier zit in de reis naar 

het einde en Donizetti heeft een van zijn aantrekkelijkste partituren 

geschreven voor de rit.  

Dirigent: Domingo Hindoyan  

Locatie: Kinepolis, Gent 

Prijs: €17 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 20 

januari 2018 en gelieve ten laatste te betalen op 25 januari op ons 

rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of 

Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 

 

Hou volgende data vrij en wie wil kan al inschrijven: 

 Op maandag 5 maart Opera in de cinema: La Bohème van Puccini 

(€17) 

 Op maandag 9 april Opera in de cinema: Cosi Fan Tutte van 

Mozart (€17) 

 Op dinsdag 27 maart 2018: wijndegustatie 'De Spaanse DOC’s 

'(Denominacion de Origen Calificada) geleid dr. Freddy D’havé. 

Aansluitend aangepast buffet.(€ 48) 
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Lidgelden S-Plus 2018 

 

 De onderafdeling ACOD-Onderwijs, gepensioneerden, is reeds jaren 

aangesloten bij de VZW S-Plus, want wij zijn niet in staat 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 vanaf december voor het jaar 2018 

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 2018”. We sluiten af eind februari 2018. 

 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. 

 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) 

 Door uw lidmaatschap zijn we in staat om voor onze leden iets 

extra's te doen: betaling van een gids, het aperitief bij de etentjes enz.. 
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Activiteiten  2018  in samenwerking met S-PLUS 

 

 Er is maar 1 inschrijvingsdatum. Hieronder de activiteiten van 

het volledige jaar 2018 

 Voor het deelnemen aan de S-Plusactiviteiten is het lidmaatschap 

S-Plus vereist. 

 Het inschrijven voor de activiteiten (daguitstappen en 

meerdaagse reizen) moet ten laatste op 26 januari 2018 bij ons  

gebeuren: wij schrijven dan als groep in. 

 Het betalen van de activiteit moet gebeuren via ons (op ons 

rekeningnummer), ten laatste vier weken vóór de uitstap. U zal in onze 

volgende Contactbladen aan de betalingen herinnerd worden.  

 

 Elk jaar opnieuw moeten deelnemers hun daguitstap annuleren 

wegens ziekte, ongeval of overlijden. Daarom werkt S-Plus vanaf nu, 

i.s.m. P&V-Verzekeringen, met een reisverzekering voor 

daguitstappen en verblijven in het binnenland. 

Hierna een overzicht van de meest voorkomende situaties die geldig 

zijn voor annulatie van uw daguitstap of binnenlandse vakantie: 

Bij ziekte, ongeval of overlijden van uzelf als verzekerde of een 

familielid tot de 2e graad (ouders, kinderen, (schoon) broers, 

(schoon)zussen). 

Overlijden van een aanverwante minderjarige tot de 3e graad. 

Er wordt altijd een administratieve kost van 5 euro per persoon 

aangerekend. 

Voor annulatie van meerdaagse buitenlandse reizen gelden de 

voorwaarden van de annulerings- en bijstandsverzekering van de 

touroperator.   

 Na betaling krijgt u van S-Plus een persoonlijke brief met de 

praktische info: uur van vertrek en plaats.  

 Sterprijzen*: voor S-Plusleden die ook Bond Moysonlid zijn 
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Workshops, daguitstappen en meerdaagse reizen 2018 

 

Hieronder vindt u het aanbod van de daguitstappen en meerdaagse 

reizen waaraan we met onze afdeling S-Plus ACOD Onderwijs zouden 

willen deelnemen. 

Wij hebben de brochure voor 2018 in ons bezit. Ieder lid kan een 

brochure bij ons aanvragen. 

Op dinsdagmorgen 30 januari om 8u30 starten de inschrijvingen via 

telefoon. Ik zal bellen voor de ganse groep. Hoogstwaarschijnlijk zal er 

nog achteraf ook geboekt kunnen worden: in januari inschrijven voor 

november is soms héél moeilijk. We zijn ons daar heel bewust van 

maar tot een maand voor datum (voor de daguitstappen) kan u nog 

annuleren. Eens betaald gelden de annuleringsvoorwaarden zoals 

hierboven vermeld. Voor de meerdaagse reizen is er de 

annuleringsverzekering (inbegrepen in de prijs) 

 

1. Op dinsdag 27 februari 2018 om 14u.: workshop ‘Wegwijs met 

smartphone en tablet’ 

Hoe kies je uit tientallen modellen welke smartphone of tablet het best bij 

jou past? Wat is het verschil tussen een smartphone en een tablet? Wat zijn 

de mogelijkheden van een toestel en waar moet je voor oppassen? Hoe kan 

je ‘swipen’ en ‘sharen’? Hoe maak je selfies met je kleinkinderen en 

vrienden via facebook?  

Tijdens deze vorming kom je alles over smartphones en tablets te weten 

van A tot Z. Van het moment dat je een eerste toestel kiest in de winkel tot 

hoe je het kan gebruiken als hulpmiddel bij je dagelijkse bezigheden. Deze 

vorming is zowel geschikt voor mensen zonder toestel als voor mensen die 

vragen hebben over het toestel dat ze gebruiken. Tijdens de vorming geven 

we advies bij het kiezen van een toestel, stellen we de leukste apps voor, 

staan we stil bij mobiel internet en wifi, en gaan we moeilijke kwesties als 

privacy en veiligheid niet uit de weg. Daarnaast voorzien we ruim de tijd 

om al jouw vragen aan bod te laten komen. Breng dus zeker je toestel(len) 

en vragen mee, dan gaan we er samen mee aan de slag!  

Locatie: Zaal V2 - Moyson Centrum,  Tramstraat 69, 9052 Zwijnaarde 

Prijs: € 5  

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 26 

januari 2018 en gelieve ten laatste te betalen op 27 januari op ons 
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rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of 

Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 

 

 

2. Daguitstap: op donderdag 15 maart gaan we op bezoek bij de 

Joodse gemeenschap.  
De maatschappij waarin we leven evolueert in een toenemend tempo naar 

een multiculturele en interreligieuze samenleving. Nergens is dat zo 

duidelijk merkbaar als in onze grote steden.  

In Antwerpen is de Joodse gemeenschap in al haar diversiteit opvallend 

aanwezig. Pijpenkrullen, keppels, zwarte pruiken en kousen vormen een 

vertrouwd beeld in de straat. Is het toeval dat zij hier wortel schoten in de 

buurt van het Centraal Station uit de 19e eeuw? Of kan hun aanwezigheid 

veel eerder getraceerd worden? Hoe kan het dat we toch zo weinig lijken te 

weten over een volk dat zo dicht bij ons leeft? 

Om 10u hebben wij afspraak met de gids in het Lindner hotel. Bij een kop 

koffie krijgen we een inleiding waarna we op stap gaan door de joodse 

wijk richting synagoge. Daar laat onze joodse gastvrouw of gastheer ons 

het gebouw zien en krijgen we uitleg over geloofsbeleving. 

Nadien wandelen we richting restaurant waar een uitgebreide koosjere 

lunch op ons wacht terwijl we vernemen wat koosjer betekent. 

Na de lunch bezoeken we het gDiamantkwartier en het Stadspark en 

luisteren we naar een verhaal over joodse feesten en  hun betekenis. Na 

deze dag hebben begrippen als mezoeza en barmitsva geen geheimen meer 

voor jou.  

 

Prijs: € 68,50 – Sterprijs (leden Bond Moyson) € 66 

Niet inbegrepenPrijs:09 333 55 00  

Inbegrepen: bus, koffie, gids, synagogebezoek, uitgebreide koosjere lunch 

en frisdrank. 

Niet inbegrepen: fooi chauffeur 

 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 26 

januari 2018 en gelieve ten laatste te betalen op 15 februari 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 dinsdag 20 maart 2018 om 14u.: voordracht ‘Tussen de 

oren? Onverklaarde lichamelijke klachten’ door Marcel Joos 

Je voelt je onwel of je hebt pijn. Maar de dokter kan niets vinden. Ook uit 

onderzoeken blijkt er niets aan de hand te zijn. Je loopt van de ene dokter 

naar de andere specialist maar na alles onderzocht te hebben, verklaart 

men je lichamelijk in orde. Maar je lichamelijke klachten blijven en jij 

bent de enige die ze voelt. Ze zeggen dat het ‘tussen je oren zit’, maar 

daarmee ben je niet geholpen. Over dit verschijnsel van lichamelijk 

onverklaarde klachten geeft deze voordracht enige opheldering. 

Prijs: € 8 

Locatie: Zaal Ontmoetingscentrum Flora,  Pastoor Clausplein 1, 9820 

Merelbeke 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 26 

januari 2018 en gelieve ten laatste te betalen op 20 februari op ons 

rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of 

Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 

 

 

4. Daguitstap op zaterdag 21 april naar het Keukenhof 

De geschiedenis van Keukenhof gaat terug tot de 15de eeuw. Gravin 

Jacoba van Beieren (1401-1436) haalde uit de Keukentuin groente en fruit 

voor de keuken van kasteel Teylingen. In 1641 werd kasteel Keukenhof 

gebouwd en het landgoed groeide uit tot een oppervlakte van ruim 200ha. 

Landschapsarchitecten richtten in 1857 de tuin rondom het kasteel 

opnieuw in. Dat park, in Engelse landschapsstijl, vormt nog altijd de basis 

van Keukenhof. 

Als je er ooit van droomde de dag door te brengen omringd met prachtige 

bloemen, dan zal Keukenhof in Lisse je niet teleurstellen. Je wandelt op 

eigen tempo rond in dit park van 32 hectaren vol bloembedden. Laat je 

verleiden door de kleuren en de geuren van de tulpen, narcissen en andere 

bloembollen. Bezoek het paviljoen met de orchideeën of de Japanse tuin. 

Vergeet de molen niet, helemaal achterin het park. Hij dateert uit 1892 en 

je hebt er een mooi zicht op de tulpenvelden. Word je tegen de middag een 

beetje hongerig? Geniet van je zelf meegebrachte picknick of strijk neer op 

een terras van een van de eetgelegenheden voor een lekkere lunch.   
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Een bezoek aan Keukenhof is en blijft een unieke belevenis!    

Prijs: € 38,50  - Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 36 euro  

Inbegrepen: bus,  toegang Keukenhof 

Niet inbegrepen: fooi chauffeur, maaltijden en dranken 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 26 

januari 2018 en gelieve ten laatste te betalen op 21 maart op ons 

rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of 

Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 

 

5. Midweek: genieten in Petit Rouge, Blankenberge van 23 tot en 

met 27 april 

Een wandeling op het strand, een zeebries of een stevige Westerwind rond 

je hoofd. De eindeloze horizon en het bijzondere licht van het 

Noordzeestrand. De Belgische kust blijft bekoren. Je proeft er gezonde 

lucht, geniet van de natuur en je laat je er lekker verwennen. 

 
Vakantiecentrum Petit Rouge, op de Blankenbergse zeedijk, verleidt je met 

het comfort van een viersterrenhotel. Culinaire hoogstandjes, rust en 

wellness in een ongedwongen sfeer. Wees er snel bij want de plaatsen zijn 

beperkt. 

Mogelijke bezoeken 

• Bezoek aan wekelijkse markt 

• Met de tram naar Oostende 

• Bowlingavond 

• Quizavond  

• Kust- of strandwandeling 

De bezoeken zijn onderhevig aan wijzigingen, programma moet nog 

samengesteld worden. 

Prijs: 

• € 385 /persoon – supplement single: € 70 /persoon – supplement huur 

garage:€ 40 /periode – supplement zeezicht: € 40 /periode 

• Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 345 /persoon – supplement 

single: € 70 – supplement garage: € 40 / periode – supplement zeezicht: € 

40 /periode 



 

  



 

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. Op dinsdag 16 januari 2018: Algemene Ledenvergadering ACOD Onderwijs 

gepensioneerden met receptie en eventueel lunch achteraf. 

 

Aantal personen voor de receptie:............................................................................................. 

 

Aantal personen lunch:.............................................................................................................. 

 

2. Op vrijdagavond 19 januari 2018: intersectorale nieuwjaarsreceptie in Ledeberg 

(gratis) 

 

Aantal personen:……………………………………………………………………………… 

 

3. Op woensdagnamiddag 31 januari: muzikale namiddag met L. Castel, F. 

Geirnaert (€6 p.p.) 

 

Aantal personen:……………………………………………………………………………  

 

4. Op maandag 5 februari om 13u45: TOSCA van Puccini (€ 17 p.p.) 
 

Aantal personen:…………………………………………………………………………….. 

 

5. Op zaterdag 17 februari 2018 om 12u: eetfestijn ‘Warme beenham’ 

 

Aantal personen:…………………………………………………………………………… 

 

 

6. Op maandag 19 februari om 13u45: L’Elisir d’Amore van Donizetti (€17 p.p.) 

 

Aantal personen:…………………………………………………………………………… 

 

  

Ik stel me kandidaat als bestuurslid ACOD - Onderwijs, gepensioneerden Gent: 

Kandidatuur ten laatste op 15 januari 2018 bij Freddy D’havé. 

 

Naam en voornaam: …………………………………………………………………………… 

 

 

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

  

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


 

 

 

 

 

  



 

 
Antwoord- en inschrijvingsstrook 

Daguitstappen & Meerdaagse reizen S-PLUS 

 

(mail of brief ten laatste bij D’havé - Vanhecke op 26 januari 2018 ) 

 

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

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

De data om te betalen komen in onze Contactbladen.  

 

De betalingen voor de meerdaagse reizen gebeuren rechtstreeks bij S-Plus. Na de 

inschrijving krijgt u een brief met de vraag een voorschot te betalen. 

 

Naam en voornaam 

………………………………………………………………………………………………… 

adres : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

tel.: ………………………………………………………………………. 

DAGUITSTAPPEN en Meerdaagse Reizen*: 

1. Op dinsdag 27 februari 2018  workshop ‘Wegwijs met smartphone en tablet’ 

 

Aantal personen:……………………………………………………………………………… 

 

2. Daguitstap: op donderdag 15 maart bezoek bij de Joodse gemeenschap 

 

Aantal personen:………………………………………………………………………………. 

 

3. Op dinsdag 20 maart 2018 om 14u.: voordracht ‘Tussen de oren? Onverklaarde 

lichamelijke klachten’  

 

Aantal personen:……………………………………………………………………………. 

4. Daguitstap: op zaterdag 21 april ‘Romantiek in lentepark Keukenhof’ 

 

Aantal personen:………………………………………………………………………………. 

 

5. Midweek: genieten in Petit Rouge, Blankenberge van 23 tot en met 27 april 

 

Aantal personen:…………………………………………………………………………… 

 

6. Meerdaagse reis op 9, 10 11 en 12 mei 2018 naar Kent en Zuidoost Engeland. 

Aantal personen:………………………………………………………………………… 

  



 

7. Daguitstap op donderdag 17 mei : ‘Over Leie en Vlas’ 

 

Aantal personen:………………………………………………………………………… 

 

 

8. Van 1 tot 8 juni 2018: Week aan Zee in Floreal Nieuwpoort, Albert I laan 74, 

Nieuwpoort 

 

Aantal personen:………………………………………………………………………….. 

 

9. Daguitstap op donderdag 14 juni naar ’s Hertogenbosch 

 

Aantal personen:…………………………………………………………………………… 

 

10. Daguitstap op 23 augustus 2018 naar PAIRI DAIZA i.s.m. VFG 

 

Aantal personen:………………………………………………………………………… 

 

11. Meerdaagse reis op 3, 4, 5, 6 en 7 september 2018 – ‘ Salzburg ‘ 
 

Aantal personen:…………………………………………………………………………… 

 

12. Daguitstap op donderdag 27 september: ’Schaarbeek, Art Nouveau en Train world’ 

 

Aantal personen:………………………………………………………………………… 

 

13. Daguitstap op donderdag 18 oktober 2018 naar De Krook en brouwerij Huyghe. 

 

Aantal personen:………………………………………………………………………… 

 

14. Daguitstap op donderdag 15 november 2018 naar ANTWERPEN BAROK. 

 

Aantal personen:………………………………………………………………………… 

 

15. Daguitstap op donderdag 20 december: Aken, kerstsfeer in een historische stad. 

 

Aantal personen:…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

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

• Verblijf gedurende 5 dagen /4 overnachtingen in volpension 

• Start op maandag 23 april met een lichte lunch ’s middags 

• Eindigt op vrijdag 27 april met een lichte lunch ’s middags 

• Bij lunch en avondmaal zijn tafelbier en water inbegrepen 

• Uitgebreid ontbijt in buffetvorm 

• Gratis gebruik sauna, stoombad, zwembad en jacuzzi  

• Bezoek aan Sea Life Blankenberge 

• S-Plusbegeleider 

• Annulatieverzekering 

Niet inbegrepen: vervoer heen en terug 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 26 

januari 2018. Betalen rechtstreeks aan S-Plus: na inschrijving voorschot 

30% van het totale bedrag en 8 weken voor het vertrek het saldo van 70%. 

 

6. Meerdaagse reis op 9, 10 11 en 12 mei 2018 naar Kent en 

Zuidoost Engeland. 

Zuidoost Engeland is een regio die heel wat te bieden heeft. De vele 

historische bezienswaardigheden, de tuinen en het fraaie platteland van 

Kent staan garant voor een geslaagde vakantie. In dit deel van het land 

vind je vele kastelen, historische huizen en prachtige tuinen, maar er zijn 

ook mooie stadjes zoals Canterbury en Sandwich. Een must see is het 

kustgebied van de Seven Sisters, de prachtige witte kliffen van de South 

Downs. 

Dag 1: 

Vertrek vanaf de opstapplaatsen richting Duinkerke naar Calais voor 

overtocht met de ferry. Daarna rijden we meteen naar de historische 

scheepswerven van Chatham. Optioneel middagmaal, gevolgd door 

bezoek. Hier wordt 400 jaar maritieme geschiedenis van de Spaanse 

Armada (1588) tot de Falklandoorlog (1982), op een originele wijze tot 

leven gebracht. We volgen in beeld, geluid en geur de dagen van een 

leerjongen aan de scheepswerf in 1758. We bezoeken een touwslagerij en 

klimmen aan boord van een onderzeeër. Maar er valt nog zoveel meer te 

beleven. De dag ronden we af met een bezoek aan Rochester, de stad van 

Charles Dickens. Je kan er het museum bezoeken of de gids volgen op een 
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korte wandeling door typische straatjes, langs de burcht en de kathedraal. 

Avondmaal en overnachting in hotel Holiday Inn Ashford Central*** in 

Ashford. 

Dag 2: 

Ontbijt. Vertrek richting Tudeley waar we even halt houden in de kleine 

All Saints Church. Marc Chagall ontwierp speciaal voor deze kerk een 

sfeervolle collectie glasramen. We rijden verder naar Hever Castle. Een 

schitterend kasteel uit de 13e eeuw.  Anna Boleyn, de tweede echtgenote 

van de Engelse koning Hendrik VIII en moeder van Elisabeth I, bracht 

haar jeugd door in dit kasteel.  

We bezoeken het kasteel met de tuinen. Na een vrije lunch in het 

aangename kader van de  Victorian Lunch Room bezoeken we Penshurst 

Place, een parel van een middeleeuwse woonst met de Baron’s Hall uit 

1341. De tuin (5 ha) werd al vóór 1346 aangelegd in kamers met een 

eindeloze verscheidenheid aan soorten en kleuren. Een speelgoedmuseum, 

statievertrekken met waardevolle schilderijen, meubelen, 

wapenuitrustingen en porselein. Avondmaal en overnachting in hotel 

Holiday Inn Ashford Central*** in Ashford. 

Dag 3: 

Ontbijt. In de voormiddag bezoeken we Leeds Castle en de tuinen. Als 

bezoeker vergeet je nooit het moment dat je voor het eerst het 

adembenemende Leeds Castle ziet dat al meer dan 900 jaar majestueus 

lijkt op te rijzen uit de slotgracht. Na dit bezoek rijden we naar Canterbury. 

Na een vrije lunch bezoeken we met onze gids de beroemde kathedraal. 

Daarna kan je vrij je tijd doorbrengen in de oude stad. Avondmaal en 

overnachting in hotel Holiday Inn Ashford Central*** in Ashford. 

Dag 4: 

Ontbijt. Vertrek naar Sandwich, ooit zeehaven, nu verzand tot kleine 

jachthaven en badplaats. We wandelen er langs de best bewaarde, 

halfhouten middeleeuwse huizen. We rijden door de White Cliffs Country 

naar Dover Castle. 2000 jaar geschiedenis zit hier geconcentreerd: een 

Romeinse vuurtoren, een Saksisch kerkje, een Normandische burcht, 

napoleontische tunnels in de krijtkliffen, tijdens WOII uitgebreid tot 

hoofdkwartier van de Navy en nog steeds gebruiksklaar, inclusief 

hospitaal, keuken, … Erg geloofwaardig en heel zintuiglijk wordt hier de 
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oorlogssfeer opgeroepen. Tijdens de terugtocht is er vrij avondmaal op de 

ferry. 

Prijs: € 425 p.p.– supplement single: € 79 p.p. 

Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 385 p.p. – supplement single: € 79 

p.p. 

Inbegrepen: 
• Reis per luxe autocar in Luxe Class 

• Vertrek ’s morgens dag 1; terug ’s avonds dag 4 

• 3 nachten verblijf halfpension (avondmaal: 3 gangen en ontbijt in 

hotel) vanaf  avondmaal dag 1 t.e.m. ontbijt dag 4  

• Alle rondritten en transfers conform de regelgeving i.v.m. rust- en 

rijtijden 

• BTW, baantaksen, verblijfstaksen 

• Annulering- en bijstandsverzekering 

• Gids • S-Plus begeleider 

Niet inbegrepen: 

• Ontbijt dag 1 

• Lunch dag 1, 2, 3 en 4 

• Avondmaal dag 4 

• Dranken bij de maaltijden 

• Inkomgelden bezoeken 

• Persoonlijk uitgaven 

• Eventuele dieseltoeslagen en extra lokale toeristentaks 

Grensformaliteiten:  

• Geldige identiteitskaart 

Munten 

• Britse ponden 

Voorbereiding, bemiddeling en uitvoering door Verhoeven busreizen, 
Oostmallesteenweg 176, 2310 Rijkevorsel. Vergunningsnummer A5741 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 26 

januari 2018. Betalen rechtstreeks aan S-Plus: na inschrijving voorschot 

30% van het totale bedrag en 8 weken voor het vertrek het saldo van 70%. 
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7. Daguitstap op donderdag 17 mei : ‘Over Leie en Vlas’ 

Kortrijk, een centrumstad in het zuiden van West-Vlaanderen, ligt aan de 

rivier de Leie. Kortrijk is vele dingen tegelijk. Groeningestad, hart van de 

Leiestreek, elegant shopparadijs, gevarieerde cultuurleverancier, zuiderse 

terrasjesstek, vlascentrum met wereldfaam, stad van innovatie, creatie en 

design … en nog zoveel meer. Kortom, hoog tijd om Kortrijk zelf te 

beleven! 

We worden verwelkomd in Kaffee Damast in Kortrijk waar we starten met 

een lekkere koffie. Daarna laten we ons door de gids onderdompelen in 

een verhaal over vlas in Texture, het museum over Leie en Vlas. In drie 

totaal verschillende kamers, ingericht in een authentiek vlasverzendhuis, 

maken we kennis met de revolutionaire ontwikkeling die de vlasnijverheid 

in de streek teweeg gebracht heeft. Vlas gebruiken we elke dag, vaak 

zonder het te weten en op onverwachte plekken. Designers, 

wetenschappers en ondernemers laten geen deeltje onbenut. Hun producten 

kan je proeven, voelen en uittesten in de Wonderkamer. De Leiekamer 

brengt het verhaal van de vlas- en linnennijverheid. Het is er een van 

vallen en opstaan. Een fascinerende geschiedenis van denkers, durvers en 

doeners. Onder de gouden kroon ligt de Schatkamer. Hier is het vooral 

genieten van een selectie schitterende damasten, kant, handwerk en fijne 

weefsels. 

Na de rondleiding wacht ons in de bistro van het Vlasmuseum een 

driegangenlunch. Daarna brengen we een bezoek aan vlasweverij Libeco-

Lagae. Al meer dan 150 jaar weeft Libeco kwalitatief Belgisch linnen. Hun 

productiesite ligt in Meulebeke waar zowel linnen stoffen voor de industrie 

als afgewerkte producten voor de Home collectie geweven worden 

(bedlinnen, tafellinnen, …). Libeco, de grootste vlasweverij van België, is 

sinds 2006 erkend als Hofleverancier. Na een presentatie bekijken we alle 

fasen van het productieproces. We sluiten het bezoek af met een drankje.    

Prijs: € 60 - Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 57,50  

Inbegrepen: bus, koffie, gids, toegang museum, driegangenlunch, 

bedrijfsbezoek met gids 

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 26 

januari 2018 en gelieve ten laatste te betalen op 17 april op ons 

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

GEBABEBB 

 

8. Van 1 tot 8 juni 2018: Week aan Zee in Floreal Nieuwpoort, 

Albert I laan 74, Nieuwpoort 

Ga mee met ons genieten tijdens een midweek in Nieuwpoort. Er is zoveel 

te doen en te zien.  

Nieuwpoort is een historische stad met een buitengewoon rijke 

geschiedenis die je niet van 

een kuststad zou verwachten. Op haar grondgebied vind je de grootste 

jachthaven van Noor-Europa. De badplaats heeft een verkeersvrije zeedijk 

langs een breed zandstrand. Een mooi aangelegde boulevard, een 

sfeervolle shoppingstraat en vele restaurants. Ze wordt vaak de hoofdstad 

van de verse vis genoemd en is een stad met oog voor kunst in het 

straatbeeld. Een vlak, rustig en groen hinterland nodigt uit tot verkenning 

te voet of per fiets. Kortom, Nieuwpoort biedt je alles wat je van een 

vakantie verwacht. 

Verblijf 

Floreal Nieuwpoort heeft een ideale ligging in de buurt van het strand en 

de winkelstraat. Dit moderne vakantie- en vergadercentrum heeft zicht op 

de havengeul en is het vertrekpunt voor mooie wandelingen tot aan de 

grootste jachthaven van Europa. De vele sportfaciliteiten zorgen voor 

ontspanning. Geniet van een partijtje tennis, ontspan in het spa-bad of 

speel een spelletje petanque of midget-golf. De nabijgelegen duinen zijn 

een bijzonder pittoreske locatie voor ongestoorde wandelingen. 

 

Logies 

Verblijf in volledig uitgeruste studio’s en/of appartementen. Alle 

logementen zijn voorzien van tv, gratis wifi, telefoon, badkamer met 

douche, haardroger en toilet, koelkast, waterkoker en een 

koffiezetapparaat. Bedden zijn opgemaakt bij aankomst. De indeling over 

meerdere verdiepingen zorgt voor een ruime uitstraling. De toegang van 

elke woning bevat een trap van zeven treden. 

Parking 

Het centrum beschikt over een parking mat ca.100 (niet 

voorbehouden) plaatsen. 
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Inbegrepen: 

Verblijf gedurende 8 dagen/7 overnachtingen in volpension 

• Start op vrijdag 1 juni met een avondmaal 

• Eindigt op vrijdag 8 juni met een lunch ‘s middags 

• Bij lunch en avondmaal zijn tafelbier en water inbegrepen 

• Welkomstaperitief 

• Lakens, dekens en badhanddoeken 

• Gebruik van overdekt zwembad en sportterreinen 

• Verblijfstaks 

• Animatieprogramma 

• Dienst en BTW 

• S-Plus begeleider 

• Annulatieverzekering 

Niet inbegrepen:  

• Andere dranken bij de maaltijden 

• Persoonlijke uitgaven 

• Entreegelden, … 

Prijs: € 435 p.p. – Sterprijs voor leden Bond Moyson € 395 

Supplement single: € 87,50 /periode 

 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 26 

januari 2018. Betalen rechtstreeks aan S-Plus: na inschrijving voorschot 

30% van het totale bedrag en 8 weken voor het vertrek het saldo van 70%. 

 

9. Daguitstap op donderdag 14 juni naar ’s Hertogenbosch. 

In ’s Hertogenbosch ontmoeten oud en nieuw elkaar. Het is een prachtige 

vestingstad met tal van monumenten, maar het is ook een stad van 

eigentijdse kunst en hightech bedrijven. De stad van middeleeuwse panden 

boven de Binnendieze en van eigentijdse gebouwen in de 

nieuwbouwwijken. Verken de stad met ons en ontdek al het moois dat ’s 

Hertogenbosch te bieden heeft. 

Bij aankomst op het Paradeplein worden we verwelkomd met een echte 

‘Bossche bol’ met koffie/thee naar keuze. Daarna komen stadsgidsen ons  

ophalen voor een wandeling door  

De historische binnenstad. Je zult verbaasd zijn van wat de stad aan 

geheimen prijsgeeft. De stadsgidsen voeren ons door smalle karakteristieke  
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straatjes, over pleinen en langs bekende Bossche monumenten en vertellen 

verhalen uit het verleden en heden van een stad in beweging. 

Om 12u.30 schuiven we aan tafel in restaurant Picasso voor een warme 

driegangenlunch. Na de lunch zakken we af, via de typische 

winkelstraatjes, naar het beschermde stadsgebied van de Binnendieze, het 

kronkelende water in de binnenstad. Langs allerlei bruggetjes neemt de 

schipper ons mee voor een vijftig minuten durende vertel- en 

verkenningsvaartocht in de Bossche onderwereld. Na de vaartocht is er nog 

tijd om op eigen houtje het bruisende centrum te verkennen. 

Prijs: € 52,50 – sterprijs voor leden Bond Moyson € 50 

Inbegrepen: bus, koffie/thee met Bossche bol, gids stadswandeling, 

driegangenlunch, boottocht. 

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur 

 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 26 

januari 2018 en gelieve ten laatste te betalen op 14 mei op ons 

rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of 

Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 

 

10. Daguitstap op 23 augustus 2018 naar PAIRI DAIZA i.s.m. VFG 

Pairi Daiza bestaat uit 65 hectaren weelderige tuinen, authentiek en 

gevarieerd. Tussen de Balinese rijstvelden, de boomvarens uit Tasmanië, 

de Australische bush, de Andalusische tuin, de prachtige rozentuin met 

200 verschillende soorten rozen, de Afrikaanse savanne, het 

watercipressenbos of de Chinese tuin met haar miljoenen keien, maak je 

een reis doorheen de vijf werelddelen. In de Jardin des Mondes wonen 

5000 dieren, waaronder talrijke soorten die met uitsterven bedreigd zijn. 

Zij verblijven hier in het kader van een beschermings- en 

voortplantingsprogramma van bedreigde diersoorten. Westelijke 

laaglandgorilla’s, reuzenpanda’s, orang-oetans, gnoes, lemuren, giraffen, 

olifanten, panters, rode panda’s, roofvogels, witte tijgers, enz … Bij elke 

stap ontdek je iets nieuws! 

Onderbreek rond het middaguur even je reis voor een lunch in een 

van de eetgelegenheden. Er zijn er voor ieders smaak en ieders 

budget. Picknicken kan ook.  

Prijs: € 45 - Sterprijs voor leden Bond Moyson:   € 42,50  
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Kinderen van 3 jaar tot 11 jaar: € 42  

Sterprijs kinderen jonger dan 11 jaar: € 39  

Inbegrepen: bus, toegang Pairi Daiza.  

Niet inbegrepen: fooi chauffeur, maaltijden en dranken 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 26 

januari 2018 en gelieve ten 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 

 

11. Meerdaagse reis op 3, 4, 5, 6 en 7 september 2018 – ‘ Salzburg ‘ 
Van alle steden in Oostenrijk is Salzburg een van de mooiste steden met 

klasse, stijl en karakter. Mix deze eigenschappen met een vleugje Mozart 

en de klanken van de Sound of Music en je krijgt een stad waar je je niet 

verveelt. Het barokke karakter dankt de stad aan de prins die in de 16de 

eeuw heerste. Hij nodigde Italiaanse architecten uit en deze gaven de stad 

de nieuwe vorm en het karakter waar ze in Salzburg nu nog bijzonder trots 

op zijn. De stad werd hiervoor bekroond met een plek op de UNESCO-

werelderfgoedlijst. Uiteraard ook te danken aan de vele 

bezienswaardigheden in de stad.  

Dag 1: Vertrek ’s morgens vanaf de opstaplaatsen langs Aken over 

Koblenz naar Oostenrijk. Onderweg in Duitsland hebben we de 

gebruikelijke stops met eetgelegenheid. Avondmaal en overnachting in het 

hotel Imlauer**** in Salzburg..  

Dag 2: Na het ontbijt rijden we naar de keramiekstad Gmunden die 

wereldbekend is voor meer dan 300 jaar oude traditie. Tijdens een geleid 

bezoek aan een van de grootste fabrieken kunnen we de handmatige 

verwerkingen en beschilderingen van de keramiek volgen. Nadien maken 

we een wandeling naar het Seeschloss Ort dat gelegen is in de Traunsee. In 

het centrum nemen we een kijkje in het Rathaus met het enige keramieken 

klokkenspel van Oostenrijk. Terug naar Salzburg. In de namiddag vrije tijd 

voor eigen bezoeken of shopping. Avondmaal en overnachting in het hotel 

Imlauer**** in Salzburg..  

Dag 3: Na het ontbijt rijden we naar het kuuroord Bad Ischl. We bezoeken 

er de keizersvilla van Franz Jozef die diende als zomerresidentie en 

wandelen door de mooi gemeubileerde vertrekken waar Keizerin Sissi vaak 

verbleven heeft. Verder naar het indrukwekkende Dachsteingebergte. We 

bereiken het schilderachtige Hallstatt, dat erkend werd als werelderfgoed 
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door de Unesco. Middagmaal. Het eeuwenoude centrum van Hallstatt dat 

gelegen is aan de Hallstättersee, ligt ingeklemd tussen de steil rond de stad 

oprijzende bergwanden. Een wandeling door de pittoreske straatjes met een 

bezoek aan de Pfarrkirche en het knekelhuisje mag niet ontbreken. Verder 

via de Koppenpass en Bad Aussee bereiken we Altaussee. Via een 

panoramische weg o.a. langs de Traunsee terug naar het hotel voor 

avondmaal en overnachting.  

Dag 4 : Na het ontbijt uitgebreid bezoek aan Salzburg. We wandelen langs 

de belangrijkste bezienswaardigheden zoals de Dom, deStiftkerk en het 

kerkhof van Sankt-Peter, de Getreidegasse met geboortehuis van Mozart, 

de Residenzplatz, de Mozartplatz, de Kapittelplatz, enz. Bezoek aan het 

Dom Quartier. Met zijn overweldigende uitstraling en de dubbele torens 

domineert de Dom in de oude stad. Het indrukwekkende interieur met 

mooie koepel is in barokke stijl aangekleed. Benedictijnerabdij St. Peter, 

wordt in Salzburg de Stift Sankt Peter genoemd. Het is een van de oudste 

kloosters in Oostenrijk, de bijhorende oude bibliotheek bevat 800 zeer 

waardevolle manuscripten. De binnenkant van dit klooster is werkelijk 

adembenemend. Aan de prestigieuze winkelstraat Gertreidegasse, staat het 

geboortehuis van Mozart. Midden in het centrum van Salzburg ligt de 

Oude Markt, sinds de 13e eeuw het commerciële centrum van de stad. 

Middagmaal. Na de middag bereiken we met kabelbaan de vesting 

Hohensalzburg bovenop de Festungsberg. Het behoort tot een van de 

grootste middeleeuwse kastelen van Europa. Onder de prachtige vesting 

Hohensalzburg ligt er een majestueuze tuin, Schloss Mirabel genoemd. De 

tuin heeft een prachtige verzameling van historische en mythische beelden 

zoals Hercules en Pluton. Avondmaal en overnachting in hotel 

Imlauer**** in Salzburg.  

Dag 5 Terugreis. Na het ontbijt verlaten we ons hotel en vertrekken we 

huiswaarts. Onderweg houden we de gebruikelijke stops in Duitsland. 

Aankomst rond 21u.  

Facultatief: Op dag 2, 3 of 4 is er na het avondeten mogelijkheid tot het 

bijwonen van de muzikale show ‘The Sound of Music’, dit zal op 

voorhand gevraagd worden aan de deelnemers (meerprijs). 

Prijs: € 740 p.p. Supplement single: € 115 p.p. Sterprijs voor leden Bond 

Moyson: € 700 p.p. Supplement single: 115 euro/persoon  

Inbegrepen: 

 • Reis per luxe autocar in Luxe Class  

• Vertrek ’s morgens dag 1; terug ’s avonds dag 5  
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• Ontbijt: dag 2, 3, 4 en 5  

• Avondmaal: dag 1, 2, 3 en 4  

• Alle rondritten en transfers conform de regelgeving i.v.m. rust- en 

rijtijden 

 • BTW, baantaksen, verblijfstaksen 

• Annulering- en bijstandsverzekering 

 • Gids en S-Plus begeleider  

Niet inbegrepen:  

• Ontbijt dag 1   

• Lunch dag 1,2,3,4 en 5  

• Avondmaal dag 5  

• Dranken bij de maaltijden  

• Inkomgelden bezoeken • Persoonlijk uitgaven  

• Eventuele dieseltoeslagen en extra lokale toeristentaks  

Voorbereiding, bemiddeling en uitvoering door Verhoeven busreizen, 

Oostmallesteenweg 176, 2310 Rijkevorsel. Vergunningsnummer A5741  

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 26 

januari 2018. Betalen rechtstreeks aan S-Plus: na inschrijving voorschot 

30% van het totale bedrag en 8 weken voor het vertrek het saldo van 70%. 

 

12. Daguitstap op donderdag 27 september: ’Schaarbeek, Art 

Nouveau en Train world’ 

Na de ochtendkoffie neemt een gids ons mee voor een wandeling door 

Schaarbeek van het Prinses Elisabethplein tot aan de 

Lambermontlaan. Er valt heel wat moois te ontdekken in deze ruim 

aangelegde, groene wijk. Startpunt van de wandeling is het erg mooie 

stationsgebouw van Schaarbeek, een van de oudste en meest originele 

stationsgebouwen van België. Je komt tijdens deze wandeling meer te 

weten over de verrassende stationsbuurt, met enkele imposante 

boulevards en verborgen art-nouveaupareltjes. 

Lunchen doen we in het restaurant. 

Na de lunch brengen we een bezoek aan Train World. Naast het oude 

stationsgebouw van Schaarbeek werd in 2015 een spiksplinternieuw 

complex opgetrokken bestaande uit vier expositieruimtes. De volledige site 

van het museum telt 10 000 m². Onder leiding van een deskundige gids 

maken we kennis met de mooiste stukken uit de collectie van het rollend 

materieel van de Belgische Spoorwegen. Daarnaast wordt ook de 

belangrijke rol die de spoorwegen spelen op het vlak van mobiliteit belicht 
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en werpen we ook een blik op de toekomst. Na de rondleiding kan je 

zonder gids nog eens Train World doorkruisen.  

Prijs: € 65 - Sterprijs voor leden Bond Moyson:€  62,50  

Inbegrepen: bus, koffie, gidsen wandeling en museum, lunch  

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 26 

januari 2018 en gelieve ten laatste te betalen op 27 augustus op ons 

rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of 

Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 

 

13. Daguitstap op donderdag 18 oktober 2018 naar De Krook en 

brouwerij Huyghe. 

Gent heeft iets met boeken. Een boekentoren, een Nobelprijswinnaar 

Literatuur, … De nieuwe Gentse Stadsbibliotheek past in die lange 

traditie. De nieuwe Gentse bibliotheek De Krook opende haar deuren 

in maart 2017 maar is veel meer dan louter een bibliotheek. Het 

maakt deel uit van een groot stadsvernieuwingsproject. De Krook 

moet de lange tijd weggemoffelde buurt achter de Minardschouwburg 

nieuw leven inblazen en er een aantrekkelijk doorgangsgebied van 

maken. 

We hebben afspraak met de gids bij een koffie in het Krookcafé. 

Daarna neemt hij ons mee op een tocht door het gebouw dat zowel 

stedenbouwkundig als architecturaal tot de verbeelding spreekt en dat 

een smeltkroes is van technologie en innovatie. Zo kan je als 

bezoeker over ontleende boeken allerlei info opvragen en boeken die 

je inlevert komen meteen op een transportband terecht en worden 

rechtstreeks met een paternosterlift naar niveau -2 gebracht. Maar de 

gids heeft het ook over het verleden en de toekomst van de 

bibliotheek en van de wijk waar de Krook zich nu in heeft genesteld. 

Lunchen doen we in ’t Braemhof in Gentbrugge. 

Om 15.30u brengen we een bezoek aan brouwerij Huyghe. De brouwerij in 

Melle werd in 1906 opgericht op een site waar al sinds de 17e eeuw bier 

werd gebrouwen. De familie Huyghe brouwde vooral de pils Golden Kenia 

maar werd pas echt berucht met haar Delirium Tremens. De roze olifant op 

het etiket is wereldwijd een hit. Tijdens de rondleiding maken we kennis 
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met de rijke biergeschiedenis in het unieke biermuseum en beleven we de 

passie van het brouwen zelf al wandelend door de brouwerij. Het bezoek 

sluiten we af met een welverdiende degustatie. 

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

Inbegrepen: bus, koffie, lunch, gidsen, degustatie  

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 26 

januari 2018 en gelieve ten laatste te betalen op 18 september op ons 

rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of 

Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 

 

14. Daguitstap op donderdag 15 november 2018 naar ANTWERPEN 

BAROK. 

Peter Paul Rubens en zijn barokke culturele nalatenschap: Antwerpen 

bouwt er in 2018 een fantastisch stadsfestival rond. Het barokjaar slaat een 

brug tussen de oude meesters en enkele Antwerpse iconen van vandaag. 

Antwerpen schittert dit jaar meer dan ooit als de barokke hoofdstad van de 

Lage Landen. 

In het barokjaar mag het ook over lekker eten gaan. Culinair fotograaf 

Tony Le Duc brengt voor de expo ‘Cokeryen’ werken van Frans Snijders 

en zijn tijdgenoten samen met eigen werk. Le Duc slaagt erin basisvoedsel 

als kunst te verheffen. Een gave die ook barokschilder Frans Snijders had. 

Hij laat zich inspireren door barokke voedingsstillevens en zorgt met 

nieuw foto- en videowerk voor een andere kijk op barok. Na de 

gebruikelijke ochtendkoffie laten we ons gidsen door deze heerlijke 

tentoonstelling in het vernieuwde huis en de studio van Frans Snijders 

himself. 

Lunch 

De veelzijdige kunstenaar Rubens is wereldbekend. Het grootste deel van 

zijn leven heeft hij gewoond en gewerkt in Antwerpen. Na de lunch nemen 

gidsen ons mee op een wandeling door zijn leven en dat van zijn 

tijdgenoten. De wandeling start aan de Schelde, de rivier die de stad 

rijkdom en de artiesten faam bracht. Door de omliggende smalle straatjes, 

langs de woningen van steenhouwers en bankiers, wandelen we een 

aantrekkelijk deel van de historische stadskern binnen. Hippe brocante 



Contact januari 2018 ACOD - Onderwijs 

gepensioneerden  29 
  

 

 

winkels en modezaken leiden ons naar het hoogtepunt van de wandeling: 

het Rubenshuis.  

Prijs: € 57,50 - Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 55  

Inbegrepen: bus, koffie, gidsen Cokeryen, toegang Cokeryen, gidsen 

Rubenswandeling, lunch Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 26 

januari 2018 en gelieve ten laatste te betalen op 15 oktober op ons 

rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of 

Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 

 

15. Daguitstap op donderdag 20 december: Aken, kerstsfeer in een 

historische stad. 

Aken (Aachen) is liefde op het eerste gezicht. De stad die haar faam dankt 

aan Karel De Grote, die de stad reeds in de tweede helft van de achtste 

eeuw een groet uitstraling bezorgde, pronkt met talrijke kunstschatten en is 

bovendien met haar vele elegante winkels en shoppingcenters en haar 

gezellige cafés, een levendige stad die niet snel zal vervelen. 

We brengen een bezoek aan de stad tijdens de jaarlijkse kerstmarkt. De 

sfeervolle omgeving rondom de Dom en het stadhuis zijn in deze periode 

een lust voor het oog door de vele, mooi versierde kraampjes en de 

schitterende lichtjes. De steegjes en pleinen in dit deel van de binnenstad 

zijn gedurende de kerstmarkt omgetoverd tot een echt kerstdorp waar het 

meer dan goed toeven is. 

Prijs: € 30 – Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 27,50 

Inbegrepen: bus 

Niet inbegrepen: fooi chauffeur, maaltijd en dranken  

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 26 

januari 2018 en gelieve ten laatste te betalen op 20 november 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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Nuttige info: 

 

 

Francine van der Graaf: voorzitter   

Tel  0496/86.12.35 

Tichelrei 14, app 020, 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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