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Tel.: 09/269.93.40 
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Secretariaat: Bagattenstraat 158 -  9000 Gent  

                          

 
Mededelingenblad CONTACT 

Jaargang 44   nr.2  februari 2017 

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

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. 

 
 

Genoteerd 

“Pleiten voor iets minder ongelijkheid is absoluut niet 

utopisch  of irrealistisch.  Je moet als samenleving  het 

gewoon  willen.” (Anthony B. Atkinson) 

 

A. « Tout va très bien, Madame la Marquise. » : de 

bekende mantra opgevoerd door de N-VA met op kop 

Bart De Wever: 2 jaar doorbijten met besparingen en … 

er is geen alternatief ! Wat een anomalie ! 

De omkaderde titel klinkt helemaal anders dan datgene wat 

wij dagelijks in de kranten kunnen lezen en wat we toch 

dagelijks ervaren in onze omgeving. Een greep uit recente 

krantenkoppen geeft de richting aan. Toegegeven, wij komen 

uit een bankencrisis in  2008 maar in 2016 zijn we nog niet 

ver opgeschoven! 
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 Een tussentijds rapport van de “herstelregering” 

(Knack dd. 4 januari 2017):  

- Begroting en overheidsfinanciën: slechter dan de regering 

Di Rupo.  

De begrotingsopmaak was niet ernstig en niet 

professioneel.  

De belastingshervorming: goede intenties, slechte 

uitwerking.  

- “Het einde van de sociale zekerheid ? Bij omzeggens alle 

begrotingen blijken de inkomsten tegen te vallen, en de 

uitgaven groter te worden: met dit model zal de sociale 

zekerheid  aangesproken moeten worden om de gaten op te 

vullen”(Sacha Dierickx, denktank Minerva).    

- Werkgelegenheid : een mooi gelijkspel, met 1/3de 

deeltijdse banen en 1/3de  tijdelijke banen die evenwel de 

statistieken opvullen” (Knack dd. 4 januari 2017, door 

Stijn Tormans).    

- Gezondheidszorg: Maggie De Block met de “dichtgenaaide 

zakken” kwam in november onder vuur te liggen, haar 

besparingen werden de sector te veel. 

- “De fraudebestrijding van de regering-Michel is een 

regelrechte ramp” (Knack dd. 23 november 2016). “Wie 

geld heeft, kan in België zijn juridische maagdelijkheid 

kopen”, Michel Claise, onderzoeksrechter.   

-“De “defenestratie” van Karel Anthonissen, Gewestelijk 

directeur van de BBI in Gent verliest door een nieuwe wet 

‘toevallig’ zijn vaste benoeming. (Knack dd. 4 januari 2017) 

“Ik heb 61.000 dossiers aangeklaagd voor een bedrag van 

36 miljard euro,  waarop een veel te lage taks werd 
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geheven van amper 8 %. (DeMorgen dd. 27/01/2017, door 

Karel Anthonissen.  

- “Bijna één Belg op vier (22 %) krijgt eindjes niet aan 

elkaar.” (Het Nieuwsblad, dd. 17 januari 2017) 

- “Steeds meer mensen kloppen aan bij voedselbanken” In 

2016 hebben 143.287 minderbedeelden een beroep gedaan 

op de voedselbanken.  In drie jaar tijd is het  aantal met 

17,3 % toegenomen: een nooit geziene evolutie in de ruim 

dertig jaar lange geschiedenis van “De Belgische Federatie 

van Voedselbanken”. 

 

B. “Inequality. What can be done?” Harvard University 

Press, by Sir Anthony Barnes Atkinson. 

 Een rouwbericht in de DeMorgen dd. dinsdag, dd. 03-01-17:  

De economist Sir Anthony Barnes -Tony- Atkinson  is 

overleden  op zondag, 1 januari 2017 op 72-jarige leeftijd. 

Atkinson was verbonden aan de London School of Economics 

en het Nuffield College in Oxford. Hij bezweek aan een 

slepende ziekte. 

 In zijn lijvig werk laat Atkinson na meer dan 40 jaar 

onderzoek en wetenschappelijk werk een schat aan 

belangrijke data na met als onderwerp “de ongelijkheid 

en de nefaste economische gevolgen daarvan. ”  

De Brit wordt aanzien als een van de meest vooraanstaande 

economisten op dit gebied: hij is de promotor van Frank 

Vandenbroucke. De Franse econoom Thomas Piketty is 

zijn geestelijke zoon. In zijn boek Inequality (2015) brak 

Atkinson een lans voor een verregaande herverdeling van de 
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rijkdom. "Natuurlijk zal men deze voorstellen proberen af te 

doen als onmogelijk, vergezocht en te duur", vertelde “Tony” 

Atkinson  in een interview met Yves Desmet in DeMorgen dd. 

22.07.2015.  "Maar dat klopt niet, economie is geen 

natuurwet, je kunt ze met beleid wel degelijk 

beïnvloeden. Je kunt werkloosheid, armoede en ongelijkheid 

terugdringen. Er is een alternatief: Je moet het alleen 

willen."  

 

 Hiermee distantieert Atkinson zich volledig van de 

“Illustere 18de eeuwse denker” Adam Smith (1723-1790), 

voortrekker van de Vrijemarkteconomie die toen opgang 

maakte in zijn “Wealth of Nations” (1776) met zijn theorie 

van een mysterieuse “Invisible hand”,  die de vrije markt 

regelt  op een doeltreffende  manier,  zorgt voor een 

eerlijke inkomensverdeling en aldus harmonie en welvaart 

creëert op economisch gebied voor de gehele maatschappij.  

Dank zij de “onzichtbare hand” in het economische systeem 

leidt het samenspel van individuen die hun eigen belang 

nastreven automatisch tot grote maatschappelijke 

welvaart.  The “invisible hand” groeide uit tot en is nog 

steeds de basismetafoor van het kapitalisme en geldt 

vandaag nog als leidraad voor de “neoliberalen”. 

Adam Smith was een diep religieus man en hij vond dat de 

overheid zich met zo weinig mogelijk zaken diende te 

bemoeien.    

“Ik ben een goede bakker en het is normaal dat ik veel 

tevreden klanten heb.  Noch ikzelf, noch mijn tevreden 

klanten hebben daarvoor geen bijkomende inspanningen te 
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leveren: de gemeenschappelijke welvaart komt vanzelf. En 

loopt er iets fout, dan zal “de onzichtbare hand” wel 

alles rechttrekken.  De rol van de staat  wordt beperkt tot 

het garanderen van “law and order”, via een rechtssysteem, 

defensie en onderwijs.   

 

Door de bankencrisis van 2008 kreeg het geloof in de 

onzichtbare hand uiteraard een flinke dreun. De grote 

liberaliseringdossiers van de voorbije tien jaar dreigen in 

ons land met een sisser af te lopen.   

 De NMBS moest door de ultra-liberale EU opgesplitst 

worden in drie bedrijven teneinde de concurrentie te 

waarborgen. Blijkt nu dat dit helemaal geen goed idee was.  

 De banken moesten in 2008 door de overheid -op onze 

kosten- ten bedrage van 22 miljard euro gered worden.  

 Sommige groepsverzekeringen of  pensioenfondsen 

vullen hun verplichtingen na een eenzijdige beslissing slechts 

gedeeltelijk in.  

 De vrijmaking van de Belgische energiemarkt is ook 

totaal mislukt, vooral als het om de stroomproductie gaat. 

Socialisten pleiten voor een opnieuw nationaliseren van 

Electrabel.  Maar de liberalen blijven toch verder pleiten 

voor een “tweetrapsstrategie”: eerst moet de overheid de 

kaarten herverdelen, daarna moet de markt opnieuw zijn 

gang kunnen gaan.  Feit is dat de elektriciteit op tien jaar  

37 % duurder is geworden…,  

 

De omslag naar een interventie door de overheid in de 

economie is ook duidelijk merkbaar in het denken van 
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econoom Paul De Grauwe, oorspronkelijk de bekendste 

Vlaamse profeet van de vrije markt. In een recent interview 

erkent de  professor in DeMorgen: “Ik ben een liberaal die 

ondertussen begrepen heeft dat de markt niet alles oplost. 

“Je hebt instanties nodig om de markt te corrigeren, 

zelfs drastisch te corrigeren! "  

 

C. “De overdreven ongelijkheid dient de economie niet 

langer”. 

Met die zin waarschuwt de Franse econoom, Thomas Piketty, 

47 jaar oud,  net zoals zijn geestelijke vader Atkinson voor 

een groeiende maatschappelijke onrust door ongelijke 

rijkdom. Doctor in de economie, reeds op zijn 22ste,  

assistent en gastprofessor aan het Masschusetts Institute 

of Technology,  gewezen directeur en nu hoogleraar aan de 

Paris School of Economics.  Na een driejarenlang verblijf in 

de Vs keert hij terug naar Parijs. Samen met een 25 

collega’s dook hij vijftien jaren lang in de overheids-

archieven van meer dan 25 landen en verzamelde hij alle 

gegevens over ongelijkheid: belastingsaangiften, salarissen-

strookjes, balansen, enz…  Vijftien jaar later was er een 

enorme database klaar.   

In zijn vuistdikke “Capitalism in the 21st.Century” (790 blz.) 

bundelt hij een nauwgezette statistische, wetenschappelijk  

onderbouwde analyse van de huidige economische 

ongelijkheid die tot stand gekomen is, tussen de late 

achttiende eeuw en vandaag in Frankrijk, Engeland en de 

Verenigde Staten. Zijn boek werd  in meerdere talen 

vertaald en vliegt als zoete broodjes de boekhandel uit.  
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Het boek bereikte nummer één op The New York 

Times  bestseller hardcover non-fictie lijst van 18 mei 

2014.  

Vriend en vijand zien in hem de belangrijkste  econoom van 

de dertig laatste jaar. 

Joseph Stiglitz (Nobelprijs Economie 2001) en Paul Krugman 

(Nobelprijs Economie 2008) beweren dat hij de vinger op 

de wonde van het hedendaagse kapitalisme heeft  gelegd. 

Zij waarschuwen de politici: “Doe zo verder en het 

kapitalisme stoot op zijn eigen grenzen.” 

 

 

D. Een poging: de essentie van zijn werk beknopt te 

omschrijven: 

De centrale stelling is dat de ongelijkheid  geen toeval is, 

maar een kenmerk van het kapitalisme, dat alleen kan 

worden teruggedraaid door middel van overheidsingrijpen  

Daarenboven stelt hij dat, tenzij het kapitalisme wordt 

hervormd, de democratische orde wordt bedreigd.    

Piketty bood een "mogelijke oplossing”: een wereldwijde 

belasting op rijkdom. 

Knack dd.23 april 2014 zond Marnix Verplancke naar zijn 

uiterst sober bureau op de Parijse universiteit.  

Eén van zijn vragen: 

Is er een ideaal niveau van ongelijkheid, waarop de 

overheid moet ingrijpen ? 

Antw.: “Er is zeker geen wiskundige formule die ons de 

ideale maatschappelijke ongelijkheid zou opleveren: er zijn 

teveel referentiepunten.  Amerika van de jaren 1960 en 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times
https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times
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1970, was voor mij een nuttig referentiepunt. Toen was de 

ongelijkheid veel kleiner en de economische groei veel groter 

dan vandaag. De voorbije dertig jaren heeft Amerika een 

economische groei gekend van jaarlijks 1 à 1,2 procent.  

Twee derde van die groei is naar 1 procent van de bevolking 

gegaan. Dus, bleef er voor de voor de andere 99 procent 

maar weinig over.  

Wat ik wel wil doen, is historische uitschieters beschrijven, 

waardoor men gaat inzien dat een maatschappij waarin 10 

procent 90 procent van de rijkdom bezit, niet ideaal is. 

Statistieken kunnen nuttig zijn om het democratisch debat 

van zuurstof te voorzien, maar het is uiteindelijk toch de 

politiek die bepaalt hoeveel ongelijkheid we willen ! 

Hij ondersteunt het met een voorbeeld: in Parijs van rond de 

vorige eeuwwisseling was het onmogelijk om zomaar een 

appartement te bezitten.  Ofwel was je de eigenaar van het 

hele appartementsgebouw, ofwel had je niets. Die toestand 

werd gaandeweg onhoudbaar: de politiek en overheid hebben 

in de loop van de geschiedenis daar gaandeweg een evolutie 

in teweeggebracht die toen sociaal gerechtvaardigd werd 

geacht en tegelijk ook de  economie enigszins diende.  

Een verarmde bevolking heeft geen koopkracht meer om de 

economie te ondersteunen.   

Piketty realiseerde zich dat voorgaande economen hun 

theorieën over ongelijkheid en kapitalisme niet als een 

geheel fenomeen, maar op uitzonderingen (bvb. economische 

problemen na oorlogen, hongersnood, ecologische 

veranderingen, massale werkloosheid, enz…) hadden 

gebaseerd. Met zijn enorme database verzameld over 2 
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continenten, tussen de 18de eeuw en vandaag,  was hij tot 

heel wat meer omvattende conclusies kunnen komen.  

Met zijn team van 25 collega’s en onderzoek over meerdere 

eeuwen hadden zij geschiedenis en economie aan elkaar 

gekoppeld: 

- Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak en in de jaren die 

erop volgden werden miljarden aan vermogen vernietigd, 

traden recessie, depressie en hyperinflatie op. Hetzelfde 

scenario herhaalde zich met de WO II. Volgens Piketty 

waren oorlogssituaties en de eruit resulterende krachten de 

enige krachten sedert de Industriële Revolutie die sterk 

genoeg waren om de ongelijkheid substantieel te 

verminderen. De terugkerende frontsoldaten en de 

verarmde bevolking konden eisen stellen: de economie lag 

plat.   

Zowel kapitaal als arbeid zagen zich genoodzaakt de 

economie her op te bouwen  ofwel ten onder te gaan.  

Voor het eerst in de geschiedenis versloeg de arbeid het 

kapitaal.  

Het geaccumuleerde en  opgeborgen kapitaal diende om 

een nieuwe infrastructuur op te bouwen. De  decennia 

waarin de gelijkheid groeide –tussen 1914 en 1973- waren 

uniek. Een constante was in de loop van eeuwen meetbaar: 

het rendement op kapitaal lag altijd tussen de 4 en de 5 

procent, terwijl de jaarlijkse groei van de economie ver 

onder de 2 procent lag. Die discrepantie veroorzaakte 

door een accumulatie van kapitaal de ongelijkheid.  

- Verder, schetst Piketty  een doemscenario.  

Zonder de terugkeer van een stevige economische groei 
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(onwaarschijnlijk), progressieve belastingen op kapitaal 

(onwaarschijnlijk) of een Derde Wereldoorlog (onwenselijk), 

zal de ongelijkheid verder eindeloos blijven oplopen.   

- Welke weg zullen we kiezen? Gaan we terug naar de 

19de eeuw, naar een tijdperk van extreme ongelijkheid ? 

of gaan we vooruit naar een meer egalitaire eeuw- naar 

een nieuw kapitalisme?  

“De geschiedenis is altijd door en door politiek geweest”, 

schrijft Piketty.    

- De zes decennia –tussen 1914 en 1973- na de oorlog waarin 

de gelijkheid uit noodzaak groeide die zijn voorbij.   

Sedert de crisis en de bankencrash van 2008 zitten we 

opnieuw met een onevenwicht.  Uiteindelijk zijn de komende 

politieke constellaties die zullen bepalen hoeveel 

ongelijkheid ze willen … en of ze zullen ingrijpen of niet ! 

 

E. Het socialisme en het syndicalisme maakten deel uit 

van de referentieperiodes tussen de 18de eeuw en 

vandaag.   

Enkele mijlpalen die aantonen dat pessimisme gemeden 

moet worden:  

25 mei 1867: De Wet Le Chapelier werd in België 

afgeschaft: corporaties werden  toegestaan. 

1889: wet op kinderarbeid: kinderarbeid werd toen 

verboden voor alle kinderen  onder de 12 jaar. ... 

1 mei 1890: de allereerste 1 mei-actiedag in Europa met als 

eis de 8-urendag.  

1912: Betoging voor stemrecht  

1937: ontstaan van het Belgisch vakverbond. 
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1945: linkse vakbonden verenigen zich in een brede inter-

professionele eenheidsvakbond: het algemeen belgisch 

vakverbond of abvv 

1885 tot 2008: geleidelijke groei (met meer dan 160 

data) van onze Sociale Zekerheid.  

Zwaartepunt: 1944 en naoorlogse periode. Onze Sociale 

zekerheid is een “instituut” gegroeid uit het Socialisme 

en het syndicalisme. Weet wel dat alle legitieme 

verworvenheden het voorwerp zijn geweest van acties, 

verzet en soms verbeten strijd. Wij gaan door met de 

strijd, er is geen alternatief.   

 

LEVENSVERWACHTINGIN BELGIË (MANNEN EN VROUWEN SAMEN): 

1870 1954 2014 

46,6 jaar 68,6 jaar 81,1 jaar 

 
GEWERKTE UREN PER WEEK PER VOLTIJDSE WERKNEMER IN 
BELGIË: 

1870 1900 2000 

72,2 u. 64,2 u. 36,9 u. 

 
DEEL VAN DE BEVOLKING VAN 15 JAAR EN OUDER MET EEN HOGER 
DIPLOMA IN BELGIË: 

1970 2015 

7 % 28,7 % 

 
LANDEN MET EEN DEMOCRATIE IN DE WERELD : 

1940 1975 2009 

9 34 87 
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SCHOOLGAANDE KINDEREN IN AFGHANISTAN: 

2000 2016 

800.000 8 miljoen 

 
KINDERSTERFTE IN ONTWIKKELINGSLANDEN: 

1990 2012 

12 miljoen kinderen 6,6 miljoen kinderen 

 
GEWAPENDE CPNFLICTEN IN DE WERELD: 

1990 2016 

26 11 

 
 
DODEN DOOR OORLOG EN TERRORISME IN DE WERELD: 

1952 2015 

23 miljoen 170.000 

 
TERREURDODEN IN EUROPA: 

1985-2001 2001-2015 

2120 577 

 

 

 

 

Freddy D’havé, secretaris ACOD onderwijs gepensioneerden. 

  



Contact februari 2017 ACOD - Onderwijs 

gepensioneerden  13 
 

 

 

Bronnen: 

Knack dd.19/11/2014: Europese landen moeten belastingen 

gelijktrekken, door Esther Bijlo. 

DeMorgen dd. 22/07/2015: Natuurlijk is er een alternatief, 

door Yves Desmet. 

DeMorgen dd/04/07/2016: Mijn plan voor een nieuw Europa 

na de Brexit, door Thomas Piketty. 

Knack dd. dd.17/08/2016: Het gaat goed met de wereld, 

door Ralf Bodelier. 

Knack dd. 23/11/2016: De fraudebestrijding van de regering 

Michel is een regelrechte ramp, door Han Renard en Kristof 

Clerix. 

DeMorgen dd. 03/01/2017: Econoom Atkinson overleden, 

door (JVH). 

Knack dd.04/01/2017: De "defenstratie van Karel 

Anthonissen, door Stavros Kelepouris. 

Het Nieuwsblad, dd. 17/01/2017: Bijna een Belg op vier 

krijgt eind niet aan elkaar, door Bart Moerman. 

id. Deze acht hebben, evenveel als 3,739 miljard anderen die 

tot de armste helft van de wereldbevolking behoren, door 

Kristof Simoens.  

Het Nieuwsblad dd. 24/01/2017: Steeds meer mensen 

kloppen aan bij voedselbanken, door ( Blg)  
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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 woensdag 15 februari 2017: muzikale namiddag ' 

Tre Voci Celesti' (€6) 

 

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

 

2. Op zaterdag 25 februari 2017: eetfestijn 'Warme 

Beenham' (€17) 

 

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

 

3. Polen:  Krakau en Auschwitz van 3 juni tot 7 juni  

 

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

 

4. Op maandag 6 maart 2017 : Opera in de cinema: 

RUSALKA(€ 17) 

 

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

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


 

 

5. Op woensdag 15 maart 2017: Lente-en 

zomermodeshow (€6) 

 

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

 

6. Op maandag 20 maart 2017: La Traviata (€17) 

 

7. Ik kom naar de wijndegustatie op 21 maart 2017 (€ 

45) 

 

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

 

 

 

 

 

 

Datum:………………………………………………………       

 

Handtekening:…………………………………… 
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Onze activiteiten 

 

1. Op woensdagnamiddag 15 februari 2017: optreden 

van de 'Tre Voci Celesti': Marc Meersman, Manuela Van 

Geenhoven (sopraan) en Francis Guntler (bariton) in de 

polyvalente zaal van het WZC Domino, Sint Margrietstraat 

te Gent. 

Deuren open om 13u30 

Aanvang: 14u30 

Prijs: € 6 (koffie en taart inbegrepen) 

Inschrijven kan via mail of via antwoordstrook, gelieve ten 

laatste op 6 februari te betalen op ons rekeningnummer 

S-Plus ACOD Onderwijs GENT : IBAN: BE76 0011 

1732 3495 - BIC: GEBABEBB  

 

2. In het kader van een weekend Gent: "Samen bouwen 

aan de Stad van de Toekomst" zijn er diverse 

activiteiten in de Nijverheidsschool, Projectruimte 

"Nucleo", Lindenlei 38 te GENT: 

- Opening fototentoonstelling op vrijdagavond 24 februari 

2017 om 19u: 'Tien jaar bouwen aan de Stad' met 

foto's van Balder Deschildre, Christophe Vander Eecken, 

Michèle Verbruggen en Kurt Drubbel.  

Tina De Gendt interviewt Bart Vangansbeke, Steven 

Vromman, Jamila Chanouf en Marc Staelens. 

Speech van Tom Balthazar gevolgd door een receptie met 

optreden. 

- op zaterdag 25 februari: 

van 11u tot 18u: bezoek aan de fototentoonstelling 
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van 14u tot 18u: kinderatelier 

om 15u30: debat over onderwijs "Jong & (onder)Wijs: 

bouwen aan gelijkheid" 

organisatie Jongsocialisten Gent 

- Debat en optreden op zondag 26 februari 2017: 

 om 11u: debat "Een progressieve toekomst voor onze 

steden" met Ans Persoons (Brussel), Mohamed Ridouani 

(Leuven), Tom Balthazar (Gent), en Tom Meeuws 

(Antwerpen) 

Inleiding door John Crombez, Emilie Peeters en Astrid De 

Bruycker modereren. 

om 16u30: optreden van Jan Hautekiet en Patrick 

Riguelle 

ingang: € 5 

Reserveren voor het optreden: via tom@tombalthazar.be 

of tel. 0479/17.87.98 

 

3. Op zaterdag 25 februari 2017: eetfestijn met 

warme beenham in de polyvalente zaal van het WZC 

Domino, Sint Margrietstraat te Gent. 

Deuren open om 12u 

Aanvang: 13u00 

Prijs: € 17 (beenham, saladbar, sausjes, gebakken 

krielaardappeltjes en stokbrood én aperitief) 

Inschrijven kan via mail of via antwoordstrook, gelieve ten 

laatste op 12 februari te betalen op ons rekeningnummer 

S-Plus ACOD Onderwijs GENT : IBAN: BE76 0011 

1732 3495 - BIC: GEBABEBB  
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4. Op maandag 6 maart 2017 om 13u45: Opera in de 

Cinema in Kinepolis Gent: RUSALKA van Dvořák 

Kristine Opolais schittert in een nieuwe productie van de 

opera waar ze haar eerste internationale roem aan te 

danken heeft: Dvořáks sprookjesopera over de treurige 

waternimf Rusalka. Sir Mark Elder dirigeert Mary 

Zimmermans nieuwe opvoering, waarin Brandon Jovanovich 

de menselijke prins speelt die Rusalka’s hart heeft 

veroverd. Katarina Dalayman speelt Rusalka’s rivale, de 

buitenlandse prinses. Eric Owens zing de rol van de 

watergeest, de vader van Rusalka, en Jamie Barton speelt 

de onbetrouwbare heks Ježibaba. 

Prijs: € 17 

Afspraak om 13u30 in de hall van Kinepolis.  

Inschrijven kan via mail of via antwoordstrook, gelieve ten 

laatste op 12 februari te betalen op ons rekeningnummer 

S-Plus ACOD Onderwijs GENT : IBAN: BE76 0011 

1732 3495 - BIC: GEBABEBB 

 

5. Op woensdagnamiddag 15 maart om 14u 15: lente-en 

zomermodeshow door de firma DIMODA in WZC 

Domino, Polyvalente Zaal, Sint Margrietstraat te Gent. 

Deuren open om 13u 30 

Prijs: € 6 (taart en koffie inbegrepen) 

Inschrijven kan per mail of via antwoordstrook vóór 1 

maart 2017 en betalen op ons rekeningnummer S-Plus 

ACOD Onderwijs GENT : IBAN: BE76 0011 1732 3495  

BIC: GEBABEBB 
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6. Op donderdag 16 maart 2017: daguitstap Dr. Paul 

Janssen en het rijke verleden van Turnhout  

Tegen 10u worden we in Turnhout welkom geheten met een 

kop koffie of thee en een smakelijke koffiekoek. Daarna 

leiden twee gidsen ons rond in het Medisch Educatief 

Museum of kortweg het Meduceum dat is opgericht ter 

nagedachtenis van dokter Paul Janssen. Het belang van 

deze wereldburger en zijn team in de ontwikkeling op 

farmaceutisch gebied komen aan bod. Samen met zijn 

team heeft Paul Janssen net geen 100 nieuwe medicijnen 

uitgevonden die over de hele wereld miljoenen mensen-

levens redden en die ook in de dieren- en plantengenees-

kunde voor alom geroemde genezingen zorgden. Daarnaast 

geeft de tentoonstelling van medisch en verpleegkundig 

materiaal, verzameld door gasthuiszuster Alena, de 

evolutie van de zorg voor zieken weer.  

Tegen de middag staat de tafel gedekt voor een lekker 

driegangenmenu met als toetje een kop koffie met een 

punt taart.  

Om 14.30u. maken we – opnieuw met twee gidsen – een 

wandeling door de historische stadskern van Turnhout met 

haar eeuwenoude gebouwen, het begijnhof, het kasteel en 

het gerechtsgebouw. Maar iedere geschiedenis roept ook 

vragen op. Tijdens de wandeling ontdek je dit verleden en 

ook allerlei knusse, onbekende plekjes.  

Na de wandeling rest er nog wat vrije tijd om te shoppen 

of om na te praten in één van de gezellige cafés van deze 

bruisende provinciestad.  

Prijs: €  50 ; Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 47,50  
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Inbegrepen: bus, koffie met koffiekoek, toegang en gids 

Meduceum, lunch, gids stadswandeling.  

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur  

De inschrijvingen zijn gebeurd. 

Aan de ingeschrevenen: gelieve ten laatste op 16 

februari te betalen op het rekeningnummer van de S-

Plus ACOD Onderwijs: 001-1173234-95 of Europese 

overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 

U krijgt de verdere info (o.a. vertrekuur en plaats) via 

brief thuis bezorgd. 

 

7. Op maandag, 20 maart om 13u45 is er 'Opera in de 

cinema' met de opvoering van LA TRAVIATA van G. 

Verdi in Kinepolis te Gent. 

Sonya Yoncheva brengt voor de eerste maal haar geprezen 

vertolking van de gedoemde courtisane Violetta Valéry 

naar het publiek van Opera in de Cinema. Tegenover haar 

staat de opkomende Amerikaanse tenor Michael Fabiano 

als haar geliefde Alfredo. Thomas Hampson zingt een van 

zijn meest geprezen Met-rollen: Giorgio Germont, 

Alfredo’s afkeurende vader. De reprise van Willy Deckers 

opvoering wordt gedirigeerd door San Francisco Opera 

Music Director Nicola Luisotti. 

Prijs: € 17 

Afspraak om 13u30 in de hall van Kinepolis. De 

penningmeester zal de kaarten mee hebben. 

Inschrijven (zo vlug mogelijk) kan via mail of via 

antwoordstrook en gelieve ten laatste op 1 maart te 
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betalen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs 

GENT : IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB  

 

8. Op dinsdag 21 maart 2017 in de polyvalente zaal van 

het WZC Domino, Sint Margrietstraat te Gent: 

wijndegustatie 'De cru's van de Beaujolais' o.l.v. 

Freddy D'havé 

We starten om 11u, proeven de verschillende cru's (zie 

artikel) en eindigen met een uitgebreid buffet. 

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

inbegrepen) 

Buffet: 

Vis: 

Tartaar van sint-jacobsvrucht, glaasje van noordzee-

garnalen met komkommerbrunoise, terrine van rivier-

kreeftjes, salade van kreeft met granny smith en dressing. 

Vlees:  

Kalfscarpaccio met truffeldressing, salade copa de Parma 

met ijsbergsla, pastei van pata negra met ardeense 

confijt, medaillon van parelhoen 

Groenten: 6 soorten verse groenten 

Diverse: bereide aardappelen, pastasalade, taboulé 

sausjes en broodjes en boter. 

Inschrijven (zo vlug mogelijk) kan via mail of via 

antwoordstrook en gelieve ten laatste op 1 maart te 

betalen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs 

GENT : IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB  
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9. POLEN, Krakau van zaterdag 3 juni tot en met 

woensdag 7 juni 2017  

We zijn al met 15 personen die zich inschreven. Wie 

gaat mee? U kan bellen of mailen naar Azura-travel of 

u schrijft in via ons en we bezorgen u de nodige info.  

Reis wordt georganiseerd door AZURA-travel, 

groepsreizen. tel. 03/755.47.42 of per mail: 

groepsreizen@azura-travel.com. Azura werkt vaak 

samen met S-Plus. 

Krakau is één van de mooiste steden van Europa waar in 

de loop der eeuwen tal van grote kunstenaars en 

architecten gewerkt hebben. Het is ontkomen aan 

massale verwoestingen en bezit daardoor de grootste 

verzameling historische gebouwen en monumenten van 

Polen. 

 

Dag 1: Brussel – Krakau – Auschwitz - Krakau 

Lijnvlucht van Brussel naar Krakau. Bij aankomst op de 

luchthaven ontvangst door de lokale gids en transfer naar 

Auschwitz voor bezoek aan het concentratiekamp van 

Auschwitz-Birkenau. Avondmaal. Terugrit naar Krakau en 

het hotel voor de overnachting. 

Dag 2: Krakau  

Begeleide wandeling in de stad met bezoek aan basiliek 

Notre-Dame en binnenplaats van de universiteit van 

Jagelonne, een van de oudste van Europa (1364). 

Middagmaal. Bezoek aan het kasteel op de Wawel heuvel 

(met “Dame met hermelijn” van Léonardo da Vinci) en de 

kathedraal. Vrij diner en overnachting in het hotel.  
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Dag 3: Krakau – Nowa Huta – Krakau 

Bezoek aan Nowa Huta, met documentaire over de bouw van 

het kwartier. Middagmaal in een plaatselijk restaurant. 

Terug naar het hotel. De rest van de namiddag is vrij in de 

stad. Vrij avondmaal. Overnachting in het hotel. 

Dag 4: Krakau  

Bezoek aan middeleeuwse zoutmijn van Wieliczka die van de 

13e eeuw tot het einde van de 20ste eeuw heeft dienst 

gedaan. Vandaag prijkt ze op de werelderfgoedlijst 

UNESCO en ontvangt ze jaarlijks duizenden toeristen. Vrij 

middagmaal. ‘s Namiddags bezoek aan het oude Joods kwar-

tier van Kazimierz met z’n talrijke synagogen. Bezoek aan 

de synagoge van Remuh met begraafplaats. Bezoek aan het 

Schindler museum in de oude fabriek, bekend door de film 

«Schindler’s list» van Stephen Spielberg. Avondmaal in het 

bekende restaurant Kogel-Mogel. Overnachting in het hotel. 

Dag 5 : Krakau – Brussel  

Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar 

Brussel.  

 

Hotel Classic ***, gelegen in het historische centrum van de 

stad, 10 minuten wandelen van de Grote Markt.  

Prijs per persoon: (minimum 30 deelnemers)  
2-persoonskamer: 795 euro             
1-persoonskamer: 975  

Inbegrepen in de prijs: vlucht Brussel – Krakau en terug - 

verblijf van 4 nachten en half pension, hotel Classic*** (of 

gelijkwaardig) in Krakau – lokale gids in Koninklijk paleis, 

zoutmijn, Auschwitz en Schindler museum - transfers per 
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autocar - bezoeken en toegangsgelden volgens programma 

– Nederlandstalige reisleiding van Brussel tot Brussel - 

btw.  

Niet inbegrepen: persoonlijke uitgaven, fooien, en 

alcoholische dranken bij de maaltijden 
 

Lidgelden S-Plus 2017 

 

 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 2017 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 2017”. We sluiten af eind februari 2017. 

 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. 
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 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.. 

 

 

Activiteiten  2017  in samenwerking met S-PLUS 

 

De inschrijvingen voor het jaar 2017 zijn gebeurd. 

 

Voor de daguitstappen en de reizen van 2017 kan nog 

ingeschreven worden indien die uitstap of reis niet 

volzet is. 

De personen die via ons inschreven zullen telkens een 

3-tal weken voor de daguitstap een brief van S-Plus 

met praktische info thuis ontvangen. 

 

OPGELET: 

 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 
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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  

 Sterprijzen*: voor S-Plusleden die ook Bond 

Moysonlid zijn 

 

Voor de betaling: ongeveer een maand voor de datum 

vraag ik via ons blad om op onze rekening te storten. 

 

Hieronder reeds een betalingsschema voor de 

daguitstappen: 

1. 16 maart 2017: daguitstap Dr. Paul Janssen en het rijke 

verleden van Turnhout: betalen ten laatste op 16 

februari  

2. 27 april 2017 : Het Brugse Concertgebouw in de 

spotlights: betalen ten laatste op 20 maart  

3. 18 mei 2017 : Magie in het land van de heuvels : betalen 

ten laatste op 16 april 

4. 15 juni 2017 : Meetjesland, mooie tuinen en stoom: 

betalen ten laatste op 16 mei 

5. 6 juli 2017:: Het nieuwe Zwin en Knokke-Heist: betalen 

ten laatste op 3 juni  

6. ??? augustus 2017: halve dag: de Ghelamco Arena: 

betalen ten laatste op 1juli  

- juiste datum nog niet bekend! 

7.  14 september 2017: Temse en sneukelen in Sint-Niklaas: 

betalen ten laatste op 14 augustus  
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8. zaterdag 30 september 2017: Bergen op Zoom: betalen 

ten laatste op 30 augustus 

9. 19 oktober 2017: Verviers: betalen ten laatste op 19 

september 

10. dinsdag 28 november 2017 : bedrijfsbezoek aan Lutosa 

en Ath: betalen ten laatste op 28 oktober  

 

Voor de reizen krijgt u alle info rechtstreeks van S-Plus 

en de betaling gebeurt ook rechtstreeks aan hen. 

 

 

 

 

Opleidingsnamiddagen Sociale Media: 

 

1. Op dinsdag 18 april 2017: vanaf nu betalen - € 5 p.p. 

2. Op dinsdag 24 oktober 2017: kan ook nu al betaald 

worden 

 

  



Contact februari 2017 ACOD - Onderwijs 

gepensioneerden  27 
  

 

 

Nuttige info: 

 

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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