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Genoteerd 

Het inzicht komt met de jaren. 

A. Keerpunten . 

Een ding is zeker: dit jaar zal slechts lichtelijk anders zijn 

dan het vorige. Records van de natste dag en de warmste 

maand zullen vallen. De wereld zal aardbevingen en 

vulkaanuitbarstingen ondergaan. Mensen zullen uitgedroogde 

gebieden verlaten, anderen zullen de gruwel van een  oorlog 

ontvluchten  en druk uitoefenen op de bevolkingsgroepen bij 

wie ze zich willen vestigen. Die zullen dan op hun beurt in 

beweging komen en de druk aanvaarden “Wir schaffen das”, 

of er zich  tegen verzetten. Er zullen tussen 700 en 800 
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doden vallen op onze wegen. Snelheidsduivels zullen fietsers 

neermaaien en dan vluchtmisdrijf plegen. Enkele vliegtuigen 

zullen neerstorten en terroristen zullen ons met afschuw 

doen reageren op de zoveelste bloedige aanslag. De media 

zullen er verslag over uitbrengen en zo de perceptie creëren 

dat de wereld één grote knoeiboel is.  

Er zal veel gebekvecht worden tussen politici: Vlaamse, 

federale en Waalse.  Europese leiders zullen van de ene 

crisis naar de andere wandelen en in Brussel tijdens 

topontmoetingen pogen die crisissen op te lossen,  meestal 

door er een uitweg op korte termijn voor te vinden, zo niet 

door ze te verschuiven naar later. Lux leaks, Diamond leaks, 

belastingsfraude en –ontduiking, rulings om de wetgeving te 

omzeilen… en in feite de scheiding der machten in ons land 

zonder blozen met de voeten mogen treden: een   oneerlijke 

taxshift, indexsprong, geen indexering voor huur en 

prijsstijgingen  van verbruiksgoederen, wel hogere BTW op 

basisbehoeften, duurder gas, water en elektriciteit, 

openbaar vervoer met minder comfort, minder bediende 

stations, minder veiligheid evenwel aan een hogere prijs.    

 

Er is dus veel voorspelbaarheid aanwezig over hoe 2016 er 

zal uitzien. Waarschijnlijk maakt  90 procent van wat er in 

2016 zal gebeuren deel uit van dit herhalend karakter.  

Dat heeft te maken met het herhalende karakter van de 

geschiedenis. Tegelijkertijd zal 2016  voor slechts 10 

procent anders lijken dan 2015. Die 10 procent zal door de 

media uitvergroot worden en de perceptie creëren dat alles 

anders is. 
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De meeste ingrijpende veranderingen zijn het resultaat van 

wetenschappelijke en technologische omwentelingen, 

mechanisatie, robotisering, met de vanzelfsprekende 

repercussies op de werkgelegenheid: de productiviteit 

verhoogt en de werkgelegenheid daalt, werknemers die niet 

noodzakelijk genieten van de stijging van de productiviteit 

die zij hebben mee opgebouwd. Meestal is daar “strijd” voor 

nodig.  Dit verandert ons leven voortdurend. We zullen het 

in 2016 merken aan de nieuwe producten en diensten die 

onze gewoontes en denkpatronen overhoop zullen gooien.  

Pas na 2016 zullen we ontdekken hoe grondig de 

veranderingen zijn geweest.   

 

Volgens Marx doet de politiek er niet toe: zij wordt 

gedetermineerd door wat er gebeurt in de economie. Soms 

doet/ of kan  de politiek er  iets  doen door regulerend of 

compenserend op te treden. Thomas  Piketty stelde dat 

voorop in zijn "Kapitaal in de 21ste eeuw"  als een evidentie  

om het kapitalistisch systeem in de toekomst niet te laten 

ontsporen.  Aangezien die toekomst zich zo moeilijk laat 

voorspellen, zal de ene Marx hierin volgen en zullen anderen 

het “laisser faire, laisser passer”(*) van Adam Smith als de 

grote denker (18deeeuw) van het economisch liberalisme 

onderschrijven.  Het succes of het falen van de welvaart in 

de groeilanden zoals China, Brazilië en India zullen ze 

toeschrijven aan “de onzichtbare hand” die alles finaal in 

goede banen leidt, eventuele politieke omwentelingen niet te 

na gesproken. 
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Keerpunten zullen er in 2016 zijn, maar  de kans is groot dat 

we het belang ervan pas later ontdekken. 

(*)  er is discussie over de schrijfwijze van de uitdrukking, 

die in haar complete vorm luidt: “laisser faire, laisser passer, 

le monde va de lui-même.” 

 

 

B. Echte keerpunten zijn zeldzaam maar brengen 

maatschappelijke kenteringen teweeg. (een omslaan, 

plotse kantelingen).  

De 20ste eeuw is die van de democratisering  geweest, maar 

de  tijden die we nu beleven dekken niet langer meer de 

definitie ervan. De democratie wordt van binnenuit 

uitgehold, deels door de strijd tegen de terreur: het in 

vraag stellen van lang bevochten fundamentele rechten en 

vrijheden, of erger nog het gedeeltelijk opgeven ervan. In 

verschillende Europese landen, vaak ex-Oostblok, zijn de 

voorbije maanden “sterke leiders” verkozen op basis van hun 

autocratisch profiel:  het soort leiders dat muren en 

prikkeldraad optrekt en handen uitsteekt. In Rusland is de 

democratie –alhoewel nooit echt gevestigd- weer  helemaal 

verdwenen. In Turkije: idem en nogal wat “Arabische lentes” 

zijn ook tot dor en droog woestijnzand verworden.  
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C. De toestand in ons land.  

 Misschien zal over enkele decennia, tot een terugschroeven 

van de democratie beslist worden, ten gevolge van een 

maatschappelijke kentering. Laten we hopen dat in tijden 

van goede voornemens, vandaag en met kennis van het 

verleden, zich een voldoende groot draagvlak ontwikkelt, om 

die kentering te vermijden.    

 

Eén onomkeerbaar keerpunt van de 20ste en 21ste eeuw is dat 

meer mensen dan ooit uitzicht hebben op een langer leven en 

dat het aandeel van ouderen niet alleen in de bevolking 

toeneemt, maar er ook voor zorgt dat de samenleving 

ingrijpend verandert. Het is een uitdaging voor alle 

leeftijdsgroepen om een samenleving uit te bouwen die zowel 

voor jong als voor oud de moeite waard is en ook blijft…   

Maatschappelijk betekent zulks dat ouderen net zoals 

iedereen in een andere levensfase moeten kunnen 

beschikken over een sociaal- economisch- en cultureel 

potentieel dat ten bate van de gehele maatschappij 

gevaloriseerd kan worden.   

 

Als gepensioneerde ACOD-leden is het belangrijk dat we  

onze aanverwante organisaties niet alleen moreel maar ook 

daadwerkelijk blijven steunen. Wij hebben samen met de 

“actieven” een rol te spelen en alzo de band te verstevigen. 

Iedereen moet zich realiseren dat ook hij of zij op een dag 

oud zal zijn en dat het noodzakelijk is dat iedereen er 

maatschappelijk toe bijdraagt, opdat die levensfase de 

moeite waard is en ook blijft...   
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D.  De N-VA en Bart De Wever zetten de bakens uit voor 

een ander keerpunt: de totale uitholling van onze 

Sociale Zekerheid: een  pure provocatie. 

Op de nieuwjaarsreceptie van N-VA. klonken  harde woorden 

voor de coalitiepartners . De Wever  herhaalde wat hij had 

gesteld in De Tijd : “De CD&V slaapt niet in het midden maar 

links van het bed” .  Als De Wever zegt dat “Enkel in de 

sociale zekerheid nog veel geld te rapen is en dat àls we 

op de sociale zekerheid niet extra besparen, we helemaal 

niet meer besparen." (De Tijd.)   

Hij weet  dat zulks voor de CD&V moeilijk te verteren valt.  

Hoe moet de CD&V, de mislukking van haar 

“rechtvaardigheid corrigerende” taxshift verkopen?   

Nu  worden alle grote vermogens ongemoeid gelaten, de  

BTW wordt verhoogd om een begrotingsevenwicht te 

realiseren en alle besparingen aan de modale burger worden 

aangerekend. Bovendien, is de ARCO-debacle met het "goede 

huisvaderaandeel" nog niet verteerd. Zelfs voor de MR valt 

zoiets moeilijk te verteren, want de Premier weet  goed dat 

zijn draagvlak in Wallonië  geen 30% meer bedraagt.   Dat 

Rutten de woorden van De Wever als “zever” in de pers  

omschreef,  maar anderzijds een deel van zijn ideeën 

probeert te operationaliseren, onderlijnt dat ze bij Open 

Vld evenmin weten hoe met de N-VA om te gaan.  Als 

achterban  hebben zij ook nog een kleine vakbond waarop zij 

hopen terug te kunnen  vallen bij verkiezingen.  
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De  N-VA duwt CD&V tot dicht tegen de grens, alhoewel 

niemand gelooft dat er genoeg geld in de sociale 

zekerheid te vinden is.   

Op 10 januari, naar aanleiding van de “Zevende dag” gaf de 

N-VA-voorzitter  als hét schoolvoorbeeld voor besparingen 

in de sociale zekerheid en de inefficiënte uitbetaling van de 

werkloosheidsvergoedingen aan: “De vakbonden krijgen 227 

miljoen om dat te doen.  Daar kan nog serieus op bespaard 

worden. De vakbonden en de CD&V-voorzitter Wouter Beke 

spraken dat meteen tegen. Guy Van Gyes, deskundige bij het 

HIVA (KU Leuven) stelde De Wever op zijn plaats met 

concrete gegevens:  het ABVV of het ACV hebben een 

gemiddelde van 16,5 € administratieve kosten per 

dossier.  Bij de Hulpkas is dat gemiddeld 30 € per 

dossier. Dat heeft verschillende redenen: ten eerste 

verdienen de vakbonden daar niets aan, het tegendeel is 

waar want ze maken een licht verlies. Waarom blijven ze die 

taak dan toch uitvoeren? Ze zien het als een marketing-

strategie, want op die manier kunnen de vakbonden mensen 

aan zich blijven binden.  Bovendien betalen die mensen ook 

hun ledenbijdrage. De vakbonden krijgen helemaal geen 

blanco cheque: ook de RVA (de Rijksdienst voor Arbeids-

voorziening) verifieert hun uitgaven elk jaar op “een 

correcte aanwending".  Er wordt door de N-VA ingegrepen 

op een fundament van het Belgisch systeem, een 

hervorming die zelfs bij welslagen ingrijpender is dan een 

grote staatshervorming. 
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Ons neo-corporatistisch(*) model steunt op onderlinge 

afspraken: zelfs werkgevers en vakbonden gedragen zich 

meer dan de regering als verantwoordelijke 'sociale 

partners' in het beheer van het sociaaleconomisch model, 

inclusief de sociale zekerheid die ze mee financieren, maar 

in mindering mogen brengen op de vennootschapsbelasting.   

Vakbonden organiseerden zich terecht in grote, represen-

tatieve organisaties en streven ernaar dat de werknemers 

ook  terecht aanspraak  maken op een deel van de producti-

viteitswinsten. In ruil voor sociale vrede respecteerden de 

“sociale partners” de gemaakte afspraken en alles laat 

vermoeden dat dit ook zo zal zijn in de toekomst.  Met zijn  

voorstellen ondermijnt de regering Michel- I op haar beurt 

het sociaaleconomisch overlegmodel, dat nochtans vaak zo 

deugdzaam was voor de gezamenlijke welvaart en rust. 

(*) Enerzijds,  heeft men een politieke macht die in België 

haar legitimiteit vindt in de verkiezingen: het Parlement en 

de Regering steunen op een meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen. 

Anderzijds, doet de politieke macht beroep op het midden-

veld, de georganiseerde socio-economische drukkings-

groepen. In hoofdzaak spreken we over de vakbonden en 

werkgeversorganisaties. Men noemt die ook "sociale 

partners", hoewel er maar zelden sprake is van partnership. 

(Partnership veronderstelt immers consensus, terwijl tussen 

deze organisaties het meestal uitdraait op compromissen.) 

 

Gedurende de spoorstaking won Michel I het verbluffend 

van de vakbonden.  Maar het politieke debat in de media 
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werd dermate uitvergroot, dat het in het Parlement meer 

ging  over de onverantwoordelijke syndicale acties en de 

inperking van het stakingsrecht, dan over de stevige 

besparingsplannen van de regering op de rug van de kleine 

man. Maar wie een uur met spoorwegpersoneel praat, net 

zoals de studenten die hun examens in de maand januari 

2016 bedreigd zagen, erkent de gigantische impact ervan. 

De reiziger zal  getroffen worden door een steeds krimpend 

comfort, minder dienstverlening en stelselmatig afschaffen 

van stopplaatsen, wat van groot belang is voor de 200.000 

pendelaars die dagelijks vanuit de landelijke gemeenten de 

trein nemen om hun boterham te gaan verdienen.  

De impact van besparingen in de sociale zekerheid zullen 

sneller in het gezicht van de regering ontploffen. Zeker 

als men daar veel geld wil 'rapen'. En terecht ! 

 

De procentuele verdeling van de belastingsinkomsten die 

ingeschreven stonden in de begroting van over het jaar 

2012  bedroegen in ons land: 

 

Inkomsten 

uit lasten 

op arbeid 

Inkomsten uit 

vennootschapswinsten 

Inkomsten 

uit 

consumptie 

(BTW) 

Inkomsten 

uit 

vermogen 

58,8 % 6,9 % 24,8 % 9,4 % 

 

83,6 % van de belastingsinkomsten komen uit arbeid en 

consumptie (BTW-inkomsten).  Slechts 16,3 % van de 

belastingsinkomsten komen  uit vennootschapswinsten en  
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vermogen. Met die cijfers is het maar normaal dat wij aan 

de huidige rechtse regering duidelijk de boodschap 

meegeven: handen af van ons sociaal model, want het 

wordt ruimschoots  betaald door inkomsten uit arbeid (bruto 

loon  met inbegrip van bedrijfsvoorheffing  plus  de RSZ-
bijdragen, zowel de  werknemers- als de werkgevers-
bijdragen dat men moet zien als een "uitgesteld loon") en 

door inkomsten uit consumptie, de  BTW als forfaitaire 

belasting die uiteraard geen rekening houdt met de omvang 

van het loon . De Sociale zekerheid is van ons!    

 

E. Enkele thema’s die misschien 10 procent kans maken om 

als “echte keerpunten” in 2016 het verschil te maken :    

a) Een begroting in evenwicht: nu zo lek als een zeef! 

 De ultrarechtse regering had alle hoop gesteld op een 

substantieel herpakken van de economische bedrijvig-

heid.  

- Op donderdag, 8 oktober 2015, grote paniek op het 

kernkabinet in de Lambermontstraat.  De FOD 

Financiën meldde dat volgens ramingen, de begroting 

voor 2015 voor 882 miljoen in het rood  zal gaan.  

De oorzaak:  

- 177 miljoen fiscale voorafbetalingen, gestort door 

de bedrijven, terwijl de regering haar verwachtingen 

in de cijfertabellen bij de begrotingscontrole op 1,13 

miljard euro had gesteld ! (vergissing factor 6,4), wat 

erop wijst dat de economie zich minder herpakt.   

 - 275 miljoen minder inkomsten uit BTW: (besparing 

op de consumptie) de koopkracht daalt, daar waar de 
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begroting een stijging van 200 miljoen euro had 

verwacht. (In de kering 475 miljoen euro) 

In totaal: 1,428 miljard euro,   
Berekening in miljoen euro: (1130 – 177) + 475)= 
1428 miljoen, hetzij 1,428 miljard euro tekort. 
Niets is gemakkelijker dan zich op papier rijk te 
rekenen. (de huidige rekening klopt dus aan geen 
kanten)  
 

WAT ECHTER een paar weken daaraan VOORAF 

GING: 

Toen Eric Van Rompuy (CD&V) als voorzitter van de 
commissie Financiën zei dat er een tekort was om de 
begroting in evenwicht te brengen, werd hij daarvoor 
terecht gewezen. Een paar weken later gaf de 
minister van Begroting (red. Sophie Wilmès) in het 
parlement een document vrij waarin precies  
hetzelfde stond: "Ik heb het onderzocht en we 
komen er niet!" 
Repliek van Bart De Wever in de media:"Mocht 
iemand in mijn partij voortdurend tegen de 
meerderheid ingaan zoals Eric Van Rompuy, dan zou ik 
daar heel snel een einde aan maken."  Gebrek aan 

objectiviteit of perfiditeit?   

- Dinsdag, 13 oktober 2015, Charles Michel brengt 

zijn beleidsverklaring in de Kamer: een schouwspel 

zonder weerga, een geschreeuw op de rand van het 

onbeschofte… niet in het minst vanwege de Open Vld.    

Het parlement kon niet terugvallen op exacte 
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cijfers. Noch het kabinet van de minister van 

Financiën (van N-VA-signatuur), noch  dat van 

Begroting (van MR-signatuur) of de Vlaamse 

vicepremiers beschikten over exact cijfermateriaal 

dat de beleidsverklaring van de premier zou kunnen 

ondersteunen hebben. Open Vld en N-VA hielden zich 

op de vlakte.  Groen-fractieleider Kristof Calvo had 

reeds het  weekend vooraf bij de Kamervoorzitter 

Siegfried Bracke (N-VA) aangedrongen op een grotere 

transparantie over de begroting en de inhoud van de 

tax shift, teneinde het parlementair werk naar behoren 

te kunnen uitvoeren. 

We kijken met belangstelling uit naar de volgende 

kwartaalcijfers. Zeker is dat het in maart 2016 

opnieuw "gaten opvullen" wordt. 

 

b) Jobs, jobs en jobs…  

De rentevoeten staan op een historisch laag punt en 

de vermindering van de vennootschapsbelasting van 

33,99% naar 25 %, zijn beiden regeringsbeslissingen 

die normaliter de bedrijfsinvesteringen en de 

jobcreatie zouden moeten stimuleren. Het wil maar 

niet lukken:  het credo  “jobs, jobs en nogmaals jobs” 

blijft onbestaande  bij gebrek aan initiatief zowel van 

de werkgevers, als van de banken die nochtans op 

bergen geld zitten. Van de  regering moeten we ook 

niet veel verwachten.  Zij is de mening  toegedaan dat 

investeren het  domein is van  het privé-initiatief, met 

het oog op genereren van  winst.  De verlieslatende 
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posten zijn voor de overheid... en finaal Jan Modaal.  

De werkloosheid stagneert en nog erger: de 

jeugdwerkloosheid neemt angstwekkende vormen aan, 

ondanks een zeer bescheiden stijging van de economie.  

 

c) Een oneerlijke tax shift… 

 Met het oog op het herstel van het Belgisch 

concurrentievermogen ten aanzien van de grote 

bedrijven in de ons omringende landen, volgt de 

regering Michel  de Minister Van Financiën ( Van 

Overtveldt) die  de  lasten op de schouders  legt van 

de modale burger en van  de KMO ‘s 

(personenbelastingen  voor de ene en voor de KMO’s in 

de toekomst op 20%.) De multinationale 

 ondernemingen hebben de keuze tussen: ofwel volle 

pot van de vennootschapsbelasting, zijnde  33,99 %, 

waarop weliswaar  een reeks verminderingen in 

rekening kunnen gebracht worden, ofwel  

20 % vennootschapsbelasting zonder in rekening 

brengen van een reeks verminderingen.  

Kostprijs:  3,5 miljard Euro.  

De inkomsten van de grote vermogens en de 

vennootschapsbelasting van de multinationals  werden 

in het verleden  gevrijwaard, via een oneindige reeks 

aftrekposten, zodanig dat het algemeen gemiddelde 

van de geïnde vennootschapsbelastingen slechts 14 

% bedroeg (dixit Luc Cortebeeck). Op onze 

overheidspensioenen betalen wij procentueel heel 

wat meer. Het volle pond werd  door de kleine en 
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middelgrote ondernemingen betaald, ondanks het feit 

dat zij zorgen voor ongeveer de 2/3den  van de 

werkgelegenheid in de privé.  Jan Modaal die deel 

uitmaakt van de meerderheid van de bevolking krijgt 

de rekening gepresenteerd en houdt de vinger op de 

knip.  

d) De inkomenskloof tussen extreem rijk en arm groeit 

exponentieel.  

 De Europese Commissie, buiten alle verwachtingen, 

heeft  ernstige bezwaren gemaakt, bij monde van 

Europees Commissaris Margrethe Vestager, EU-

Commissaris voor de “mededinging”. In 2015 deed de 

Europese Commissie een belangrijke uitspraak: “tax 

rulings”, (afspraken tussen multinationals en de 

overheid omtrent de beperkte aanslagvoet waarop hun 

bedrijfswinsten belast zouden worden) hadden de 

belastingen van Fiat Luxemburg, van Starbucks in 

Nederland en niet in het minst van België ten aanzien 

van de biergigant AB InBev, Apple, Amazon, 

McDonald’s, Ikea, kunstmatig gedrukt, wat verboden is 

volgens de EU-regels over staatssteun.  

“Wij moeten nú handelen. De wereld is er zich van 

bewust dat grote bedrijven niet altijd belasting 

betalen waar ze hun winsten boeken. Een aantal van 

deze bedrijven maakt gebruik van de mazen in de 

fiscale  wetgeving om winsten van het ene deel van het 

concern naar het andere te “verplaatsen”,  wat 

betekent dat ze veel minder belast worden, of 

helemaal niet (tot 82% vermindering)".  
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Zodoende treden de multinationale bedrijven de 

wetgevende macht met de voeten: een kantelmoment 

in onze democratie? EU-commissaris Verstager 

vertaalt het als volgt: "Wetgeving mag niet 

gecreëerd worden om enkele “gelukkigen” een 

voordeeltje te gunnen."  

Wat nu al vast staat is dat alle Eurolanden vanaf 2017 

informatie moeten delen over grensoverschrijdende 

tax rulings. België moet ingevolge die beslissing 700 

miljoen euro  terugvorderen bij een 35-tal multi-

nationals. De Leuvense Biergigant AB Ibev heeft 

tussen  2011 en 2013 op 140 miljoen winst in ons land 

gegenereerd, slechts 5,5 miljoen belastingen betaald, 

hetzij:  5,5/1,40 % = 3,93 %.  De belastingsschijven 

op het belastbaar inkomen op lonen en uitkeringen 

variëren progressief tussen de 20 en de 50 %.     

 

 Hoe is het zo ver gekomen ?   

Een interview met ex-bankier Paul Jorion over de 

systeemcrisis van de wereldeconomie. 

Jorion weet waarover hij spreekt. Jaren lang werkte 

hij voor Amerikaanse banken als risicoanalist. Hij 

behoort met Thomas Piketty tot de groep die de crisis 

van 2008 voorspelden, lang vooraleer Lehman Brothers 

over de kop ging. Aan de VUB startte hij in oktober 

2012  met een leerstoel over het financieel systeem. 

“Ons liberale, kapitalistische systeem heeft nog een 

toekomst, maar dan moet wel dringend gekozen worden 
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voor radicale oplossingen. Door het gedrag van de 

superrijken, staat het systeem op springen.”    

"In 2000 bezat de één procent rijksten in de 

Verenigde staten 32,8 procent van de totale rijkdom 

van het land. De armste helft van de bevolking bezat 

toen 2,8 procent. Tien jaar later is de ongelijkheid 

groter. De superrijken (1%) nemen 35 procent voor 

hun rekening. Het aandeel van de armste helft van 

de bevolking daalde tot 2,4 procent.  

De verschillen nemen volgens officiële cijfers verder 

toe: tussen 2007 en 2012 ging 90 procent van de 

rijkdom die werd gecreëerd naar de één procent 

superrijken." België heeft een analoge evolutie 

gemaakt. " 

 

Concreet voorgesteld voor 2010: 

  

% Bezit:   Verondersteld dat men 

1000,-€ 

verdeelt over de 3 

groepen: 

Per individu: 

1   35 %   De rijkste groep            

350,- € 

                 

350,-  € 

49 62,6 

% 

de tussengroep              

626,- € 

 626/49=    

12,77 €  

50  2,4 % de armste groep               

24,- € 

 24/50=        

0,48 € 
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De rijkste 1 % bezat 350/0,48= 729 keer meer 

dan de meerderheid van de bevolking.   

"Als de helft van de bevolking slechts over 2 à 3 % 

van de welvaart beschikt, dan bezit ze onvoldoende 

koopkracht. De productie in de fabrieken krijgt te 

weinig afnemers: men krijgt de productie aan de 

straatstenen niet verkocht. Op die manier wordt de 

markt totaal ontwricht en helpen de superrijken het 

systeem om zeep."  

 

Hoe moet de overheid met steeds maar dalende 

inkomsten de welvaartstaat blijven financieren ? De 

overheid moet politiek ingrijpen en herverdelend 

optreden. (Thomas Piketty en zijn leermeester 

Anthony Atkinson) 

 

Freddy D’havé, secretaris ACOD Onderwijs gepensioneerden 

O.-Vl. 

 

Bronnen: 

-DeMorgen, dd. 13 oktober 2012: Ex-bankier Paul Jorion 

over de systeemcrisis van de wereldeconomie.  

-DeMorgen, dd. 22/05/2014: -Standpunt, “De allergrootste 

fictie” door Yves Desmet. 

- “Rijken rijker, armer armer dan we denken”, door Bart 

Eeckhout. 

- “Vlaming wil vermogen meer en arbeid minder belasten”, 

door Bart Eeckhout en Roel Wauters. 

-DeMorgen dd. 15/10/2015: Michel-I vergalt eigen feestje,  
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door Jeroen Van Horenbeek en Tine Peeters en Dieter  

Bauwens 

-DeMorgen, dd. 21/04/ 2015: Column “De ene tax shift is de 

andere niet”, door Paul De Grauwe.   

 -DeMorgen dd. 17/10/2015: De liberale ploeg heeft last van 

de lasten, door Tine Peeters, Roel Wauters en Jeroen van 

Horenbeek.  

-DeMorgen dd. 19/10/2015: Opinie: De passie van Devos: een 

arrogantietaks, door Carl Devos. 

-Column, bijlage bij deMorgen, dd. 02/01/2016: “Inzicht 

komt met de jaren”, door Paul De Grauwe.  

-Column, bijlage bij DeMorgen, dd.02/01/2016: Einde van de 

opmars, Misschien komt de stille corrosie van de democratie 

nog het meest in aanmerking als kentering, door Carl Devos.  

-Standpunt, bijlage bij deMorgen, dd. 02/01/2016: 

Belastingafspraken of niet: iedereen moet zijn deel betalen, 

door Margrethe Verstager, Europees Commissaris voor de 

Mededinging.. 

-DeMorgen, dd. 11/01/2016, Opinie:  “Besparingen in de 

sociale zekerheid. Een brug te ver?”, door Carl Devos.  

-Het Nieuwsblad,  dd. 12/01/2016. “Fact-Check: ”Vakbonden 

krijgen 227 miljoen om werkloosheidsvergoedingen uit te 

betalen- Bart De Wever.”, door (san,jfja )  

-Het Nieuwsblad, dd. 12/01/2016: “ Europa straft België: 

veel te gul voor InBev en CO, door  Bart Moerman.    

-Humo, dd. 12/01/2016:"Het is niet omdat Bart De Wever 

een scheet laat, dat de hele Wetstraat een gasmasker moet 

opzetten  - CD&V-voorzitter Wouter Beke", door Brecht  

Decaestecker. 
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Onze activiteiten 

 

 

1. Donderdag 10 maart om 11u (beste tijdstip van de dag 

om te proeven..): wijndegustatie "Italiaanse wijnen" door 

F. D'havé gevolgd door een verfijnd Italiaans buffet.  

 

Plaats: WZC Domino, Polyvalente Zaal, Sint 

Margrietstraat te Gent. 

Prijs: € 45 (degustatie 10 wijnen, Italiaans buffet en 

koffie of thee achteraf) 

 

om 13u: Italiaans buffet: 

- Vis:  pesto van tonijn met grookte forel 

  Fettuchi met gepocheerde zalm 

  Farfalle met scampi en pestosausje 

- Vlees:  Waterval van Italiaanse ham met meloen 

Pennesalade met gegrilde aubergine, pancetta, 

gedroogd rundvlees, mozzarella en pijnboom-

pitten 

  Lasagne van mozzarella en tomaat en basilicum 

 Italiaanse kruidenham met cruditeiten van 

bieslook 

- Groenten: Assortiment van 4 soorten verse groenten  

en salades 

- Diverse: Bereide aardappelen 

  Salade met gegrilde groenten 

  Pastasalade met zongedroogde tomaten 

                      Zuiderse taboulé met ratatouillegroenten  
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    en olijven 

          Sausen: coctail, tartare en vinaigrette 

Italiaans brood & boter - Grissini 

Inschrijven kan niet meer. 

 

2. Op maandag 14 maart 2016 om 13u.45: Opera in de 

cinema "Manon Lescaut" van Puccini in Kinepolis, Gent  

Kristine Opolais en Jonas Kaufmann vertolken de 

ongelukkige minnaars die centraal staan in Manon 

Lescaut, Puccini’s gepassioneerde bewerking van deze 

klassieke roman over een vrijgevochten boerenmeisje 

dat een ster wordt in Parijs. De nieuwe productie van 

Sir Richard Eyre, gesitueerd in de jaren 1940, 

brengt hem opnieuw samen met decorontwerper Rob 

Howell, met wie hij ook al samenwerkte aan recente 

Met-producties van Le Nozze di Figaro, Werther en 

Carmen. Fabio Luisi, hoofdchef van de Met, dirigeert 

deze nieuwe opvoering, met ook Massimo Cavalletti 

als de neef van Manon, Lescaut, en Brindley Sherratt 

als Geronte, haar rijke oude minnaar. 

Prijs: € 16 

Kaarten zijn gekocht. Ingeschrevenen die nog niet 

betaalden gelieve dit nu zo vlug mogelijk te doen 

op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs 

GENT : IBAN: BE76 0011 1732 3495 -  

BIC: GEBABEBB 

 



 

  



 

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.: ………………………………………………………………………. 

Gelieve de namen van de deelnemers ook te vermelden aub 

 

1. Op dinsdag 12 april 2016, voordracht B-Fast 

 

aantal 

personen:........................................................................................................................... (€ 5) 

 

 

2. Op woensdag 27 april 2016: MEI-Feest met optreden van YVANN 

 

aantal personen:.......................................................................................................... (€ 7,5) 

 

  

3. Op zondag 1 mei 2016: etentje in Jour de Fête, G. Callierlaan te Gent 

 

aantal 

personen:................................................................................................................................ 

 

 

 

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

 

 

 

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

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

BIC: GEBABEBB 
 

  

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


 

 

 

Antwoord- en inschrijvingsstrook 

S-PLUS daguitstappen, voordrachten, meerdaagse reizen  
 

formulier of mail ten laatste op 6 april 

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.: ………………………………………………………………………. 

Gelieve de namen van de deelnemers ook te vermelden aub 

1. Daguitstap Yerzeke op 16 juni 2016 

 

aantal personen: ............................................................................................................(€ 55/€ 52,50) 

 

 

2. Daguitstap naar Planckendael op 7 juli 2016 

 

aantal personen: ............................................................................................................ ..(€36/€33,50) 

 

 

3. Daguitstap naar Torhout op 15 september 2016 

 

aantal personen: ............................................................................................................(€50/€47,50) 

 

4. Daguitstap Utrecht op 1 oktober 2016 

 

aantal personen: ...........................................................................................................(€66/€63,50) 

 

5. Gastronomisch weekend in La Roche-en-Ardenne op 5 en 6 november 2016 

 

aantal personen: ...........................................................................................................(€225/€185) 

 

single: ..............................................................................................................................(+ € 15)  

 

 

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

 

 

 

 

Alle betalingen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD-Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of 

Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB 

mailto:freddy.d.have@telenet.be
mailto:marlene.vanhecke@telenet.be
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3. Daguitstap S-Plus op dinsdag 22 maart 2016: De 

Gentse Zeehaven van nabij bekeken...(NIEUWE 

DATUM!) 

 

Om 10u worden we in het Bezoekerscentrum Haven Gent 

aan de Rigakaai ontvangen. Het Bezoekerscentrum is een 

opvallend en herkenbaar gebouw dat werd ingehuldigd in 

2013. Na een presentatie over de haven is het tijd voor 

een unieke ervaring. 

Tijdens een rondrit met de bus vernemen we van de gids 

alles over het reilen en zeilen in de haven en bezoeken we 

plaatsen waar je anders niet komt of zelfs niet mag komen. 

Na een gezonde en lekkere maaltijd met een werelds 

tintje brengen we een bezoek aan de Gentse stads-

brouwerij Gruut. 

Prijs: € 47 

Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 44,50  

Inbegrepen: gidsen, maaltijd, proeverij, bus 

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur 

 

Inschrijven niet meer mogelijk. Ingeschrevenen kregen 

alle info via brief thuis. 

 

4. Op zaterdag 26 maart van 11 tot 17u.: Lentemarkt in 

de polyvalente zaal van het WZC Domino, St.- 

Margrietstraat te Gent. 

De vrijwilligers van de Vriendenkring verkopen er snoep, 

paaseieren, juwelen, kledij, bloemen en lenteartikelen.  
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Voor de hongerige en dorstige bezoekers zijn er allerlei 

lekkernijen en sprankelende drankjes. De verkoop is ten 

voordele van al de residenten van het WZC Domino. 

Allen welkom! 

 

5. Op maandag 11 april 2016 om 13u.45: Opera in de 

Cinema "Mme Butterfly" van Puccini in Kinepolis, Gent. 

 

Kristine Opolais brengt haar hartbrekende vertolking van de 

titelrol in Madama Butterfly voor het eerst tot leven op 

hogedefinitieschermen, in Anthony Minghella’s door critici 

goed ontvangen productie uit 2006. Roberto Alagna zingt 

Luitenant Pinkerton, de harteloze officier die Butterfly’s 

dromen van liefde vermorzelt. Dirigent Karel Mark Chichon, 

die hier zijn debuut maakt, geeft leiding aan een cast met 

onder andere Maria Zifchak als Suzuki en Dwayne Croft als 

Sharpless. 

Prijs: € 16 

Aan de ingeschrevenen: gelieve te betalen op ons 

rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : IBAN: 

BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB 

 

6. Op dinsdagnamiddag 12 april 2016 om 14u: voordracht 

'B-Fast: hoe, wat en waarom?' 

Alleen voor S-PLUSleden. 

Plaats: Historische Kelder, Bond Moyson, Vrijdagmarkt 

10, Gent 

B-Fast, ofwel Belgian First Aid and Support Team, is de 

snelle interventiestructuur van de Belgische overheid die 
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noodhulp verleent bij rampen in het buitenland. De 

samenstelling van een B-Fastteam hangt af van het type 

van interventie en dus van het type van ramp. Naargelang 

de aard van de ramp bestaat het team uit 

gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen, militairen, 

leden van de brandweer en civiele bescherming en 

begeleiders van reddingshonden. Geert Gijs, 

hoofdcoördinator van B-Fast, brengt in deze boeiende 

lezing het hele verhaal. 

Prijs: € 5 

Inschrijven kan via ons per mail of via antwoordstrook en 

betalen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD 

Onderwijs GENT : IBAN: BE76 0011 1732 3495 - 

BIC: GEBABEBB 

 

7. Op donderdag 14 april 2016: daguitstap naar CASSEL. 

Onze uitstap van april brengt ons over de Franse grens. 

Onderweg houden we even halt voor een koffiestop. 

Daarna maken we met een gids een rondrit door de 

streek.  

Na de rondrit gaan we lunchen in het estaminet 

Wouwenberghof met daaraan gekoppeld een bezoek aan 

de Jardins du Mont des Récollets. De tuinen kregen in 

2011 de prestigieuze Franse Prix du Jardinier.  

Op de terugweg brengen we nog een bezoek aan brouwerij 

brasserie Thiriez . 

Prijs: € 67,00 

Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 64,50  
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Inbegrepen: koffie en koffiekoek, gids, middagmaal, toegang 

tuin, brouwerijbezoek en proeverij, bus 

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur 

Aan de ingeschrevenen: betalen vóór 15 maart 2016 op 

ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : 

IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB 

 

8. Op dinsdag 26 april: gegidst bezoek aan 2 van de 4 

clusters van de Gentse Floraliën. (volledige dag)  
Programma: opgelet vertrekuur is veranderd!! om 
praktische redenen zijn de bezoeken van de clusters ook 
veranderd. 
 

- om 10u worden we opgewacht door de gids Tina De Gendt 

aan de ingang van de Cluster Bijloke, Ingang 

Godshuizenlaan.  

Bijlokesite: East Meets West 

Sinds 1971 zijn Gent en de Japanse stad Kanazawa officieel 

zustersteden, maar hun artistieke, economische en 

bestuurlijke banden gaan al 150 jaar terug in de tijd. Deze 

vruchtbare samenwerkingsovereenkomst wordt op de 

Floraliën letterlijk in de bloemen gezet. De stad Kanazawa zal 

op de Bijlokesite een groot gedeelte invullen, waar 

bloemsierkunstenaars de dialoog aangaan met een Oosters 

thema. Een absolute aanrader! 

Na dit bezoek gaan we naar het St. Pietersplein, we kunnen te 

voet gaan of gebruik maken van de gratis shuttlebussen die 

de verschillende clusters aandoen. We lunchen  in "Le Petit 
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Comptoir", het restaurant van de St. Pietersabdij. Het 

lunchmenu wordt me volgende week gemaild... 

 

- hierna, rond 14u. verwacht de gids ons aan de ingang van 

het St. Amandsplein voor het bezoek aan de cluster van het 

Sint-Pietersplein:  

Innovatie en geschiedenis: 
Hier wordt samengewerkt met de Ugent en verschillende 

proefcentra omtrent nieuwe ontwikkelingen en wetenschap 

met betrekking tot bloemen en plantkunde. Ook wordt grondig 

onderzocht welke innovatieve ontwikkelingen bedrijven 

realiseren. Toch kijken we in deze cluster niet enkel vooruit. 

In het majestueuze en historische decor van de Sint-

Pieterskerk en de abdijgangen vinden we unieke groene 

decoraties. Het bezoek aan deze cluster brengt ons tot slot 

in de prachtige abdijtuin, waar een uniek kunstwerk is 

geïnstalleerd. 

 

- achteraf is mogelijkheid om met het toegangsticket de 2 

andere clusters (Citadelpark en Leopoldskazerne) vrij te 

bezoeken 

Citadelpark: De zin van bloemen en planten voor mens en 
maatschappij 
Enerzijds vinden we hier showtuinen met een sociale 

doelstelling, anderzijds de pracht van planten en bloemen in 

alle geuren en kleuren. Anderzijds is hier ook een toegang tot 

het forum en de hemicyclus van het Museum van Schone 

Kunsten waar een uniek natuurlijk kunstproject is 

neergeplant. 
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Leopoldskazerne: Feeëriek pop-up bos 

Hier worden geen specifieke rondleidingen met gids voorzien, 

maar vinden we wel een interactieve site en een prachtig pop-

up bos met educatieve inslag. Ideaal voor kinderen, al komt 

iedereen hier wel aan zijn/haar trekken. 

Prijs: ingangsticketten en gidsen zijn duur! ACOD én S-Plus 

leggen bij en zo komen we aan de volgende prijzen ( € 66 

p.p. volle prijs),  

€ 62 p.p. - voor de ACOD leden  

€ 58 p.p.  - voor de personen lid van S-Plus  én ACOD 

Inbegrepen: ingangsticket, bezoek aan 2 gegidste clusters, 

vrij bezoek aan de andere clusters, lunch in Le Petit Comptoir 

(is weer geopend, eten wordt verzorgd door Chez Vous-

catering). Drank is niet inbegrepen. 

 

De ingangsticketten zijn aangekocht en de gids is betaald: dus 

aan de ingeschrevenen: gelieve NU te betalen op ons 

rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : IBAN: 

BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEB 

 

9. Op woensdagnamiddag 27 april 2016: MEIVIERING 

2016 met het OPTREDEN VAN IVANN OM 15U 

 

Plaats: Polyvalente zaal WZC Domino, St. Margrietstraat, 

Gent 

Deuren open: 14u.  

Het was al snel duidelijk dat Ivann van kindsbeen af de 

muzikale en entertainment microbe in het bloed heeft. Als 

gewaardeerd en gelauwerde backing vocal zong hij met 
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nationale en internationale artiesten. Vandaag staat Ivann 

wekelijks op het podium in Vlaanderen en is hij het jaarlijkse 

hoogtepunt tijdens het Nieuwjaarsconcert van S-Plus in 

Oostende waar hij het publiek entertaint met zijn allround 

repertoire. 

Prijs:€ 7,5 (taart en koffie inbegrepen) 

Inschrijven kan via ons per mail of via antwoordstrook en 

betalen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs 

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

 

10. Afspraak op zaterdag 30 april 2016 om 17u.aan het 

MIAT voor de jaarlijkse huldiging van Pierre De Geyter, 

toondichter van de socialistische 'Internationale' 

Zanggroep Morgenrood verzorgt het programma. 

Allen daarheen! 

 

11. Op zondagmiddag 1 mei 2016 hebben we gereserveerd 

in restaurant Jour de Fête, G. Callierlaan 233 te Gent. We 

worden verwacht rond 13u.  

In het Contactblad van april zullen we het menu hebben en 

de juiste prijs kennen. 

Heeft u interesse, laat het ons weten want we kunnen maar 

met 20 personen deelnemen. 
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Jaarprogramma 2016: uitstappen en activiteiten met 

S-Plus  

2de periode: JUNI- begin NOVEMBER 

 Er zijn  3 inschrijvingsdata. Hieronder de 

activiteiten van de tweede periode. 

 Voor het deelnemen aan de S-Plusactiviteiten is 

het lidmaatschap S-Plus vereist. 

 Het inschrijven voor de meerdaagse reizen is al 

gebeurd.  

 Het inschrijven voor de activiteiten 

(daguitstappen) van de tweede periode moet ten 

laatste op 6 april bij ons  gebeuren:wij schrijven 

dan als groep in. 

 Het betalen van de activiteit moet gebeuren via 

ons (op ons rekeningnummer), ten laatste drie 

weken vóór de uitstap. U zal in onze volgende 

Contactbladen aan de betalingen herinnerd worden.  

 Wie onverwacht niet mee kan verwittigt ons zo 

vlug mogelijk: bij annulatie tot en met 10 dagen 

voor het vertrek betaalt u € 10 per persoon, bij 

annulatie vanaf 9 dagen tot 0 dagen voor het 

vertrek krijgt u de som niet meer terug. 

 Na betaling krijgt u van S-Plus een persoonlijke 

brief met de praktische info: uur van vertrek en 

plaats  

 Sterprijzen*: voor S-Plusleden die ook Bond 

Moysonlid zijn 
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Lezingen, daguitstappen en  meerdaagse reizen tot eind 

mei 2016: TWEEDE inschrijvingsdatum 

  

1. Op donderdag 16 juni 2016 : daguitstap  naar Yerseke 

Via Zelzate, door de Westerscheldetunnel rijden we naar 

Kruiningen voor koffie met een Zeeuwse bolus. Na de 

koffie bekijken we een film over alle facetten van de 

mossel- en oesterkweek daarna rijden we naar Yerseke, 

het dorp van de mosselen en de oesters.  

We bezoeken onder leiding van een plaatselijke gids een 

mosselbedrijf (Prins en Dingemans) en maken een 

rondleiding door de vissershaven en langs de 

oesterputten. 

Het middagmaal gebruiken we in een restaurant in 

Wolphaartsdijk. 

Na de lunch vertrekken we naar Colijnsplaat, 

wereldbekend door ‘het wonder van Colijnsplaat’. Van op 

de dijk hebben we een schitterend zicht op de 

Oosterschelde en de Zeelandbrug. 

Via die Zeelandbrug rijden we langs Zierikzee naar 

‘Schouwen en Duiveland’.  

Vanaf daar rijden we door het natuurgebied De Tureluur, 

via de Schelphoek vervolgen we onze route naar de 

beroemde Plompe Toren van het verdronken dorp 

Koudekerke.  

We gaan verder naar de stormvloedkering, het technisch 

wereldwonder van de 20ste eeuw. 

We eindigen de dag in Veere waar er nog wat tijd is om 

rond te wandelen en iets te eten en te drinken. 
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Terugkeer uit Veere om 18.30u. 

 

Prijs: € 55  

Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 52,50  

Inbegrepen: bus, koffie en bolus, geleid bezoek 

mosselbedrijf, middagmaal (3 gangen), gids volledige dag, 

fooi chauffeur 

Niet inbegrepen: drank 

Inschrijven kan per mail of via antwoordstrook vóór 6 

april 2016. 

Betalen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs 

GENT : IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB. 

Het bedrag moet op de rekening staan ten laatste op 20 

mei 2016. 

 

2. Op donderdag 7 juli 2016: daguitstap  i.s.m. VFG 

'Dichter bij de dieren in Planckendael' 

- Alleen of met je kleinkinderen - 

In Planckendael ontdek je de hele dierenwereld in één dag. 

Van leeuwen in Azië tot koala’s en jumpende kangoeroes in 

Oceanië. Ontdek ook de klepperende ooievaars en de 

exotische bewoners van Afrika en Amerika. In de Indische 

olifantentempel trompettert natuurlijk Kai Mook en haar 

familie! 

Heb je nog energie over? Spring dan op het vlot of in de 

kano en hang de acrobaat uit op 14 meter hoogte in de 

bomen. Beleef een avontuurlijke dag. De dieren staan al te 

trappelen om je te ontmoeten. 
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Prijs: € 36  

Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 33,50  

Inbegrepen: bus, toegang 

Niet inbegrepen: fooi chauffeur, maaltijden en dranken 

Inschrijven kan per mail of via antwoordstrook vóór 6 

april 2016. 

Betalen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs 

GENT : IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB. 

Het bedrag moet op de rekening staan ten laatste op 7 

juni 2016. 

 

3. Op donderdag 15 september 2016,  daguitstap  

'Tongstrelend Torhout' 

   We worden ontvangen in de oudste stad van het 

graafschap Vlaanderen met koffie en mosterdzaad-

koekjes. Daarna neemt een kasteelgids ons mee op een 

verrassende reis door 100 jaar geschiedenis in het nog 

steeds bewoonde kasteel Wijnendale, dat doorheen de 

eeuwen vooral een jachtslot was. In de linkervleugel van 

het slot is een museum ondergebracht.  

We starten er met de huidige bewoners van het kasteel 

om te eindigen met de eerste sporen uit de 11de eeuw. Ons 

kasteelbezoek sluiten we af met een ‘Thouroutenaerke.  

Na een typisch Torhouts streekmenu bezoeken we het 

Mosterdmuseum. De gids schetst ons de evolutie ‘van een 

zaadje zo klein tot mosterd zo fijn . Mostaard Wostyn 

wordt regelmatig gebruikt in ‘Dagelijkse kost’ door Jeroen 

Meus.  
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In kasteel Ravenhof bevindt zich het Museum voor 

Torhouts Aardewerk.  

Al sinds de 18de eeuw zijn in Torhout kunstpottenbakkers 

aan de slag. Hun stijl wordt gekenmerkt door 

oplegversiersels. We kunnen er de mooiste exemplaren 

met eigen ogen bewonderen en de verhalen horen achter 

de kunstwerken van water, klei en vuur.  

Prijs: € 50  

Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 47,50  

Inbegrepen: bus, koffie met mosterdzaadkoekjes, gids 

kasteel Wijnendale, aperitiefje, streekmenu, bezoek 

Mosterdmuseum, bezoek Museum Torhouts Aardewerk.  

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur  

Inschrijven kan per mail of via antwoordstrook vóór 6 

april 2016. 

Betalen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs 

GENT : IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB. 

Het bedrag moet op de rekening staan ten laatste op 15 

augustus 2016. 

 

4. Op zaterdag 1 oktober 2016, daguitstap 'Utrecht, 

kleine grote stad' 

Utrecht, het kloppend hart van Nederland. Een stad met 

een unieke dynamiek. Klein genoeg om wandelend de 

middeleeuwse binnenstad te ontdekken. Groot genoeg om 

te genieten van festivals van wereldformaat, moderne 

architectuur,trendy winkels en verrassende musea. 
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Bij aankomst in Utrecht lassen we eerst een koffiestop in. 

Om 10.30u staan de gidsen ons op te wachten aan het 

VVV-kantoor voor een wandeling langs ‘de Hotspots van 

Utrecht’. We wandelen langs de Dom, grachten, werven, 

kerken en leuke steegjes en de gids vertelt over de 

geschiedenis. De wandeling duurt 1,5 uur en eindigt bij 

Stadscafé restaurant Broers waar ons een heerlijke lunch 

wacht. 

Na de lunch kan je Utrecht verder verkennen op eigen 

houtje. Je kan er trouwens prima winkelen, terrasjes doen, 

varen en cultuur opsnuiven in één van de musea. We 

vertrekken weer huiswaarts om 18.30u. 

Prijs: € 66 

Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 63,50  

Inbegrepen: bus, koffie met croissant, gids wandeling, 

lunch 

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur 

Inschrijven kan per mail of via antwoordstrook vóór 6 

april 2016. 

Betalen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs 

GENT : IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB. 

Het bedrag moet op de rekening staan ten laatste op 1 

september 2016. 
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5. Op zaterdag 5 en zondag 6 november 2016: 

Gastronomisch logeren in La Roche-en-Ardenne 

Dag 1 

We vertrekken op zaterdag richting La Roche, onderweg 

houden we halt voor een korte koffiestop. Daarna gaan we 

weer op weg naar ons verblijfshotel Floreal in La Roche-

en-Ardenne. 

Het vakantiecentrum ligt volop in het groen op nauwelijks 

800 meter van het centrum. 

We verblijven in kamers met badkamer (douche, wc, lavabo 

en haardroger), kleine koelkast, zithoek en flatscreen tv. 

Kamerverdeling en vrije verkenning van het stadje of 

mogelijkheid tot het maken van een verkennende 

natuurwandeling.  

La Roche, de parel van de Ardennen, genesteld in een 

bocht van de Ourthe en gedomineerd door de ruïnes van 

een Feodaal kasteel, is ideaal als vakantiebestemming. De 

stad heeft heel wat te bieden: mooie plekjes om te 

ontspannen, goeie restaurants en eethuisjes.  

Om 19u genieten we van het gastronomisch menu “Dwars 

door de Ardennen”:  

• Hartige hapjes  

• Italiaanse ham opgevuld met geitenkaas en noten  

• Duo van schaaldieren en jonge duif in een pakketje  

• Sorbet  

• Filet van jong everzwijn uit onze Ardennen, herfst-

garnituur, rode wijnsaus met 5 soorten peper  

• Dessert van de chef  

• Aperitief, aangepaste wijnen, water en koffie inbegrepen   
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Dag 2  

Na een lekker ontbijtbuffet is het tijd om de koffers te 

pakken.  

De voormiddag kan je vrij invullen.  

Om 13u streekmenu:  

• Schotel ‘terugkeer van de jacht’  

• Gekookte peer met kaneel en Luikse stroop  

Om 15.30u keren we huiswaarts. We houden een korte 

stop.  

Opstapplaats: Gentbrugge  

Prijs: € 225   

Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 185   

Toeslag single: € 15  

Inbegrepen:  

- reis per luxe autocar heen en terug,   

- alle rondritten en transfers conform de regelgeving i.v.m. 

rust- en rijtijden  

- verblijfstaks,   

- 1 overnachting + ontbijt,  

- zaterdagavondmenu: ‘dwars door de Ardennen’ met 

aperitief, wijnen, water en koffie  

- zondagmiddagstreekmenu   

• S-Plusbegeleider  

Niet inbegrepen:  

• Middagmaal zaterdag 

• Dranken bij de maaltijd zondagmiddag  

• Persoonlijke uitgaven  

Inschrijven kan per mail of via antwoordstrook vóór 6 

april 2016. 
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Betalen zal rechtstreeks bij S-Plus gebeuren. 

 

Data te onthouden voor de derde 

periode:(inschrijvingsdatum eind augustus) 

 

- donderdag 3 november: daguitstap Balegemse jenever 

en bedrijfsbezoek aan de industriële bakkerij La Lorraine 

in Ninove 

- donderdag 17 november: bedrijfsbezoek aan de 

koffiebranderij van Colruyt met koffiecursus en 

degustatie,  lunch en 's namiddags: art-decowandeling in 

Ronse  
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Lidgelden S-Plus 2016: laatste oproep ... 

 

 De onderafdeling ACOD-Onderwijs, gepensioneerden, is 

reeds jaren aangesloten bij de VZW S-Plus, want 

iedereen is ervan overtuigd dat wij niet in staat zijn om 

autonoom buitenlandse reizen en eendaagse uitstappen 

te organiseren, soms niet alleen bij gemis aan een 

voldoende  aantal deelnemers, maar ook omwille van een 

gebrek aan gekwalificeerde gidsen en daadwerkelijke 

hulp van werkende leden.  

Wij nodigen u uit uw lidgeld S-Plus vanaf december 

voor het jaar 2016 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 2016”.  

 

 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?  
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U wil deelnemen aan  onze activiteiten ? Geen probleem: 

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

(betalen op ons rekeningnummer – zie hierboven) 

 

 

 

 

Francine van der Graaf: voorzitter   

Tel  0496/86.12.35 

Tichelrei 2, Bus 84, 9000 GENT 

 Freddy D’havé: secretaris 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   
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