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ACOD-ONDERWIJS ONDERAFDELING GEPENSIONEERDEN 

Tel.: 09/269.93.40 

Fax: 09/269.93.44  

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 

 

B-VA regeert het land  

“Bang van alles” 

 

Bang om het uit te leggen. Bang om grote problemen zoals de 

nachtvluchten boven Brussel op te lossen. Bang van een 

krantenbericht. Bang  om grote problemen zoals de fiscale 

knoop en het duale belastingssysteem op te lossen ? Bang 

van de kiezer die met grotere nuchterheid naar politici kijkt 

dan omgekeerd het geval is.   

Politiek die beter is in problemen omschrijven dan ze op te 

lossen, is zijn geld niet waard… of gaan we ons deze week 

weer eens flink over iets andere verontwaardigen ?  
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 “Politici mogen geen ander inkomen  dan hun  mandaat 

hebben”. Niet evident met korte en onzekere politieke 

carrières.   

Dus, enkel nog beroepspolitici die al hun vermogen op het 

internet moeten zetten ?  Of maken we niet beter werk van 

het vermogen- en mandatenregister ?  

In 1995 gelanceerd als gevolg van het Agusta-schandaal, 

maar sindsdien onvoldoende uitgewerkt…  Wat al die tijd 

onmogelijk was, zou plots kunnen.  In een gênante 

“transparantierace” duwden partijen elkaar van de weg, op 

naar de wisselbeker “witter dan wit”.  Sommigen raken zo 

transparant  dat ze als politici onzichtbaar worden.  

Na de verkiezingen van 2019 volgt misschien een 

grondwetherziening. Bang om het aantal federale ministers 

en Kamerleden  te beperken, wie weet de Senaat af te 

schaffen ?  Volgens de premier zijn er immers teveel 

mandatarissen en ministers. Dat terechte inzicht is een 

uitloper van een ontspoorde discussie die begon met 

Publipart…en dat daarna alle kanten uitging.  

Zonder te technisch te worden, ligt het voor de hand, dat 

naarmate men de bestaande federale bevoegdheden  

overhevelt naar de gemeenschappen en de gewesten en 

daarbij  één administratie vervangt door drie administraties 

op gewestelijk niveau en drie administraties op 

gemeenschapsniveau er meer uitgegeven wordt. 
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Want: 

3 gewesten + 3 gemeenschappen = 5 besturen (want de 

Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest worden 

bestuurd door eenzelfde regering en parlement)  

+ 1 federaal met een Kamer en Senaat (of het landelijk 

bestuur)  

= 6 besturen voor België.   

 

België telt 58 ministers, 9 parlementen en 8 regeringen.  

Je moet al erg efficiënt te werk gaan om globaal minder uit 

te geven.  

"Hoewel de gemeenschappen en de gewesten het 

leeuwendeel van het overheidsbudget consumeren, is de 

totale overheid (en de overheidsschuld)  niet zuiniger 

geworden", schreef Prof. Koen Schoors. (UGent) "Als we 

ooit een begroting in evenwicht willen bereiken, zullen dus 

ook de gemeenschappen en gewesten een bijkomende duit in 

het zakje moeten doen.” 

 

Hoe denken de betrokken politici dat de gewone mensen 

kijken naar zoveel financiële nonchalance ?  Voor een zeer 

grote meerderheid “hardwerkende Vlamingen” is 12.000 euro 

zeer veel geld.  Kun je van iemand die 12.000 of 30.000 euro 

“niet mist in zijn portefeuille” verwachten dat hij de prijs 

van een brood kent ?   

Ondertussen duiken al sporen op van een normaal debat: 

“aanwezigheid van  lokale politici in intercommunales is 

een meerwaarde”.  
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Verder trokken 2 artikels in de bewogen periode mijn 

aandacht: zij boden -wat mij betreft- het voordeel van 

de duidelijkheid, die schril afsteekt bij de chaos van de 

voorbije weken.  

Peiling: twee op de drie Belgen willen migratiestop uit 

moslimlanden 

Uit een onderzoek van een Britse denktank blijkt dat 64 

procent van de Belgen te vinden is voor een moslimban. 

Ook al is voorzichtigheid geboden bij peilingen, toch zijn de 

resultaten opmerkelijk. 

"Onze resultaten zijn opvallend en ontnuchterend", zeggen 

de onderzoekers zelf. Denktank Chatham House deed de poll 

bij 10.000 mensen in tien Europese landen. Zo goed als 

overal gaat een meerderheid akkoord met de stelling.  

Professor sociologie Dirk Jacobs (ULB) is niet helemaal 

verbaasd over het hoge cijfer, maar vraagt toch om 

voorzichtig te zijn. "Het gaat om een online bevraging waar 

vermoedelijk een geïsoleerde vraag is gesteld. Daardoor 

kunnen sommige mensen gestuurd worden in een bepaalde 

richting." Er is geen eerder onderzoek dat polst hoe Belgen 

staan tegenover moslimimmigratie. “ 

Eerder bleek wel al dat Belgen het aantal moslims in hun 

land op 23 procent schatten, terwijl het in werkelijkheid 

om 7 procent gaat. Uit onderzoek van Jaak Billiet bleek in 

2009 dat bijna de helft van de Vlamingen de islam als een 

bedreiging zag. Ook Billiet predikt voorzichtigheid. De 

peiling is ook uitgevoerd in december 2016, toen de aanslag 

in Berlijn plaatsvond. "Dat is een periode van attitude-
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activatie", legt Billiet uit. "Na zo'n gebeurtenis is er framing 

in de media. Dat activeert opinies die na een periode kunnen 

wegebben. Deze poll kan dus een momentopname zijn." 
 

 

Achterhoedegevecht tegen het salafisme (dat wel 

uitgevochten moet worden) 

 

Patrick Loobuyck is hoogleraar levensbeschouwing (UA) en 

opiniemaker voor De Morgen. 

Er is hier sprake van 'reactieve religiositeit' 

Dat Saoedi-Arabië miljoenen petrodollars investeert in 

wahabismepropaganda, is oud nieuws. Goed dat 

antiterreurorgaan OCAD en de media dat nogmaals onder de 

aandacht brengen, al was het maar om politici verder tot 

actie aan te manen. Wahabisme staat haaks op ons 

samenlevingsmodel en verdient weerwerk. Dat we die 

opvattingen niet zomaar kunnen verbieden, betekent niet 

dat we de rode loper moeten blijven uitrollen.  

Het is lastig dat België de buitenlandse invloed niet beter 

onder controle krijgt. Dat geldt voor de oliestaten, maar ook 

voor Turkije. Onze overheid mag zich wegens de scheiding 

tussen kerk en staat niet inlaten met religieuze 

aangelegenheden. Maar ze knijpt wel een oogje dicht als 

andere staten zich hier met de godsdienstbeleving en 

handboeken van onze moslims bemoeien.  

De infiltratie los je niet op met alleen de drooglegging van 

de Grote Moskee in het Brusselse Jubelpark. Het netwerk 

zit ingenieus in elkaar en er zijn ook andere actoren zoals de 
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Moslimbroeders en hun aftakkingen die de samenleving 

proberen te islamiseren. De radicale islamstem is ook 

oververtegenwoordigd op het internet.  

Dat counteren vraagt een strategisch communicatieplan 

waar iedereen zich achter schaart: onderwijs, imams en 

moslimorganisaties, media, politici, uitgevers en 

bibliotheken. 

Er zijn ook meer imams nodig die de taal spreken en voeling 

hebben met onze samenleving om er de islam een juiste 

plaats te kunnen geven.  

Moslims hebben ook nog te vaak het gevoel er hier niet 

volwaardig bij te horen. De samenleving is onvoldoende open 

en dit versterkt de islam als identity marker, een bindmiddel 

voor een groep die verbondenheid zoekt en het gevoel heeft 

hier niet gelijk mee te tellen.   

Er is hier sprake van 'reactieve religiositeit'.  

En last but not least: laten we ons engageren om de moslims 

zo kritisch en weerbaar mogelijk te maken. Wie goed 

geïnformeerd en gevormd is, is minder vatbaar voor 

irrationeel en onredelijk gedachtegoed. Er is op dat punt 

nog werk aan de winkel in de islamgemeenschap, maar ook bij 

onze bevolking en de politici, hierbij verwijs ik naar de 

Zevende Dag van 26 februari waar Zuhal Demir en L. 

Homans schaamteloos verkeerde cijfers rondstrooiden.  

Het is niet omdat de overheid de gewetensvrijheid moet 

respecteren dat ze mensen en hun religies niet via onderwijs 

tot redelijkheid mag aanzetten. 

Minder letterlijk geloven!! 
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Tegelijk moeten we niet in paniekmodus gaan. De angst die 

maakt dat blijkbaar twee op de drie Belgen instemmen met 

een moslimban (DM 9/2), is evenzeer onredelijk. Weet dat 

heel wat moslims verwestersen en seculariseren. 

Radicalisering en salafisme zijn niet representatief voor 

wat zich meer algemeen in onze moslimgemeenschappen 

afspeelt. De vele hoofddoekdebatten geven de indruk dat 

alle moslima's hoofddoeken dragen. Quod non. Nederlands 

onderzoek toont dat een derde van de meisjes wier moeder 

een hoofddoek draagt, dat zelf niet meer doet.  

Steeds meer wordt duidelijk dat moslims niet immuun zijn 

voor de processen die de secularisering van het 

christendom hebben aangestuurd: onderwijs, wetenschap, 

welvaartsstaat, levensstandaard en de westerse manier 

van leven. Met secularisering bedoel ik niet noodzakelijk 

dat men de islam helemaal afzweert, wel dat men minder 

letterlijk gelooft, volmondig de uitgangspunten van de 

rechtsstaat aanvaardt en de invulling van het dagelijkse 

leven niet langer door de islam alleen laat bepalen, maar ook 

door de moderne, geseculariseerde cultuur waarin men leeft.  

Het salafisme is overigens grotendeels een reactie tegen 

de aantrekkingskracht van het seculiere Westen op 

moslims:  het salafisme  laaft zich aan het achttiende-

eeuwse wahabisme uit Saoedi-Arabië en beroept zich op 

middeleeuwse theologen als Ibn Taymiyya, maar het 

salafisme is een op en top modern fenomeen.  Het 

positioneert zich als zuivere islam die niet door moderne 

westerse elementen bezoedeld is. Salafisten beoefenen 
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gretig de takfirpraktijk: ze verketteren moslims die 

integreren en moderniseren.  

In dat opzicht maakt het salafisme onderdeel uit van een 

achterhoedegevecht tegen verworvenheden van de 

verlichting en de moderniteit.  

Maar ook achterhoedegevechten moeten met de nodige 

inzet uitgevochten worden. 

 

 

 

Freddy D’havé, secretaris ACOD onderwijs gepensioneerden. 

 

 

 

 

 

Bronnen :  

-DeMorgen dd. 18/3/2016: Analyse: Staatshervormingen 

jagen België op kosten, door Bart Eeckhout. 

-De Morgen  dd.09-02-17, Twee op de drie Belgen willen 

migratiestop uit moslimlanden door Bruno Struys. 

-De Morgen  dd. 10-02-17 Achterhoedegevecht tegen 

salafisme (dat wel uitgevochten moet  worden) door Prof. dr. 

Patrick Loobuyck. 

-De Morgen dd. 20-02-17: De Passie van Devos, B-VA 

regeert het land, door Carl Devos.  

-De Morgen dd. 21-02-17: Standpunt “Hoeveel kost een 

brood ?” door Bart Eeeckhout. 
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Onze activiteiten 

 

1. 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.  

 

2. 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. Begin: 14u -14u15 

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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3. Op donderdag 16 maart 2017: daguitstap Dr. Paul 

Janssen en het rijke verleden van Turnhout  

VERTREKUUR: 08u aan de P&R Gentbrugge, Land van 

Rodelaan. 

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.  
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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.  

De inschrijvingen zijn gebeurd. 

 

4. 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. 

 

5. 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) 
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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. 

Aan alle ingeschrevenen: gelieve ten laatste op 8 maart te 

betalen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs 

GENT : IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 

 

6. Op vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april 2017 van 10u 

tot 17u: Lentemarkt in de polyvalente zaal van het 

WZC Domino, St.- Margrietstraat te Gent. 

De vrijwilligers van de Vriendenkring verkopen er snoep, 

paaseieren, juwelen, kledij, bloemen en lenteartikelen.  

Voor de hongerige en dorstige bezoekers zijn er allerlei 

lekkernijen en sprankelende drankjes. De verkoop is ten 

voordele van al de residenten van het WZC Domino. 

Allen welkom! 

 

  



 

  



 

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 maart 2017: Lente-en zomermodeshow (€6) 

 

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

 

 

2. Ik kom naar de wijndegustatie op 21 maart 2017 (€ 45) 

 

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

 

 

3. Op maandag 3 april 2017, Opera in de Cinema 'IDOMENEO' 

van Mozart (€ 17) 

 

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

 

 

  

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


 

4. Muzikale namiddag met LIA LINDA op woensdag 12 april in 

WZC Domino (€ 6) 

 

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

 

 

5. Meifeest i.s.m; S-Plus met optreden van YVANN in WZC 

Domino (€ 7,5) 

 

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

 

 

6. Etentje in restaurant Jour de Fête op maandag 1 mei 2017 

 

Ik/wij heb(ben) interesse:…………………………………………………………………………. 

 

 

7. Info namiddag 'Euthanasie & negatieve wilsbeschikking' op 

donderdagnamiddag 4 mei 2017 

 

Ik/wij heb(ben) interesse:…………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:………………………………………………………       

 

Handtekening:…………………………………… 
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7. Op maandagnamiddag 3 april is er opnieuw Opera in de 

Cinema met de opvoering van IDOMENEO van Mozart. 

James Levine begeleidt een zeldzame Met-reprise van 

Mozarts opera Idomeneo, die zich afspeelt in de 

nasleepvan de Trojaanse Oorlog. Na meer dan tien jaar 

krijgt Jean-Pierre Ponnelles klassieke productie dit 

seizoen een Met-reprise. Matthew Polenzani zingt de 

titelrol, Elza van den Heever is Elettra, Nadine Sierra 

speelt Ilia, Alice Coote vertolkt Idamante, en Alan Opie is 

Arbace. 

Prijs: €17 

Inschrijven kan via ons per mail of via antwoordstrook ten 

laatste op 15 maart en betalen  op ons rekeningnummer 

S-Plus ACOD Onderwijs GENT : IBAN: BE76 0011 

1732 3495 - BIC: GEBABEBB 

 

8. Op woensdagnamiddag 12 april zal Lia Linda optreden in 

de polyvalente zaal van het WZC Domino,  

St.- Margrietstraat te Gent. 

Deuren open om 13u.30 

Prijs: € 6 (taart en koffie inbegrepen) 

Inschrijven via de antwoordstrook achteraan of via mail 

en gelieve ten laatste op 1 april te betalen op ons 

rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : IBAN: 

BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB 
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9. Op dinsdag 18 april van 10 tot 16u kan u terecht in de 

polyvalente zaal van het WZC Domino, St. Margrietstraat 

te Gent voor de verkoop van comfortabele  maar toch 

modieuze schoenen en pantoffels. 

 

10. Op donderdag 27 april 2017 : Het Brugse 

Concertgebouw in de spotlights  

Het Brugs concertgebouw is een internationaal muziek- en 

podiumkunstencentrum waar stijlbewust wordt 

geprogrammeerd, waar de vocale en instrumentale traditie 

centraal staat en dat als laboratorium voor creatie 

fungeert. Het Concertgebouw werd gebouwd door de 

architecten Paul Robbrecht en Hilde Daem, wier ontwerp 

geselecteerd werd via een internationale 

architectuurwedstrijd in de aanloop naar ‘Brugge 2002, 

Culturele Hoofdstad van Europa’. Het gebouw ligt aan ’t 

Zand, het grootste plein van de Brugse binnenstad, een 

plein dat ruimte en adem biedt, een stadslandschap dat 

een groot gebaar verdraagt en vraagt. Toch streefden de 

architecten naar een harmonisch evenwicht met de 

historische omgeving.  

Lunchen doen we in restaurant ’t Oud Kanthuys.  

Een bezoek aan Brugge is niet compleet zonder een 

tochtje op de Brugse Reien. We schepen in voor een 

boottocht van een half uur die je de meest bijzondere 

plekjes van de stad vanuit een heel andere hoek laat 

bewonderen.  

Na de boottocht rest er nog voldoende tijd om de Brugse 

binnenstad verder te verkennen, een lopende 
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tentoonstelling mee te pikken, te winkelen of neer te 

strijken op het terras van één van de sfeervolle zaken.  

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

Inbegrepen: bus, gids Concertgebouw, lunch, boottocht 

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur  

 

Aan alle ingeschrevenen: U krijgt een brief van S-Plus 

met de praktische info. 

Gelieve het bedrag  te storten op  onze rekening  voor 

20 maart 2017. NIET rechtstreeks aan S-Plus aub, 

wel op ons nummer: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 

 

11. Op zaterdagnamiddag 29 april 2017: MEIVIERING 

2017 - in samenwerking met S-Plus - 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 

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  
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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 

 

12. Op maandag 1 mei 2017 kunnen we na de 1 meistoet 

samen genieten van een etentje in restaurant Jour de 

Fête. 

Voor het menu is het nog te vroeg: volgende maand kan u 

het lezen in ons Contactblad. 

 

13. Op donderdagnamiddag 4 mei houden we een info 

namiddag 'Euthanasie en negatieve wilsbeschikking' in 

ACOD, Bagattenstraat 158 te Gent. 

We zullen het onderwerp op een zeer praktische manier 

benaderen: sommige leden meldden ons dat niettegen-

staande de correcte formulieren er problemen en 

tegenkantingen optraden. 

Een medewerker van VONKEL is bereid om ons te wijzen 

op de zaken die we goed in het oog moeten houden. 

Wie geïnteresseerd is: gelieve u te melden. (zie 

antwoordstrook) 
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14. 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 
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Lidgelden S-Plus 2017 

 

 Nog een paar leden S-Plus 2016 hebben hun lidgeld nog 

niet vernieuwd: het kan nog! 

 

 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 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”.  

 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  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. 

 

Voor de reizen krijgt u alle info rechtstreeks van S-

Plus en de betaling gebeurt ook rechtstreeks aan hen. 

 

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 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. 
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Hieronder reeds een betalingsschema vr. de 

daguitstappen: 

1. 27 april 2017 : Het Brugse Concertgebouw in de 

spotlights: betalen ten laatste op 20 maart  

2. 18 mei 2017 : Magie in het land van de heuvels : betalen 

ten laatste op 16 april 

3. 15 juni 2017 : Meetjesland, mooie tuinen en stoom: 

betalen ten laatste op 16 mei 

4. 6 juli 2017:: Het nieuwe Zwin en Knokke-Heist: betalen 

ten laatste op 3 juni  

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

betalen ten laatste op 1juli  

- juiste datum nog niet bekend! 

6.  14 september 2017: Temse en sneukelen in Sint-Niklaas: 

betalen ten laatste op 14 augustus  

7. zaterdag 30 september 2017: Bergen op Zoom: betalen 

ten laatste op 30 augustus 

8. 19 oktober 2017: Verviers: betalen ten laatste op 19 

september 

9. dinsdag 28 november 2017 : bedrijfsbezoek aan Lutosa en 

Ath: betalen ten laatste op 28 oktober  

 

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 
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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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