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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 46   nr.3  maart 2019 

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

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 

 

De staat is gekaapt door het kapitaal: hoog tijd om de macht te 

heroveren 

A. Mag het verbazen dat mensen zich bekocht voelen door de huidige 

regering ? 

Een krantenkop die kan dienen als de perfecte samenvatting van elke 

discussie waarover we met onze samenleving naartoe willen: “Hoeveel  

kan de staking onze economie kosten”. Bijna het enige wat telt,  is de kost 

aan de economie.  

In plaats van een economie die zich inpast in de manier waarop we onze 

samenleving willen vormen, gaan we er als van zelfsprekend vanuit dat de 

samenleving zich ten dienste moet stellen van de belangen van het 

bedrijfsleven en de economie. Om de economie te dienen, moeten wij met 

of zonder inspraak inleveren. Mag het verbazen dat mensen zich bekocht 

voelen door de huidige regering ? 

- Een loonmatiging werd gevolgd door een indexsprong en de 

indexsprong werd gevolgd door een loonblokkering door de “loonwet” 

(lonen kunnen niet meer dan 0,8 % de komende twee jaar stijgen) omwille 

van de concurrentie ten aanzien van de omliggende industrielanden.  

- Tezelfdertijd mochten de bedrijven zich verheugen op een 

substantiële  verlaging van de vennootschapsbelasting (van 33 % naar 
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25%) en een fikse korting op de sociale bijdragen die nochtans onze 

sociale zekerheid overeind moeten houden. Op  netto uitbetaalde lonen 

worden geen sociale bijdragen of bedrijfsvoorheffingen betaald. Zij leiden 

naar regelrechte armoede, eenmaal de oude dag eraan komt.  

- De factuur van deze gunsten aan het bedrijfsleven werd 

doorgeschoven naar “de rest” van de maatschappij, onder de vorm van 

hogere consumptiebelastingen die uiteraard het zwaarst wegen op wie het 

minst verdient. (vooral energie) 

- Geen begroting in evenwicht, maar begrotingstekort dat oploopt tot 8 

miljard euro. En om het niet te vergeten: de bankencrisis van 2008 kostte 

aan de gemeenschap 23 miljard euro…   De maat is meer dan vol!   

De trotse architecten van dit beleid kondigen ons nu al aan dat:  

- verdere besparingen op de sociale zekerheid onvermijdelijk zijn,  

- in onze pensioenen en onze gezondheidszorg gesnoeid moet worden om 

de winsten en het concurrentievermogen van de bedrijven veilig te stellen, 

zoniet dreigt de Apocalyps in de bedrijven.  

 

Na al die jaren van loonblokkering en besparingen ten gunste van ‘de 

economie’, beperkt voortaan een loonwet een loonsverhoging tot 0,8 %, 

kwestie van ons concurrentievermogen ten aanzien van de omliggende 

geïndustrialiseerde landen te vrijwaren.  Die buurlanden drukken op hun 

beurt de lonen naar omlaag, dan moeten wij wel de neerwaartse spiraal 

volgen opgelegd door de loonwet.  

 

Een staking wordt lachwekkend als pretentieus weggezet door de 

bedrijfswereld en hun vazallen in het beleid als een ongehoorde aanslag op 

hun winsten. 

 

Een wedren naar de bodem wordt het lot van de werknemers, alsof ‘de 

economie’ identiek is aan bedrijfsbelang.  Alsof de stakers geen deel 

uitmaken van die economie: dank zij hun arbeid draait de economie. 

Daarenboven zijn werknemers consumenten, en een spiraal van dalende 

koopkracht versnelt exponentieel de gehele economie.  

Mag het verbazen dat mensen hun vertrouwen verliezen in een staat 

die zich gedraagt als de verzekeraar van de belangen van het kapitaal? 
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B. Waarvan ligt de Belg dezer dagen wakker?  

Volgens de nieuwste Eurobarometer:  

- de migratie: 29 procent, 

- het leefmilieu, het klimaat en de energie: 26 procent  

- de stijgende prijzen (vooral de huur en energie) en de koopkracht:  21 

procent. 

Niet toevallig de thema’s waarvoor er de voorbije maand en tot op 13 

februari  zo massaal op straat gekomen werd.  

 

Op Europees niveau primeert de werkloosheid als belangrijkste 

maatschappelijk thema. Maar de Klimaatmarsen, door de milieuspijbelaars 

reeds 6 weken op rij , de Mars tegen Marrakech én de gele hesjes kwamen 

de afgelopen maand duidelijk niet uit de lucht gevallen.  

Toch ervaren 67% van de Belgen de economie als “goed”: voor het eerst 

zijn zeven op de tien Belgen aan het werk, waarmee een historische 

drempel is overschreden. 

C. De “uitstekende” werkloosheidscijfers maskeren dat heel wat 

jobs soms slechter betaald worden dan we denken: 

De tekorten op de arbeidsmarkt zijn reëel – wat na verloop van tijd wel 

degelijk zand in de machine kan strooien – en de lage werkloosheidscijfers 

zijn fantastisch.  

 

Maar er zijn ook andere signalen.  
Zo liet de Belgische Federatie van Voedselbanken pas weten dat ze vorig 

jaar weer méér mensen heeft moeten helpen.  

Alleenstaande moeders vormen traditiegetrouw de kwetsbaarste groep, maar 

ook senioren en jongvolwassenen deden vaker een beroep op de 

voedselhulp.  

Nog opmerkelijker was dat maar liefst 12 procent van de mensen die naar 

voedselbanken gaan daadwerkelijk een baan heeft! Dat blijft een 

merkwaardige vaststelling in een van de meest welvarende delen ter wereld.  

Daar kwamen vorige week nog eens de alarmerende cijfers bij van het 

Statistiekbureau Statbel, dat 6000 Belgen vroeg naar hun financiële situatie. 

De cijfers zijn ronduit onthutsend: 1 op de 5 Belgen heeft moeite om rond 

te komen.  
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- Een week vakantie buitenshuis blijft voor bijna 1 op de 4 Belgen een 

droom.  

- En bij een onverwachte uitgave van 1100 euro – een herstelling aan de 

auto of de centrale verwarming, of een medisch noodgeval – is er meteen 

reden tot paniek: 1 op de 4 Belgen kan dat gewoon niet betalen.  

- 5 procent van de Belgen kan het zich niet veroorloven om elke twee 

dagen vis, vlees of kip te eten. 

 

D. Is er een communautair onevenwicht?  

Zeker wel: op de armoede-indicatoren scoort Vlaanderen beter dan Brussel 

en/of Wallonië.  

Voor de kinderarmoede is het verschil bijvoorbeeld spectaculair.  
1 op de 7 Belgische kinderen leeft in armoede:  

- in Wallonië is dat 22 procent,  

- in Brussel 29 procent,  

- in Vlaanderen 8 procent.  

Dat doet denken aan de recente en ondertussen beruchte quote van Philippe 

Destatte, ex-PS-kabinetschef: ‘Wallonië blijft alleen overeind dankzij de 

geldstromen van Europa en Vlaanderen.’ De communautaire verschillen zijn 

onloochenbaar. 

Dat wil niet zeggen dat er in Vlaanderen geen armen zijn, wel integendeel. 

Vooral onze centrumsteden kampen met hoge armoedecijfers, en niet 

alleen bij werklozen. Hoe euforisch we misschien worden van de Vlaamse 

werkloosheidscijfers, ook in Vlaanderen zijn er ‘working poor’, net zoals in 

de rest van België.  

In 2016 had 1 op de 20 Belgen een job en was zij of hij toch arm.  

Het blijft een schande: werken en toch onder de armoedegrens vallen. De 

uitstekende werkloosheidscijfers maskeren dat sommige van die jobs soms 

veel slechter betaald worden dan we denken.  

In een recent rapport wijzen Johan Albrecht (Itinera) en Bruno Merlevede 

(UGent) erop dat het inkomen van minstens 20% van de Europese 

huishoudens in de periode 2005-2014 niet groeide of zelfs achteruitging. In 

de periode 1993-2005 was dat maar 2 procent.  

De financiële crisis van 2008 is daar niet vreemd aan: de redding van de 

banken kostte 23 miljard euro. 

Het Federaal Planbureau concludeerde in een studie op basis  van 67 

aanvullende indicatoren boven het bbp dat na de financiële bankencrisis van 
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2008 het welzijn daalde, vooral door de achteruitgang van de 

gezondheidstoestand van de Belgen.  

In 2016 en 2017 nam het gemiddeld welzijn toe, maar onvoldoende om 

opnieuw het niveau van 2008 te bereiken! De levensverwachting in 

goede gezondheid stijgt niet langer en de ongelijkheid in relatie tot het 

opleidingsniveau stijgt.  
 

E. De werkgevers en de politiek maken schaamteloos misbruik van 

het gebrek aan revolutionair elan bij de Vlaamse arbeiders.     

Eigenlijk zijn wij geen volk van stakers. Het spoort niet met de ons 

ingelepelde gezagsgetrouwheid, en ook niet met de familiale structuur van 

het bedrijfsleven, waar “iedereen iedereen” kent: 2/3 den van de 

werkgelegenheid wordt verstrekt door KMO’s.  

We kunnen ook niet tegen hinder. Het moet vooruitgaan, ieder oponthoud 

werkt op de zenuwen. Allergie voor hinder is een symptoom van een 

verwende natie.   

Mensen die met honger naar bed gaan, dat is hinder!  

Ooit was het zo, maar het ontbreekt verwende samenlevingen aan 

historisch besef. 

 

In het opbod van gedeelde belangen is de tegenstelling arbeid-kapitaal met 

de tijd  uitgedoofd. Alleen bij uitzondering, als het te gortig wordt, komen 

de twee nog eens frontaal tegenover elkaar te staan. Het gemeenschappelijk 

vakbondsfront spreekt misschien een taal uit het verleden en creatieve 

jongeren met experimentele fantasieën voelen zich nauwelijks 

vertegenwoordigd. Contractuelen leven op de tast, duizenden werknemers 

lopen al jaren in een geel hesje, maar weggestoken onder de werkkledij. 

Het echte proletariaat heeft geen stem. 

 

Potsierlijk wordt het als het patronaat of de politiek de vakbonden gaat 

diaboliseren: “ Laat dat over aan de gele hesjes en aanverwante 

desperado’s”. In het sociale consensusmodel wordt veel jeugd 

verwaarloosd: jonge mannen en vrouwen die een eigen weg zoeken op de 

arbeidsmarkt maar niet binnen de klassieke categorieën vallen. 

Kapitalistischer dan onder Michel I hebben we het in jaren niet gekend. De 

syndicale tegenmacht was eerder symbolisch. Desondanks kende minister-
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president Geert Bourgeois (N-VA) geen schroom,  om de vakbonden te 

kapittelen als incivieke bolwerken.  

Wie is er hier eigenlijk inciviek?  

Bourgeois en de zijnen die in een tijd van overvloed slechts een aalmoes 

over hebben van 0,8 procent om de lonen te laten stijgen van mensen 

die de kastijding van inlevering op inlevering zwijgzaam hebben 

doorstaan? Die ook nog van de indexsprong moesten afzien en hun 

huizen voelden verkillen onder de energiekarwats? Hoe hoogmoedig 

en wereldvreemd kun je zijn? 

 

Op de stakingsdag van 13 februari,  spreekt een havenarbeider van 48: “Ik 

werk al 22 jaar in de haven en mijn loonbriefje is sinds 1997 met nog geen 

200 euro gestegen. De laatste acht jaar heb ik geen enkele opslag 

gekregen.” Werkzekerheid heeft hij niet. Als een boot niet inscheept of bij 

slecht weer valt hij terug op een werkloosheidsuitkering. De haven is 

“booming”, maar de arbeiders leven in onzekerheid. Daar komt 

verscheurdheid van, zeker in de opbouw van een jong leven. 

De werkgevers en de politiek maken schaamteloos misbruik van het gebrek 

aan revolutionair elan bij de Vlaamse arbeiders. Ze prediken de Apocalyps 

voor de  bedrijven als arbeiders blijven aandringen op een matige 

loonsverhoging. Het dateert van diep in de vorige eeuw dat 

kapitaalhouders en ondernemers zich zo vrij en ongeremd konden 

bewegen. Met dank aan CD&V die niet het lef had om N-VA en Open Vld 

aan sociale fatsoensnormen te binden. Met dank ook aan de vakbonden die 

hun existentiële crisis maar niet te boven komen. 

De rijkdom van dit land is recht evenredig met het voluntarisme van 

arbeiders en bedienden. En dat willen ze dan ook nog afkopen met een 

aalmoes in het loonzakje.  

Staken is een ultiem instrument, maar soms is er geen andere optie. 

Het meest verontrustende is dat de politieke wereld rustig haar rondjes 

blijft draaien in zelfgenoegzaamheid. Urgentie? Toch niet voor z’n bagatel. 

Links en rechts lijken uitgestorven begrippen. Maar een elementair 

gevoel van rechtvaardigheid is dat niet. Vroeg of laat zal de rekening 

gepresenteerd worden voor een beledigende loonwet. Niet door de oude 
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garde, maar door jongeren die niet meer te paaien zijn met valse beloften 

en loze tralala. Hun weerzin voor onzekerheid, half-fictieve jobs en sociale 

uitbuiting zal op een dag vuur vatten. Wees niet verbaasd als er binnen 

afzienbare tijd een nieuwe mei ’68 komt aangerold. 

F. Onze Sociale Zekerheid is er niet gekomen is omdat politici het 

uitgedacht hebben, maar omdat werknemers het hebben geëist en zelfs 

afgedwongen, meestal na een lange periode van strijd.  

1903: Verplichte verzekering tegen arbeidsongevallen,  

1930: Kinderbijslag, 

1944: Wettelijke basis van de solidaire sociale zekerheid, 

1945: Algemeen recht op werkloosheidsverzekering, 

1953: De eindejaarspremie, 

1963: Basiswet verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, 

1964: Het weekend, 

1974: Het bestaansminimum, 

1975: Het minimumloon, 

1994: Moederschapsrust, 

1997: Recht op ouderschapsverlof, 

2001: De 38-urenweek, 

2002: De maximumfactuur in de gezondheidszorg. 

Denk die verworvenheden weg en dan pas beleeft onze maatschappij 

de  Apocalyps.  

 

Freddy D’havé, ; 

secretaris ACOD gepensioneerden. 
 
Compilatie uit volgende bronnen: 

DeMorgen dd.29/12/2018: Wat de Belg wakker houdt: migratie, klimaat en 

koopkracht, door Michiel Martin. 

Knack dd. 6 februari 2019: Arm België, door Bert Bultinck. 

DeMorgen dd. 13 februari 2019: Alsof de stakers geen deel uitmaken van de 

economie. 

DeMorgen dd. 13 februari 2019: Niet iedereen profiteert van groter welzijn.(eigen 

berichtgeving) 

DeMorgen dd. 13 februari 2019: Waarom voor hen de maat vol is, door Eva 

Christiaens en Dieter Bauwens. 

DeMorgen dd. 14 februari 2019: Mei ’68, door Hugo Camps. 

Sociale Zekerheid onder vuur: augustus 2018. Uitgave van Vlaams ABVV, 

Socialistische mutualiteiten, met de steun van P&V 
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Onze activiteiten 

 

LAST MINUTE en zeker een aanrader! 

Citytrip Lissabon: nieuwe periode!  

Vorig jaar namen we deel aan deze héél mooie en interessante reis. S-

Plus geeft haar leden opnieuw een kans om deze bruisende stad en 

omgeving te verkennen van zondag 23 juni tot donderdag 27 juni 2019  

 

Lisboa … de Portugese naam van de stad klinkt dromerig, ietwat 

melancholisch zelfs. Ondanks de diepblauwe hemel, de prachtige lichtinval 

en de kleurrijk beschilderde azulejos (tegeltjes) die heel wat gevels sieren, 

is een vleugje melancholie hier dan ook nooit ver weg. Misschien hebben 

de alom tegenwoordige klanken van de traditionele Fado, het typisch 

Portugese levenslied hier iets mee te maken? De stad is gebouwd op 7 

heuvels, die ons  elk een eigen, unieke stadswijk tonen. Resultaat is 

een  veelzijdige, authentiek gebleven stad die haar bezoekers trakteert op 

een rijke geschiedenis, heel wat bezienswaardigheden, romantische 

pleintjes en lekker eten en drinken.  

Hotel Mundial **** is al decennialang een begrip in Lissabon. Het hotel 

ligt in de wijk ‘Baixa’, het levendige hart van de stad. De beroemdste 

pleinen van de stad (Rossio, Praça de Figueira, Praça de Restauradores en 

Praça de Comércio) liggen allemaal op een steenworp afstand van het 

hotel. Centraler kan dus niet!  

Het hotel beschikt over 350 volledig gerenoveerde kamers met airco, 

minibar, satelliet-TV, gratis safe en Wifi. Badkamer met bad of douche, 

toilet, haardroger, badjas. 

Op de eerste verdieping bevindt zich het restaurant ‘Jardim Mundial’, met 

zicht op het Martim Monizplein. Het à-la-carterestaurant ‘Veranda de 

Lisboa’ bevindt zich op de achtste verdieping en biedt een panoramisch 

zicht over de stad en op het historische Castelo de Sao Jorge. Je zal hier 

ongetwijfeld genieten; beroemdheden als Alain Delon, Brigitte Bardot en 

Simonne de Beauvoir gingen je voor. 

Programma 
 Heenreis:   Brussel (BRU) > Lissabon (LIS) 

23 juni 2019 09:45 (vertrek) 

23 juni 2019 11:35 (aankomst) Vluchtnummer: SN 3815 

Brussels Airlines Light & Relax 
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 Terugreis    Lissabon (LIS) > Brussel (BRU) 

27 juni 2019 12:30 (vertrek) 

27 juni 2019 16:10 (aankomst) Vluchtnummer: SN 3816 

Brussels Airlines Light & Relax  

 Hop-on-hop-off: verken de stad op je eigen ritme. 

 Bezoek aan Sintra, UNESCO-Werelderfgoed met imposante paleizen 

en schitterende kastelen. 

 Bezoek aan de wijk Bélém met de wereldberoemde ‘Torre de 

Belém’, het 'Monument der Ontdekkingen’ en het imposante klooster van 

Jerónimos. 

 Authentieke Fado show in de wijk Chiado. 

 Nederlandstalige begeleiding van bij het vertrek. De begeleidster 

zou Myriam Van Den Abbeele zijn.  

Prijs 
 Leden: € 640 per persoon op basis van een tweepersoonskamer in 

halfpension.  

Toeslag single: € 250 

 Niet-leden: € 690 per persoon op basis van een tweepersoonskamer 

in halfpension. Toeslag single € 250 

 Niet inbegrepen: transfer naar en van Zaventem luchthaven. 

 Opgelet: Lissabon is gebouwd op 7 heuvels en dat laat zich voelen 

tijdens een wandeling. Het is geenszins de bedoeling er een ‘sportieve’ 

vakantie van te maken, maar een matige conditie is toch vereist. 

 Het hotel beschikt over een aantal kamers die aangepast zijn voor 

mensen met een beperking. 

Inlichtingen  
eliane.couge@socmut.be // 02 515 17 97 

  

Inschrijvingen 
info@s-plusvzw.be // 02 515 02 06 

Bent u geïnteresseerd? Wij kunnen uw inschrijving ook in orde 

maken: u kunt gerust naar ons mailen of telefoneren. De reis loont 

zeker de moeite! 

 

mailto:eliane.couge@socmut.be
mailto:info@s-plusvzw.be
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1. Op woensdagnamiddag 6 maart 2019 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 via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 2 

maart 2019 en gelieve dan ook te betalen op ons rekeningnummer S-

Plus ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of Europese 

overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB 

 

2. Op maandagnamiddag 11 maart 2019: Opera in de Cinema : La 

Fille du Régiment van G. Donizetti 

Marie wordt als vondelinge geadopteerd door sergeant Sulpice, die haar in 

de kantine van het regiment aan het werk zet. De jonge boer Tonio wordt 

smoorverliefd op haar en laat zich in het bataljon inlijven om haar elke dag 

te kunnen zien. Wanneer de markiezin van Berkenfield onthult dat Marie 

in feite haar dochter is, loopt de jonge vrouw gevaar Tonio nooit meer 

terug te zien. De Zuid-Afrikaanse sopraan Pretty Yende, die door de 

lyrische pers alom wordt geloofd, staat op het podium van de Met aan de 

zijde van de tenor Javier Camarena in een opera met grote vocale 

virtuositeit onder leiding van Enrique Mazzola 

Prijs: € 17,5 

Locatie: Kinepolis, Ter Platen 12, Gent 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 2 

maart 2019 en gelieve dan ook onmiddellijk te betalen op ons 

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

Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 

Afspraak in de hall van Kinepolis rond 13u30. De penningmeester zal 

de kaarten bij zich hebben. 

 

3. Op vrijdagmiddag 15 maart 2019 om 11u: Wijndegustatie ‘Het 

vergelijken van de traditionele monocépages (wijnen gemaakt van één 

druif) uit Frankrijk met gelijknamige appellaties in de Nieuwe Wereld 

landen geleid door Freddy D’havé. De degustatie wordt gevolgd door 

een uitgebreid vis- en vleesbuffet. 



 

  



 

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 6 maart 2019: Lente- en zomermodeshow (€ 6) 

 

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

2. Op maandag 11 maart 2019: Opera i/d Cinema: La fille du Régiment (€17,5) 

 

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

3. Op vrijdag 15 maart 2019 : Wijndegustatie met etentje (€ 50) 

 

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

4. Op maandagavond 18 maart 2019: ACOD studieavond ’Mobiliteit’ (gratis) 

 

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

5. Op woensdag 20 maart 2019: optreden Doran en Elke in WZC Domino (€ 6) 

 

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

6. Op maandagavond 27 mei 2019: ’Hélène Maréchal’ in Minard (€ 12) 

 

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

7. Van 23 juni tot en met 27 juni 2019: City trip naar LISSABON 

 

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

 

 

 

Datum:………………………………………………………       

 

 

Handtekening:……………………………… 

 

mailto:freddy.d.have@telenet.be
mailto:marlene.vanhecke@telenet.be
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Locatie: Polyvalente zaal van het WZC Domino, Tempelhof, Sint-

Margrietstraat te Gent 

Prijs: € 50 (alle wijnen, uitgebreid buffet achteraf, water en koffie) 

Verfijnd buffet: 

Vis: 

Tartaar van Sint-Jacobs vrucht  

Glaasje van Noordzee garnalen en komkommer brunoise  

Terrine van rivierkreeftjes  

Salade van kreeft met granny smith en kreeftendressing  

Vlees:  

Kalfscarpaccio met truffeldressing  

Salade copa de Parma met ijsbergsla  

Pastei van pata negra met ardeense confijt  

Medaillon van parelhoen  

Groenten: Assortiment van 6 soorten verse groenten en salades  

Diverse:  

Bereide aardappelen  

Pastasalade met zongedroogde tomaten  

Taboulé  

Sausen: cocktail, tartare en vinaigrette  

Broodjes(2) en boter 

 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor  1 

maart 2019 en gelieve dan ook onmiddellijk te betalen op ons 

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

Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 

 

1. Op maandag 18 maart 2019 organiseert de Intersectorale 

Seniorencommissie ACOD een studieavond en debat  ‘MOBILITEIT: 

nu en in de toekomst’ 

Locatie: zaal NED KAHN, New Zebracomplex, ingang Gustaaf 

Callierlaan 231, 9000 Gent. Er is een betalende parking aanwezig onder het 

gebouw (€ 1 per uur) 

Via het openbaar vervoer zijn er veel mogelijkheden. 

Onthaal om 19u, start debat om 19u30Programma: 

Komen spreken: 

- Prof. Johan De Mol, verkeersdeskundige UGent 
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- Rita Coeck, algemeen secretaris sector TBM (Tram Bus Metro) 

ACOD 
- Ludo Sempels, algemeen secretaris sector Spoor ACOD 

Moderator: John Van Daele 

De activiteit is gratis maar gelieve wel in te schrijven via de 

inschrijvingsstrook of via mail. 

 

2. OPGELET: de SWIPE cafés gaan voorlopig NIET door. De 

lesgeefster is ernstig ziek en kan nu onmogelijk inschatten wanneer ze 

terug in dienst kan komen. S-Plus probeert in een vervanging te 

voorzien. Op dit ogenblik kan ik de ingeschreven nog niets melden: 

van zodra iets geweten is wordt u gecontacteerd. Dus nu niets betalen 

voor dinsdag 19 maart. 

 

Dinsdag 19 maart 2019 om 14u in de opleidingszaal, Bond Moyson, 

Leopold II-laan 20, 9100  Sint-Niklaas: SWIPE café in samenwerking 

met S-Plus. 

Thema 2: Foto’s: Hoe maak ik een mooie foto met mijn 

smartphone/tablet? Hoe maak ik een selfie? Met welke programma’s kan 

ik foto’s bewerken?  Hoe stuur ik foto’s door naar vrienden en familie? 

Waar bewaar ik mijn foto’s best? 

 

3. Woensdagnamiddag 20 maart 2019 om 14u30: muzikale 

namiddag met optreden van DORAN en ELKE in de polyvalente zaal 

van het WZC Domino, Tempelhof, Sint-Margrietstraat te Gent 

Deuren open: 13u30 

Prijs: € 6 (koffie en taart inbegrepen) 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 10 

maart 2019 en gelieve dan te betalen op ons rekeningnummer S-Plus 

ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of Europese overschrijving  

IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB 

 

4. Donderdag 21 maart 2019: S-Plus daguitstap: De Vrijmetselaars 

ontraadseld! 

De loge is een term die regelmatig in gesprekken en in de media opduikt. 

Zij wordt omringd met een sfeer van geheimhouding en mystiek, er wordt 

gefluisterd dat haar leden bokkenpoten dragen en dat er zwarte missen 

worden opgedragen.  
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Wat zoeken mensen in die geheimzinnige tempels? Waarom is het anno 

2019, nog altijd zo’n besloten gezelschap, waarvan velen hun lidmaatschap 

verborgen houden? Hoe word je vrijmetselaar? 

Tijdens dit bezoek aan de Reguliere Grootloge krijgen we alle antwoorden.    

Na een lunch in La Manufacture, gevestigd in de oude ateliers van 

lederwarenmerk Delvaux, is het tijd voor een cultuur-historisch 

programma met een vleugje esoterie. We volgen onder begeleiding van een 

gids de sporen van het occulte in Brussel. We ontdekken mythen, 

symbolen en alles wat ongewoon is. Onze mysterieuze tocht begint en 

eindigt op de Grote Markt en leidt ons langs de Kathedraal, de Warande, de 

Zavelkerk en Manneken Pis. 

 

Prijs: € 45,50 (Inbegrepen: bus, bezoek loge, 2-gangenlunch, gids 

wandeling.)  

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur 

Aan de ingeschrevenen: gelieve zo vlug mogelijk te betalen op ons 

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

Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 

 

Er zijn nog een enkele plaatsen vrij, wie meewil: gelieve mij zo vlug 

mogelijk iets te laten weten: per mail of per telefoon ( 09/221.12.36 of 

0474/31.26.30) 

 

Een paar weken voor de daguitstap krijgt u van S-Plus een 

persoonlijke brief met de praktische info: uur van vertrek en plaats. 

Wie via ons inschreef mag de vraag tot betalen aan S-Plus negeren maar 

op ons rekeningnummer betalen. 

 

5. Van 28 maart tot en met 1 april 2019: city trip naar MADRID in 

samenwerking met S-Plus Nationaal: VOLZET.  

Zal in het najaar hernomen worden. Data in een volgend Contactblad. 

 

6. Op dinsdag 2 april 2019 om 14u: Voordracht: Bleri Lleshi ‘De 

Kracht van Hoop’ 

Locatie: Historische kelder, Vrijdagmarkt 8, Gent 

Bleri Lleshi, van Albanese afkomst, is een veelzijdige, jonge vader. Hij is 

naast politiek filosoof en jongerenwerker ook nog DJ en lesgever aan de 
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UC Leuven-Limburg. ‘In tijden van cynisme zijn we hoop steeds meer als 

iets naïefs gaan zien’, stelt Bleri. Terwijl hoop ons net voortstuwt, ook in 

moeilijke dagen. Vanuit hoop kunnen we positieve veranderingen 

realiseren, hoe klein ook. In zijn nieuwste boek verweeft hij inspirerende 

voorbeelden van vandaag met het leven en denken van Martin Luther King 

jr., die een halve eeuw geleden werd vermoord. Bleri benoemt de 

desastreuze gevolgen van wanhoop, die vandaag de dag duidelijk in ons 

midden aanwezig zijn, alle gevoelens van machteloosheid en ongelijkheid. 

Maar hij laat ook zien dat we van onderuit macht opbouwen en hoop 

mogelijk maken. Hij pleit voor verzet, engagement en hoop. Want de 

geschiedenis toont aan: hoop kan de wereld veranderen. 

Prijs: € 6  

Aan de ingeschrevenen: gelieve ten laatste te betalen op 2 maart op ons 

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

Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 

 

7. Op vrijdag 5 april en zaterdag 6 april 2019 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! 

 

8. Op zondag 14 april 2019 om 15u: Balletvoorstelling JOY in 

Opera Gent, Schouwburgstraat 3, i.s.m. S-Plus & VIVA-SVV 

Inleiding voorstelling: 14.15u 

Het fascinerende en eigenzinnige tweeluik JOY is opgebouwd rond twee 

zwaargewichten van de Zweedse dans vandaag: Johan Inger en Alexander 

Ekman. Elk met hun eigen bewegingstalen en individuele kijk op dans. 

Beiden zoeken de grenzen van absurditeit op en balanceren tussen humor 

en ernst. Beide choreografen gaan op zoek naar een tegengif voor de 

donkere kanten van het leven: eenzaamheid en vergankelijkheid. 

Prijs: € 46,50  



Contact maart 2019 ACOD - Onderwijs 

gepensioneerden  15 
  

 

 

Aan de ingeschrevenen: gelieve ten laatste te betalen op 14 maart op 

ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-

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

GEBABEBB 

 

9. Op maandagavond 27 mei 2019 om 19.30  wordt in de Minard het 

nieuwe boek van Eric Bauwens voorgesteld: Lène. Hélène Maréchal: 

tussen toneel en liefdadigheid. Dit gebeurt tijdens een speciale 

huldevoorstelling ten bate van de Alzheimerliga.  

Meer info over de voorstelling vindt u hier: 

http://minard.be/voorstelling/hulde-aan-helene-marechal/ 

Vandaag is het zeventig jaar geleden dat Hélène Maréchal een punt zette 

achter haar toneelcarrière. Meer dan een kwarteeuw lang was ze de 

absolute vedette van het Gentse volkstoneel. Toch was ‘Lène’ – want zo 

noemden de Gentenaars haar – meer dan gewoon maar een schitterende 

actrice, zangeres en cabaretière. Haar hele leven lang zette ze zich in voor 

zieken, bejaarden, weeskinderen, soldaten en oorlogsveteranen. Wat 

initiatieven zoals Music for Life vandaag doen, deed zij toen in haar eentje. 

Tina De Gendt presenteert. Lily Castel, die ooit nog met Hélène Maréchal 

in de Minard op scène stond, haalt herinneringen op en zingt. Ook Carine 

Stevens, Hein Vanhuyse en Ann Lemaitre treden op. Will Ferdy, Freek 

Neirynck en Luk De Bruyker geven toelichting. De leerlingen van de 

koperklas van de Stedelijke Academie de Kunstbrug en de kinderfanfare 

Goeste Majeur geven de avond een extra cachet.  

De opbrengst van de avond gaat integraal naar de Alzheimerliga-

familiegroep regio Gent.   De Alzheimer Liga Vlaanderen heeft als doel 

personen met alle vormen van dementie, hun mantelzorgers en 

familieleden in Vlaanderen te ondersteunen in het waardig omgaan met 

dementie om samen het leven met die aandoening draagbaar te maken. 

De Alzheimer Liga Regio Gent organiseert daarvoor op regelmatige 

basis lotgenotencontacten. 

Na de voorstelling wordt u een hapje en een drankje aangeboden en kunt u 

het boek Lène. Hélène Maréchal: tussen toneel en liefdadigheid kopen aan 

de gelegenheidsprijs van 15 euro (20 euro in de boekhandel).  

De auteur Eric Bauwens(Gent, 1960).  is vrijwilliger bij S-Plus. Hij 

verzorgt de ‘knipselkrant’. 

http://minard.be/voorstelling/hulde-aan-helene-marechal/
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Na Vina Bovy, Gent en de Diva (Snoeck, 2018) is dit zijn tweede boek. 

Binnenkort verschijnt zijn biografie over de Gentse socialistische voorman 

Edward Anseele 

 

Prijs: € 12  

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail 30 

maart 2019 en gelieve te betalen op ons rekeningnummer S-Plus 

ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of Europese overschrijving  

IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB 

 

Activiteiten  2019  in samenwerking met S-PLUS 

 

 Voor het deelnemen aan de S-Plusactiviteiten is het lidmaatschap 

S-Plus vereist. 

 Het inschrijven voor de activiteiten (daguitstappen en 

meerdaagse reizen) is gebeurd: wij schreven in als groep . 

 Hoogstwaarschijnlijk zal er nog achteraf ook geboekt kunnen 

worden: in januari inschrijven voor november is soms héél moeilijk. 

We zijn ons daar heel bewust van maar tot een maand voor datum 

(voor de daguitstappen) kan u nog annuleren. Eens betaald gelden de 

annuleringsvoorwaarden zoals hieronder vermeld. Voor de 

meerdaagse reizen is er de annuleringsverzekering (inbegrepen in de 

prijs) 

 alle daguitstappen en de meerdaagse reizen per bus vertrekken 

meestal aan de P&R, Land van Rodelaan, te Gentbrugge. Met de 

problemen van de toestand van het beton moet er een nieuwe vertrekplaats 

gezocht worden: van zodra een gepaste plaats gevonden is, worden de 

deelnemers ervan op de hoogte gesteld. Er moeten parkeerplaatsen zijn en 

de plaats moet bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. 

 Het betalen van de activiteit (daguitstap) moet gebeuren via ons 

(op ons rekeningnummer), ten laatste vier weken vóór de uitstap. U zal 

in de Contactbladen aan de betalingen herinnerd worden.  

 Elk jaar opnieuw moeten deelnemers hun daguitstap annuleren 

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

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

daguitstappen en verblijven in het binnenland. 
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Hierna een overzicht van de meest voorkomende situaties die geldig zijn 

voor annulatie van uw daguitstap of binnenlandse vakantie: 

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

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

Overlijden van een aanverwante minderjarige tot de 3e graad. 

Er wordt altijd een administratieve kost van 5 euro per persoon 

aangerekend. 

Voor annulatie van meerdaagse buitenlandse reizen gelden de 

voorwaarden van de annulerings- en bijstandsverzekering van de 

touroperator.   

 Ongeveer een maand voor de daguitstap krijgt u van S-Plus een 

persoonlijke brief met de praktische info: uur van vertrek en plaats. 

Wie via ons inschreef mag de vraag tot betalen aan S-Plus negeren maar 

op ons rekeningnummer betalen. 

 Meerdaagse reizen worden rechtstreeks aan S-Plus betaald. 
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Lidgelden S-Plus 2019 

 

 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 2019 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 2019”.  

 Hoe groter onze groep hoe groter de inbreng van ACOD-

Onderwijs gepensioneerden wordt binnen S-Plus. Niet-leden ACOD-

Onderwijs gepensioneerden kunnen ook S-Pluslid worden via onze 

afdeling. 

 U bent eveneens verzekerd gedurende iedere activiteit.  Voor niet-

leden S-Plus is er GEEN VERZEKERING! 

 De leden zullen hun lidkaart S-Plus ontvangen via de post. Zij 

hebben die kaart best altijd bij zich. 

 Bent u al aangesloten bij een andere S-Plusafdeling?  

U wil deelnemen aan  onze activiteiten ? Geen probleem: u kan bij ons 

een DUO-lidkaart bekomen aan € 6. (betalen op ons rekeningnummer – 

zie hierboven) 

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

extra's te doen: betaling van een gids, het aperitief bij de etentjes enz… 



 

Nuttige info: 

 

 

Francine van der Graaf: voorzitter   

Tel  0496/86.12.35 

Tichelrei 14, app 020, 9000 GENT 

 

Freddy D’havé: secretaris  
Tel. 09/221.12.36 – 0474/31.26.30 

Kikvorsstraat 23, 9000 GENT  freddy.d.have@telenet.be 

 

Marlene Vanhecke: penningmeester en verantwoordelijke “Onze 

Activiteiten”  

Tel. 09/221.12.36 – 0474/31.26.30 

Kikvorsstraat 23, 9000 GENT  marlene.vanhecke@telenet.be  

  

   

Alle betalingen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD-Onderwijs 

GENT : 001-1173234-95 of Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 

1732 3495 - BIC: GEBABEBB 

 

 
 

 

PRIVACY DISCLAIMER 

S-Plus afdeling ACOD Onderwijs gepensioneerden neemt uw privacy 

ernstig. De contactgegevens die u hebt gedeeld in het kader van uw 

inschrijving/deelname worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte 

te houden van nieuws, verdere activiteiten, onze werking, of 

wijzigingen in het evenement. U heeft het recht om uw gegevens te 

laten verbeteren, hiervan inzage te vragen, de verwerking van uw 

gegevens te laten beperken, stop te laten zetten of te verwijderen, via 

privacyvzw@socmut.be. U vindt onze uitgebreide privacyverklaring 

terug op www.s-plusvzw.be door op de knop ‘privacy disclaimer’ te 

klikken 
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