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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 43   nr.4  april 2016 

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

Vanaf nu is het Contactblad ook te lezen op de website van 

ACOD Onderwijs: www.acodonderwijs.be/publicaties-2 

 

 
 

 

Genoteerd 

 

Wij willen lessen zedenleer!  

(als enige reactie op het februarinummer 2016 “Contact”, 

een finaal wederwoord) 

 

In het februarinummer van CONTACT pleit Hugo Durinck 

voor het project van Patrick Loobuyck: vervangen van een uur 

niet-confessionele zedenleer door een zogenaamd 

eenheidsvak, dat alle leerlingen moeten krijgen. Althans, 

alleen  in het officieel onderwijs, wat discriminerend is… 

Feit is, dat de meeste volgelingen van Patrick Loobuyck  

godsdienstig zijn opgevoed, zoals trouwens ook hijzelf. Het 
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zijn dus (ex-)katholieken die de helft van de lessen zedenleer 

willen afschaffen.  

Zoals wiskunde, biologie of Engelse taal, moet ook het denken 

over moraal aangeleerd worden. Het dagelijks kiezen tussen 

goed en kwaad, positief of negatief, vereist een ingeoefende 

methode die vertrekt van de waardering voor alle mensen en 

de natuur, de zorg voor onze (klein)kinderen, de liefde voor 

onze partner.  

Wie deze benadering niet geleerd heeft, neemt gewild of 

ongewild de normen en waarden over die anderen propageren 

en op grond van hun religie ook nog aanspraak maken op de 

universele waarheid.  

Wie deze benadering niet geleerd heeft, neemt gewild of 

ongewild de normen en waarden over die dagelijks in de 

kranten staan en op het televisiescherm  worden 

vooropgesteld.  

Zij zeggen wat goed en slecht is voor ons !   

Zich daartegen verzetten, en een eigen mening opbouwen die 

op gecontroleerde feiten is gesteund, vereist jaren training. 

Het is precies datgene wat de lessen zedenleer nastreven.  

Godsdiensten baseren hun moraal op de geboden van de 

profeten en de nieuwe interpretaties ervan: hun dogma’s 

worden door hun “gelovigen” aanvaard als  fundamentele  

waarheden en uitgedragen als universele waarden.   

Wil  het  godsdienstonderwijs consequent blijven met 

zichzelf, dan moet het deze methode nu en in de toekomst 

blijven toepassen.   

Als de niet-confessionele  zedenleer zou zijn afgeschaft, 

wie is dan uiteindelijk de winnaar?  
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Het is niet de eerste keer dat ik de lessen zedenleer 

verdedig, want Patrick Loobuyck zet zijn kruistocht in de 

media verder. (nota red.: DeMorgen, dd. 13 januari 2016, 

DeMorgen dd. 12 februari 2016, Knack dd. 20 februari 2016).   

Veel van zijn argumenten heb ik al weerlegd in De Geus van 

september 2004, en nog nadien:  

https://biblio.ugent.be/input/record/1179374     

https://biblio.ugent.be/input/record/951604   

Voorbeeld van een strategie voor een vrijzinnige eigentijdse 

moraal, zie 

http://vermeylenfonds.wordpress.com/category/frank-

roels/    

 

Frank Roels, emeritus professor U. Gent, 

aangepaste tekst na overleg met de redactie. 

  

Aanvullende nota van de redactie:  

“De tijd is meer dan rijp voor een Lef-achtig vak”  is een  

opiniestuk  dat wellicht ten onrechte werd opgenomen in ons 

februarinummer 2016 “ Contact”.  Niet helemaal onverwacht 

kwam er een reactie op het artikel.  Los van het wettelijk 

kader dat waarschijnlijk een grondwetswijziging vereist, zou 

dit project twijfelachtige repercussies  hebben voor de 

leerkrachten  niet-confessionele Zedenleer…  en per 

definitief alleen toepasselijk zijn in het officieel onderwijs, 

wat naar mijn mening  discriminerend is. 

 Het probleem werd op de agenda geplaatst  van de 

Bestuursvergadering van het nieuw verkozen  Bestuur van de 

ACOD Onderwijs Oost-Vlaanderen, dd. 17 maart 2016.   

https://biblio.ugent.be/input/record/1179374
https://biblio.ugent.be/input/record/951604
http://vermeylenfonds.wordpress.com/category/frank-roels/
http://vermeylenfonds.wordpress.com/category/frank-roels/
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Het Bestuur van de ACOD Onderwijs herhaalde zijn reeds in 

het verleden  ingenomen stelling,  geen standpunt in te 

nemen bij tegengestelde opinies, persoonlijke opvattingen en 

ideeën die weliswaar bij de leden van eenzelfde vakbond 

kunnen optreden.  

 

De vakbond behartigt terecht de collectieve belangen van 

haar leden in het kader van en met respect voor  de 

“Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid 
(als werkgever)  en de vakbonden van haar personeel (als 

werknemers), dd. 19 december 1974, laatste wijziging 

30/03/2012  (ook gekend als de wet Camu).  

Die wet geldt nog steeds als de basis voor het huidige 

syndicaal personeelsstatuut, dat zich vooral afspeelde en 

verder ontwikkelde binnen het socio-politieke veld van de 

20ste eeuw in België. Het is kenmerkend voor  de 

welvaartstaat en een sociale overlegeconomie. Dit 

maatschappelijk  systeem vormde het resultaat van een 

decennialange evolutie waarbij  de vakbonden en hun 

voorlopers een heel belangrijke rol speelden. Gedurende 

decennia is de wet gegroeid.  De redactie poogt uitermate 

beknopt de hoekstenen van de wet Camu samen te vatten: 

 De wet is van toepassing op de federale, gemeenschaps- 

en gewestelijke administraties, de openbare instellingen, 

overheidsbedrijven, regionale en plaatselijke besturen en 

het officieel onderwijs. Onder deze laatste categorie viel 

zowel het Rijksonderwijs (het latere gemeenschaps-

onderwijs) als het provinciaal en gemeentelijk onderwijs. 
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 Er moesten verplichte onderhandelingen komen over de 

reglementering betreffende het geldelijk statuut, het 

administratief statuut, de pensioenregeling, de 
betrekkingen met de vakorganisaties, de organisatie van 

de sociale diensten en algemene bepalingen inzake de 

arbeidsduur, arbeidsorganisatie en de personeelsformatie. 

Verder waren er nog zaken waarover verplicht voorafgaand 
overleg moest plaats vinden, namelijk concrete beslissingen 

over personeelsformatie, arbeidsduur en arbeidsorganisa-

tie, alle veiligheids- en gezondheidsproblemen en de 

voorstellen die erop gericht waren de menselijke relaties of 

de productiviteit op te voeren. Dit overleg mondt uit in een 

gemotiveerd advies.  

 Het syndicaal statuut voorzag paritair samengestelde 

onderhandelings- en overlegcomités. Deze kregen de naam 

Comité A, Comité B en Comité C ».    

 

Bron : 

http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/162/510/RUG01-

002162510_2014_0001_AC.pdf 

 

Het is een hele boterham, maar het zal de lezer niet 

ontgaan,  dat het innemen van een  standpunt ten aanzien van 

een opiniestuk, hoe interessant ook,  voor het bestuur van 

een vakbond - gezien de wet Camu-  zonder voorwerp is.  

Onze  publicaties in het “Contactblad” zijn gewoonweg 

compilaties,  geplukt  uit verschillende mediabronnen  die   

weliswaar aansluiten bij actuele socio-economische, politieke  

en sociale actuele thema’s, maar allemaal verwijzen naar 
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bronnen,  onder de naam van een auteur, wiens  politieke 

en/of syndicale mening,  niet noodzakelijk bijgetreden kan  

worden,  noch door de redactie van het “Contactblad ACOD 

Onderwijs gepensioneerden”, noch door het “Bestuur van de 

ACOD Onderwijs” als syndicale organisaties. Reacties zijn 

bestemd voor de auteurs vermeld in de bronnen.  

 Voor het eerst in elf jaar merk ik dat opiniestukken 

daarentegen wél voor controverse  kunnen zorgen en dat is 

zeker niet de bedoeling van ons contactblad. Ik beschouw de 

publicatie van het opiniestuk van Frank Roels, emeritus 

professor U. Gent als een verrijkend, maar persoonlijk 

standpunt, dat net zoals het opiniestuk van Hugo Durinck 

recht heeft op publicatie.  

In het kader evenwel van de aanvullende nota hierboven,   

sluiten wij ons aan bij  de terechte stelling ingenomen door 

het Bestuur van de ACOD Onderwijs: er wordt door de 

vakbond geen standpunt ingenomen ten aanzien van  

individuele opiniestukken.  Het punt wordt eveneens op de 

agenda geplaatst van de volgende bestuursvergadering van 

de ACOD Onderwijs gepensioneerden.     publicatie  

 

Freddy D’havé, secretaris ACOD onderwijs gepensioneerden. 
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Persmededeling ACOD Onderwijs  

 

Sp.a legt vinger op de wonde 

Een loopbaandebat dat geen oplossing wil bieden voor de 

onzekere positie van de starters, is een maat voor niets. 

 

Daarom juicht ACOD Onderwijs het voorstel van sp.a toe. 
In haar voorstel om de lerarenloopbaan aantrekkelijker te 

maken, legt de sp.a de vinger op de wonde. Een startbaan die 

het personeelslid vijf jaar jobzekerheid geeft, komt 

tegemoet aan de werkelijke zorgen van de beginnende 

collega’s. 

In het loopbaandebat dat minister Crevits heeft opgestart, 

wordt nadrukkelijk gesteld dat de jobzekerheid van de 

startende leraar niét aan bod zal komen. “Dit nog steeds een 

gemiste kans,” zegt Raf De Weerdt, algemeen secretaris van 

ACOD Onderwijs. “Alle andere maatregelen zullen slechts 

een beperkt effect hebben als er niet meer jobzekerheid 

kan gecreëerd worden voor de startende leraars.” 

ACOD Onderwijs ondersteunt ieder initiatief dat de positie 

van de startende, tijdelijke personeelsleden in het onderwijs 

kan versterken. Want het zijn net deze voorstellen die we 

nodighebben om de loopbaan van de leraar van bij de aanvang 

aantrekkelijk te maken. 

 

Raf De Weerdt 

Algemeen secretaris ACOD Onderwijs 

raf.deweerdt@acod.be 
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Onze activiteiten 

 

1. 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 

 

Door ziekte moest een lid spijtig genoeg afzeggen: we 

hebben dus nog 1 kaart over. 

Wie mee wil kan nog mee! (tel. 09/221.12.36 of 

0474/31.26.30) 
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2. 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 

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 misschien nog via ons telefonisch of per mail 

en betalen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD 

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

GEBABEBB 

 

3. 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 
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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 . 

De ingeschrevenen kregen een brief van S-Plus met de 

praktische info. 

 

4. Van 18 tot 24 april is het de week van de 

valpreventie. Dit jaar is het thema 'van slaappillen kan je 

vallen'.  

In de polyvalente zaal van het WZC Domino, Tempelhof, 

Sint-Margrietstraat 36 te Gent kunnen we een lezing 

bijwonen op vrijdagnamiddag 22 april 2016 van 14u tot 

16u. 

Het is de bedoeling om tijdens de uiteenzetting zoveel 

mogelijk in te gaan op praktische tips. Er zal voldoende tijd 

gecreëerd worden voor een interactieve  namiddag waarbij 

veel vragen kunnen gesteld worden.  

Geïnteresseerden kunnen zich telefonisch melden bij 

Francine van der Graaf voor 15 april. (Tel  

0496/86.12.35) 

 

5. 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. 
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- 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 om 12u. 30 in 

"The International Club of Flanders ", het restaurant in  de 

St. Pietersabdij.  

Lunch in de International Club of Flanders (Sint 

Pietersplein): 

- Parelhoenfilet met seizoensgroenten, krielaardappeltjes, 

knolselderpuree en champignonsaus 

- 1 glas wijn, water en koffie inbegrepen  

 

- 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 
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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. 

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. 

 

Aan de ingeschrevenen: afspraak vanaf 9u45 aan de 

ingang van de Cluster Bijloke, Ingang Godshuizenlaan.  



 

  



 

 

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 woensdag 27 april 2016: MEI-Feest met optreden van YVANN (€ 7,5) 

 

 

aantal personen:..............................................................................................................................  

 

  

2. Op zondag 1 mei 2016 etentje in restaurant Neuf Mille:  

 

aantal personen:............................................................................................................................... 

 

 

3. Op woensdag 15 juni 2016: muzikale namiddag met optreden van Lily Castel en 

Ronny Marino (€ 5) 

 

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, meerdaagse reizen 

2 de periode  

 

formulier of mail ten laatste op 10 april 

bij 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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6. 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 

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 

 

7. Afspraak op zaterdag 30 april 2016 om 17u. in de 

voortuin van het MIAT, Minnemeers 9 te Gent, voor de 

jaarlijkse gezongen hulde aan het monument van Pierre 

De Geyter, toondichter van de socialistische 

'Internationale'. Dit jaar is er ook een 

herinneringsmoment aan het begin van de Spaanse 

Burgeroorlog, 90 jaar geleden. 

Programma: 

- Zanggroep Morgenrood zingt met muzikale begeleiding 

enkele bekende strijdliederen en protestsongs. 
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- De gelegenheidstoespraak wordt gehouden door Sarah 

Willockx, Provinciaal Secretaris Bond Moyson Oost-

Vlaanderen. 

- Gezamenlijke uitvoering van de 'Internationale' gevolgd 

door de bloemenhulde. 

- Einde rond 18u. Na afloop zal het museumcafé geopend 

blijven. 

Allen daarheen! 

 

8. Op zondagmorgen 1 mei om 11u roepen we al onze 

leden op om te verzamelen in de Bagattenstraat aan het 

gebouw van ACOD om deel te nemen aan de 1 mei 

betoging. 

11:00 Start stoet aan Vooruit naar Stadshal  

12:30 speech Freya Van den Bossche 

14:30 uur optredens: Douglas Firs, The Rythm Junks, 

Skordatura Punkjazz Ensemble, DJ Volksvriend & De 

Kameraad 

 

9. Op zondagmiddag 1 mei 2016 kan de reservatie in 

restaurant Jour de Fête niet doorgaan (overboeking), we 

kozen een alternatief : het onlangs geopend restaurant 

Neuf Mille, Oudburg 54 te Gent. We spreken af in het 

restaurant om 13u. 

We probeerden het uit en het was lekker! 

Vroeger huisde op dit adres in het centrum van Gent de 

legendarische wapenwinkel Parret. Het aperitief wordt in de 

gezellige lounge met uitzicht op de Leie genomen . We 

reserveerden de Chef's table, een ovalen tafel in een aparte  
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ruimte  met zicht op de open keuken. Aan de tafel kunnen we 

met 12 à 13 personen aanschuiven. 

Het menu zal all-in zijn. Het menu hebben we nog niet maar 

ik laat het weten aan de ingeschrevenen van zodra het 

gekend is. De prijs zal € 55 of € 60 zijn. 

Wie mee wil uit eten reageert het best onmiddellijk! 

Inschrijven kan via ons per mail of via antwoordstrook.  

 

10. Van maandag 9 tot en met woensdag 11 mei 2016: 

driedaagse reis naar de kastelen van de LOIRE.  

Alle deelnemers kregen verdere info via brief van S-Plus 

 

11. Op donderdag 19 mei 2016: daguitstap 'ZEN in 

HASSELT' 

Het beste van Japan ligt al vierentwintig jaar in Hasselt. In 

1992 werd in de Japanse tuin een mooi stukje natuur 

geminiaturiseerd en geïdealiseerd nagebouwd zoals 

Japanners dat al eeuwenlang in eigen land doen. 

- We starten de dag met koffie en een Hasseltse speculaas.  

- Daarna neemt een ervaren gids ons mee voor een wandeling 

in de 25 000 m² grote tuin door een rustgevend 

berglandschap, versneden door langzaam stromende 

bergriviertjes, rotspartijen en zicht op een vissersdorp. De 

gids laat ons verder kijken dan het visueel waarneembare. 

Hij wekt zowat elke steen en plant tot leven en zelfs het 

water heeft een verhaal. 

- Na de lunch gaan we op tocht met een echte Hasseltkenner 

en ontdekken we de tofste 
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plekjes in de stad, van modieus en cultureel tot culinair. Dat 

laatste brengen we in de praktijk tijdens enkele smakelijke 

stops. Wat dacht je van een authentiek jenevertje, een 

Herkenrodebiertje of een koffie met Hasseltse macaron? 

Prijs: € 61  

Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 58,50  

Inbegrepen: bus, koffie met speculaas, lunch, inkom Japanse 

tuin, gids Japanse tuin, gids smaakwandeling, proevertjes. 

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur 

Inschrijven kan niet meer. 

De ingeschrevenen  betalen op ons rekeningnummer S-Plus 

ACOD Onderwijs GENT : IBAN: BE76 0011 1732 3495 

- BIC: GEBABEBB 

Het bedrag moet op onze rekening staan ten laatste op 

15 april. 

 

12. Op 15 juni om 14u. treden Lily Castel en Ronny 

Marino op in de Polyvalente zaal WZC Domino, St. 

Margrietstraat, Gent 

Deuren open: 13u 30.  

Prijs:€ 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 
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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 10 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. 

Terugkeer uit Veere om 18.30u. 
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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 10 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. 

Prijs: € 36  
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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 10 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 mosterdzaadkoekjes. 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 10 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 10 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. 

 

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 
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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, 

herfstgarnituur, rode wijnsaus met 5 soorten peper  

• Dessert van de chef  

• Aperitief, aangepaste wijnen, water en koffie inbegrepen   

Dag 2  

Na een lekker ontbijtbuffet is het tijd om de koffers te 

pakken.  

De voormiddag kan je vrij invullen.  

Om 13u streekmenu:  
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• 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 10 april 

2016. 

Betalen zal rechtstreeks bij S-Plus gebeuren. 
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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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