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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.5  mei 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 

 

PENSIOENEN onder de regering MICHEL. 

 

De regering-Michel verlaagde de pensioenen, verhoogde de 

pensioenleeftijd, bemoeilijkte de toegang tot vervroegd pensioen, 

landingsbanen en brugpensioen, hakt in op de pensioenen van 

overheidspersoneel…  

En nu ligt het pensioen opnieuw onder de hakbijl voor wie de pech 

heeft zijn werk te verliezen of met brugpensioen te zijn. De regering 

vindt dat elke werknemer in totaal op zijn volledige loopbaan 

amper 1 jaar werkloos/ met brugpensioen kan zijn… 
 

Een beperkte gelijkstelling 

  

Die eerste 312 dagen tellen voor je pensioen mee en worden 

berekend op je laatste loon. Is je krediet op, m.a.w. ben je langer 

werkloos/met brugpensioen dan zal een beperkte gelijkstelling 
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gelden: je pensioen wordt nog slechts berekend op het 

minimumloon.  

Werknemers verliezen bijgevolg een deel inkomen : met een bruto 

maandloon van 3.300 euro verlies je door de beperkte gelijkstelling 

per jaar 260 euro pensioen als alleenstaande en 325 euro 

gezinspensioen.  

Wie tijdelijke contracten noodgedwongen afwisselt met periodes 

van werkloosheid, zal zijn krediet snel zien dalen. Zo dreigen 

jongeren hun krediet uit te putten voor ze hun eerste vaste job te 

pakken hebben. Ook als ze een opleiding volgen via een 

begeleidingstraject van VDAB/Actiris neemt hun krediet af.  

Wie deeltijds werkt en ingeschreven staat als werkzoekende omdat 

hij/zij een voltijdse job zoekt, verliest een deel pensioenrechten.  

Wie door zijn bedrijf op economische werkloosheid gezet wordt, 

verliest ook krediet.  

Wie ontslagen werd via het ‘gewone’ brugpensioenstelsel (dus niet 

bij herstructurering, bedrijf in moeilijkheden of in zwaar beroep), 

boet eveneens  in. Wie een brutoloon van 3.500 euro had, zal per 

jaar brugpensioen 295 euro pensioen als alleenstaande verliezen of 

369 euro aan gezinspensioen.  

Wie vandaag in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zit 

(het vroegere “brugpensioen”), krijgt minder pensioen dan voorzien.  

Werkloosheid en brugpensioen zullen  nog amper meetellen voor je 

pensioen.  

 

Wat is het volgende? 

 

Periodes van (beroeps)ziekte, invaliditeit, arbeidsongeval, 

tijdskrediet die niet meer volledig meetellen?  

 

DOM.  

Vandaag geraken vrouwen (gem. 36 j. loopbaan) en mannen (42 j.), 

gelijkgestelde periodes meegeteld, al niet aan de hoge lat van 45 

jaar loopbaan voor een volledig pensioen.  
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ONNODIG.  

Kan je niet bewijzen dat je hard genoeg een job zoekt, dan word je 

nu al geschorst, verlies je de uitkering én krijg je voor die periode 

geen pensioen. De regering gaat verder: wie zijn krediet uitput, 

wordt gestraft met een lager pensioen, los van je inspanningen om 

werk te zoeken.  

 

BELEDIGEND.  

Moeten leven van een uitkering is hard: je krijgt een stempel 

opgedrukt en het is financieel moeilijk. De regering straft je nog 

eens extra met een lager pensioen. De gelijkgestelde periodes 

beperken is trouwens zeer pijnlijk want vooral werknemers met lage 

lonen, lage competenties en dus erg lage pensioenen, hebben veel 

gelijkgestelde periodes. En 1 op 5 gepensioneerden leeft al in 

armoede. En dan,  maar klagen dat de consumptie achteruitgaat.  

Geen probleem, bij elke begrotingscontrole sedert het begin van de 

legislatuur past Van Overtveldt,  Minister van Financiën, dezelfde  

onbeschaamde  truc toe: overschatten van de inkomsten en het 

onderschatten van de uitgaven. Geen vuiltje aan de lucht. 

 

ONEERLIJK.  

Onze wettelijke pensioenen behoren  bij de laagste in Europa. 

Alleen de overheidspensioenen komen overeen met het Europees 

gemiddelde. Wat is de bedoeling van deze “regering van slopende 

zaken?”  Waarschijnlijk een nivellering naar beneden toe van de 

nieuwe overheidspensioenen.  Steeds weer beklemtoont de  de N-

VA,  dat om de begroting in evenwicht te krijgen nog heel wat voor 

het grijpen ligt in de sociale zekerheid.  Stilaan staat de grootste 

partij van het land voor: de   “Nieuw Vlaamse Armoede”.  

Vrouwen en jongeren zijn de dupe.  

Jongeren geraken niet aan een job, laat staan een vaste baan. De 

jobs die bijkwamen bestaan voor 1/3de uit  deeltijdse  banen, 1/3de uit 

tijdelijke banen en hooguit 1/3de  uit contractuele banen.    Vrouwen 

kampen nu al met een pover pensioen omdat ze vaker in minder 

betaalde jobs/sectoren werken en hun loopbaan (meestal  

noodgedwongen)  onderbreken. De helft van de loopbaan van een 
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arbeidster en een kwart van de loopbaan van vrouwelijke bediende 

bestaat uit gelijkgestelde periodes. Deze asociale 

pensioenmaatregelen moeten ingetrokken worden. Iedereen heeft 

recht op een leefbaar pensioen. Wij eisen meer respect voor 

werknemers. De leugen regeert, de pensioenen zijn wel betaalbaar. 

Met rechtvaardige belastingen en een eerlijke  taks shift  kunnen we 

het geld halen waar het zit. 

 

 

Bron: www.ABVV.BE 

http://www.abvv.be/documents/20182/266716/Fiches+samen/64f9e9c

d-64ea-4c28-b57d-0eb73a8c8001 

 

 

 

Freddy D’havé, secretaris gepensioneerden ACOD onderwijs  

 

 

  

http://www.abvv.be/
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Onze activiteiten 

 

1. Op maandag 1 mei om 11u.00 vertrekt de Gentse 1 meistoet aan 

de Vooruit richting Vrijdagmarkt. Er zijn toespraken en 

optredens de hele namiddag lang. 

Parcours: start om 11u00, afspraak aan ACOD, Bagattenstraat te 

Gent. 

Vooruit 

Lammerstraat naar beneden 

Groet aan standbeeld E. Anseele 

Vlaanderenstraat 

Korenmarkt 

Lange Munt 

Aankomst rond 12u30 op de Vrijdagmarkt 

 

2. Op maandag 1 mei om 13u: afspraak in restaurant Jour de Fête 

voor ons etentje. 

Geen inschrijvingen meer mogelijk. 

 

3. Op donderdagnamiddag 4 mei houden we een info namiddag 

'Euthanasie en negatieve wilsbeschikking' in ACOD, eerste 

verdieping, Bagattenstraat 158 te Gent. 

We organiseren de namiddag samen met de collega's van de 

Overheidsdiensten. 

Sterven doen we allemaal. Waardig sterven is jammer genoeg nog 

niet voor iedereen weggelegd. 

Omdat de wil van de betrokkene - de zelfbeschikking – niet altijd 

gerespecteerd wordt of kan gerespecteerd worden, ontstaat er vaak 

een gevoel van machteloosheid, ook bij de nabestaanden. 

Veel leed kan vermeden worden door niet te wachten tot het 

levenseinde zich aandient maar om er over te spreken. Om na te 

gaan wat we omtrent onze wensen vooraf kunnen te kennen geven 

en in een document vastleggen. Om te weten wat wettelijk kan en 

wat niet. Om te weten wat afdwingbaar is en wat niet. Om te weten 

wat binnen een bepaald ziekenhuis of WZC omtrent het levenseinde 

kan en niet kan. 
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Vanuit concrete situaties zullen twee vrijwilligers van de vzw 

Vonkel, een inloophuis in Gent, info verstrekken, uw vragen 

bespreken en de documenten toelichten. 

Gratis maar gelieve wel in te schrijven per mail of via 

antwoordstrook aub. 

 

4. Op 8 mei worden onze leden uitgenodigd op de jaarlijkse 

herdenking van het einde van wereldoorlog II en de 

overwinning op het Fascisme. Officiële feestdag voor Vrede en 

Ontwapening. 

Locatie: Achtmeiplein te Gent (midden in het Zuidpark)  

 

10u.45: Verzameling voor het Oorlogsmonument der slachtoffers 

van beide oorlogen in het Zuidpark. 

11u.00:  

- begroeting door Jean Pierre Goossens, voorzitter 8 mei Komitee 

- toespraak door Chris Reniers, voorzitter ACOD 

- De leerlingen van de Stedelijke Basisschool F. Laurentinstituut uit 

Gent zorgen voor de kleurrijke invulling van de plechtigheid. 

- bloemenhulde met naamafroeping van de deelnemende 

groeperingen 

- muzikale omlijsting door de Thebaanse trompetten en pipers 

12u.00: 

-receptie voor de deelnemers in het Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 

9, Gent. 

(een bus van De Lijn staat ter beschikking voor transport naar het 

Vredeshuis) 

 

Om deel te nemen gelieve de antwoordstrook achteraan in te 

vullen en ons terug te sturen voor 5 mei per brief of per mail. 

 

5. Van 8 mei tot en met 11 mei bezoeken we met een grote groep van 

onze leden meerdere kastelen aan de Loire. 

Alle deelnemers kregen meer info per brief. 
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6. Op donderdag 18 mei 2017 : S-Plus daguitstap 'Magie in het 

land van de heuvels'  

 

Le Pays des Collines is de natuurlijke voortzetting van de Vlaamse 

Ardennen. Ze ligt genesteld in het noorden van Henegouwen en 

paalt aan Ronse. In feite is de enige scheidingslijn de grotendeels 

kunstmatige taalgrens. De streek kan bogen op een rijk verleden, 

heeft een eigen identiteit en een prachtig glooiend landschap.  

Vloesberg is de bakermat van de teelt van heelkruiden sinds de 16e 

eeuw. Herboristen en genezers gebruikten de kracht van de natuur 

tot in 1950, toen geneeskrachtige planten nog een grote populariteit 

genoten. In Vloesberg en omgeving alleen al werden 150 ha 

ingenomen door deze gewassen.  

We focussen deze dagtrip op twee tuinen die je alle weldadige 

invloeden van de natuur voor je gezondheid zullen onthullen!  
Na de koffiestop maken we met een gids een rondrit door dit 

ongerepte landschap. We maken kennis met de heksen van 

Ellezelles, de houten Kattenmolen: een werkende houten 

windmolen, le bois d’Hubermont, holle wegen en een prachtige 

natuur. Onderweg houden we halt in brasserie Quintine om een 

heksenbiertje te proeven.  

Tijdens de middag genieten we van een huisgemaakte 

driegangenlunch in de taverne van Les Jardins de la Grange in 

Ellezelles.  

Véronique van de Jardins de la Grange heeft een passie voor 

geneeskrachtige planten. Ze neemt de traditie van het Pays des 

Collines weer op door geneeskrachtige, aromatische en wilde 

planten te kweken in haar tuin die ze gebruikt als middel om het 

geheim van en het respect voor deze planten door te geven. Ze 

verwerkt haar planten in kruidenthee die je kunt kopen in de winkel 

of proeven in de menu’s die worden aangeboden in de taverne.  

We wandelen rond in haar schitterende tuin. De dertien thematische 

tuinen zijn een lust voor de zintuigen.  

We sluiten de dag af met een rondleiding in het Huis van de 

Geneeskrachtige Planten in Vloesberg dat gewijd is aan de 

geschiedenis van geneeskrachtige kruiden vanaf de Oudheid. Meer 
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dan 80 plantensoorten worden gekweekt in de tuin. Tijdens een 

rondleiding zal Anne je de weldadige invloeden van de planten van 

haar tuin onthullen. Vervolgens neem je plaats op het zonnige terras 

om een aperitief op basis van engelwortel te drinken!  

De ingeschrevenen kregen een brief met verdere praktische 

info. 

 

7. Op maandag 22 mei 2017 om 13u.45 is er opnieuw Opera in de 

Cinema : 'Der Rosenkavalier' van Richard Strauss 

De eerste nieuwe Met-productie (sinds 1969) van Strauss’ 

romantische meesterwerk wordt gedirigeerd door muzikaal directeur 

James Levine en geregisseerd door Robert Carsen, wiens recentste 

Met-productie de populaire opvoering van Falstaff uit 2013 was. 

Renée Fleming zingt een van haar bekendste rollen, de Marschallin. 

Elīna Garanča treedt voor het eerst op in Noord-Amerika en 

vertolkt de rol van Octavian, de impulsieve jonge titelrol. De opera 

dateert van 1911. Voor zijn onderwerp gaan Strauss en vooral zijn 

tekstschrijver Hugo von Hofmannsthal  naar de wereld van het 

Oostenrijk van Maria Theresia, de pruikentijd. Een knusse wereld 

met een duidelijke sociale hiërarchie. Maar de librettist was wel zo 

perfide om de opera vol te steken met sociale kritiek en kritiek op de 

schijnheiligheid. 1911 is tenslotte ook de periode van de Weense 

(want daar speelt zich alles af) Secession. De anti-burgerlijke, 

artistieke beweging rond Gustav Klimt en Joseph Hoffmann en 

anderen. En ook Adolf Loos. De architect die het brave Wenen 

choqueerde door gebouwen neer te zetten zonder versiering. 

Rechttoe rechtaan. 

In die context kun je ‘der Rosenkavalier’ beschouwen als een 

meditatie over een aflopend tijdperk. Een laatste stuiptrekking van 

de belle époque vóór de oorlog genadeloos zal losbarsten. Op een 

zelfde manier zoals de Marschallin treurt over haar voorbije jeugd. 

De algemene sfeer die na de opera blijft hangen, is die van 

melancholie. Milde treurnis in een wereld die nooit zal terugkomen. 

Locatie: Kinepolis Gent. Zaal 3 

Prijs: € 17 

  



 

  



 

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. Info namiddag 'Euthanasie & negatieve wilsbeschikking' op 

donderdagnamiddag 4 mei 2017 

 

Aantal personen:…………………………………………………… 

 

 

2. Op maandag 8 mei 2017: plechtigheid in het Zuidpark 

 

Aantal personen:…………………………………………………… 

 

 

3. Op maandag 8 mei 2017: receptie in het Vredeshuis 

 

Aantal personen:…………………………………………………… 

 

 

4. Op maandag 22 mei 2017: 'Der Rosenkavalier'(€ 17) 

 

Aantal personen:…………………………………………………… 

 

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


 

5. Op woensdag 7 juni 2017: optreden Katrien GALLEZ (€ 6) 

 

Aantal personen:…………………………………………………… 

 

 

6. Op zaterdag 10 juni 2017: Vredesmaal 8 Mei Komitee (€ 27) 

 

Aantal personen:…………………………………………………… 

 

 

7. Op woensdag 26 juli 2017: optreden Mike GRONDY (€ 6) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:………………………………………………………       

 

Handtekening:…………………………………… 
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Afspraak: om 13u.30 in de hall van Kinepolis (penningmeester zal 

tickets mee hebben) 

Inschrijven, tegen 5 mei ten laatste, 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 

 

8. POLEN, Krakau van zaterdag 3 juni tot en met woensdag 7 juni 

2017  
De ingeschrevenen krijgen verdere info van AZURA Travel 

Belangrijk om vervoer van en naar de luchthaven te regelen: 

Vertrek op 3 juni:  
06:05 – 07:10        lijnvlucht met Lufthansa: Brussel- Frankfurt 

(tussenlanding) 

08:40 – 10u10      lijnvlucht: Frankfurt - Krakau. 

Er werd voor die vroege vluchten gekozen omdat we op die manier 

geen dag verliezen.  

Terug in Zaventem op 7 juni:  

18:30 – 20:05: lijnvlucht: Krakau- Frankfurt 

21:25 – 22:20: lijnvlucht: Frankfurt - Zaventem 

  
Dit late uur weer om dezelfde reden: op die manier verliezen we 

geen dag.  

Er is begeleiding voorzien vanaf Zaventem. 

 

9. Op woensdagnamiddag 7 juni 2017 is er een muzikale namiddag 

georganiseerd door de vriendenkring Domino in de polyvalente 

zaal van het Tempelhof, Sint-Margrietstraat te Gent. 

KATRIEN GALLEZ komt optreden: stijl, klasse, enthousiasme, 

vuur en passie gekruid met een vleugje humor dat zijn haar 

ingrediënten voor een onvergetelijk optreden. Welbespraakt voert ze 

haar toeschouwers op haar eigentijdse manier mee naar haar wereld 

van de muziek en voelt ze zich thuis op alle podia.  

Een sopraan niet alleen om te horen, maar vooral ook om te zien. 

Deuren open om 13u.30 

Aanvang: 14u.30 



Contact mei 2017 ACOD - Onderwijs 

gepensioneerden  10 
 

  

Prijs: € 6 (deelname in de kosten) 

Inschrijven kan via ons per mail of via antwoordstrook ten laatste 

op 30 mei en betalen  op ons rekeningnummer S-Plus ACOD 

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

GEBABEBB 

 

10. Het 8 Mei Komitee nodigt ons uit voor een Vredesmaal op 

zaterdagmiddag 10 juni 2017 om 12u.00 in het Vredeshuis, Sint-

Margrietstraat 9 te Gent. 

Het vredesmaal is als steun bedoeld voor de werking van het 8 Mei 

Komitee 

Op het menu staat: 

- Aperitief, 

- Buffet met o.a. zalmmoot, parmaham met meloen, 

aardappelsalade, kalkoenfilet met fruit, visrolletjes, tagliatelle, fijne 

worteltjes, boontjes in spek enz.. 

- Koffie en cake 

Prijs: € 27 (deelname in de kosten) 

Inschrijven kan via ons per mail of via antwoordstrook ten laatste 

op 30 mei en betalen  op ons rekeningnummer S-Plus ACOD 

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

GEBABEBB 

 

11. Op donderdag 15 juni 2017 : Meetjesland, mooie tuinen en 

stoom 

We worden verwelkomd in het unieke middeleeuws kader van zaal 

De Canadees in Adegem, waar we starten met een lekkere koffie 

met ontbijtkoekjes. Daarna laten we ons door de gids op een ludieke 

en poëtische manier onderdompelen in 1000 jaar traditie van 

tuincreaties. De Franse tuin met meer dan 3000 rozen, de Engelse 

tuin met vijvers en watervallen, de Japanse tuin met een pracht aan 

rotsblokken die de levensweg van de mens symboliseren en de 

exotische tuin met zijn magische krachten. We krijgen het allemaal 

uitgebreid te zien en verteld.  

Tijdens een driegangenlunch geeft de eigenaar uitleg over het 

indrukwekkend interieur van zaal De Canadees. 
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Na de middag worden we verwacht in Maldegem. We keren puffend 

en stomend vijftig jaar terug in de tijd. Het charmante station van 

Maldegem is beschermd als monument en mag zich terecht een 

levend stoomcentrum noemen. Onder begeleiding van een gids 

maken we in het stoomdepot kennis met alle facetten van het 

stoomtijdperk (stoomlocomotieven, een fabrieksmachine, een 

brandweerspuit, een locomobiel, …) In het bioscooprijtuig krijgen 

we een film te zien over de treinen van weleer. 

En tot slot maken we een ritje met een echte stoomtrein op het 

smalspoor richting Donk, op het vroegere traject dat ooit nog tot 

Brugge liep. 

Prijs: € 58 - Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 55,50  

Inbegrepen: bus, koffie met ontbijtkoekjes, inkom en gids tuinen, 

lunch, inkom en gids stoomcentrum, rit met stoomtrein. 

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur 

Aan de ingeschrevenen gelieve te betalen ten laatste op 16 mei 

2017 op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : 

IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB 

De praktische info zal u krijgen per brief van S-Plus. 

 

12. Op donderdag 6 juli 2017: dagtrip i.s.m. VFG : Het nieuwe 

Zwin en Knokke-Heist. Alleen, met twee of met veel… 

De voorbije jaren werd hard gewerkt aan een totale vernieuwing van 

het Zwin Natuur Park. In de zomer van 2016 ging het Zwin terug 

open voor het grote publiek. Wat mag je verwachten? Een prachtig 

nieuw en duurzaam bezoekerscentrum dat volledig in het teken staat 

van een ontspannende maar ook leerrijke ontdekking van de 

Zwinnatuur en de vogeltrek. Het bezoekerscentrum met 

tentoonstellingsruimte, educatief centrum en cafetaria biedt ook 

prachtige panorama’s over de Zwinvlakte. In de dijk tussen Zwin 

Natuur Park en de Zwinvlakte vind je een kijkcentrum waar je 

ongestoord en comfortabel van de fauna en flora van het Zwin kan 

genieten. Het Natuurpark zelf is volledig heringericht met habitats 

voor de dieren, veel ruimte voor water, natuurbelevingselementen, 

mooie wandelwegen en kijkhutjes. Al dat fraais kan je samen met je 

(klein)kinderen bezichtigen. Wij reserveerden alvast de gids. 
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Tegen lunchtijd brengt de bus ons naar het nabijgelegen Knokke-

Heist. Knokke-Heist mag zich wel degelijk de groenste gemeente 

van de Belgische kust noemen. Op haar grondgebied vind je niet 

enkel zon-zee-strand, maar ook prachtige bossen, polders en duinen. 

Wat dacht je ervan de vrije namiddag te starten met een gezellige 

lunch, een snelle snack of een picknick in de duinen, om daarna met 

de kleinkinderen te gaan pootjebaden, zandkastelen bouwen, 

vliegeren en ijsjes eten? Of voel je meer iets voor een namiddag 

puur genieten in en langs de honderden winkels? Van verfrissend 

eenvoudig tot opmerkelijk exclusief, in Knokke-Heist winkel je 

anders dan elders. Een terrasje op de boulevard om de dag af te 

sluiten is ook niet te versmaden. 

Prijs: €35 - Sterprijs voor leden Bond Moyson: €  32,50 

Kinderen jonger dan 16 jaar: € 30  

Sterprijs kinderen jonger dan 16 jaar: € 27,50  

Inbegrepen: bus, toegang Zwin, gids Zwin. 

Niet inbegrepen: fooi chauffeur, maaltijden en dranken 

Aan de ingeschrevenen gelieve te betalen ten laatste op 3 juni 

2017 op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : 

IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB 

De praktische info zal u krijgen per brief van S-Plus. 

 

13. In het nummer van juni brengen we u de activiteiten tijdens 

de Gentse Feesten. We pogen u opnieuw diverse zaken aan te 

bieden: geleide wandelingen, een etentje op 21 juli, enkele 

optredens en een Gentse toneelvoorstelling. Het programma 

2017 is nog niet bekend! 

 

14. Op woensdagnamiddag 26 juli 2017 is er een muzikale 

namiddag georganiseerd door de vriendenkring Domino in de 

polyvalente zaal van het Tempelhof, Sint-Margrietstraat te 

Gent. 

Mike Grondy treedt op. Mike GRONDY is een entertainer 'pur 

sang' die OVERAL de zaal "in lichterlaaie" zet! Hij houdt vooral 

van de muziek uit de jaren ’60. 

Deuren open om 13u.30 
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Aanvang: 14u.30 

Prijs: € 6 (deelname in de kosten) 

Inschrijven kan via ons per mail of via antwoordstrook ten laatste 

op 10 juli 2017 en betalen  op ons rekeningnummer S-Plus 

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

GEBABEBB 

 

 

Activiteiten  2017  in samenwerking met S-PLUS 

 
De inschrijvingen voor het jaar 2017 zijn gebeurd.  

Voor de daguitstappen en de reizen van 2017 kan nog 

ingeschreven worden indien die uitstap of reis niet volzet is. 

De personen die via ons inschreven zullen telkens een 3-tal 

weken voor de daguitstap een brief van S-Plus met praktische 

info thuis ontvangen. 

OPGELET: 
 Wie onverwacht niet mee kan verwittigt ons zo vlug 

mogelijk: bij annulatie tot en met 10 dagen voor het 

vertrek betaalt u € 10 per persoon, bij annulatie 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 een betalingsschema voor de daguitstappen: 

 

1. Donderdag 15 juni 2017 : Meetjesland, mooie tuinen en stoom: 

betalen ten laatste op 16 mei 

2. Donderdag 6 juli 2017:: Het nieuwe Zwin en Knokke-Heist: 

betalen ten laatste op 3 juni  

3. ??? augustus 2017: halve dag: de Ghelamco Arena: betalen ten 

laatste op 1juli  

- juiste datum nog niet bekend! 

4.  Donderdag 14 september 2017: Temse en sneukelen in Sint-

Niklaas: betalen ten laatste op 14 augustus  

5. Zaterdag 30 september 2017: Bergen op Zoom: betalen ten laatste 

op 30 augustus 

6. Donderdag 19 oktober 2017: Verviers: betalen ten laatste op 19 

september 

7. Dinsdag 28 november 2017 : bedrijfsbezoek aan Lutosa en Ath: 

betalen ten laatste op 28 oktober  

 

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

Plus en de betaling gebeurt ook rechtstreeks aan hen. 

 

 

 

Opleidingsnamiddagen Sociale Media: 

 

Op dinsdag 24 oktober 2017: € 5 - 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 

 

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

