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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 42   nr.8  oktober 2015 

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

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

 

Genoteerd: 

 

Waarom een nationale betoging te Brussel op 7 oktober 

2015 ? 

-een actie van de 3 vakbonden en de andere sociale 

bewegingen- 

 

De huidige politieke constellatie.  

 De afschaffing van de  schijf van 30% 

bedrijfsvoorheffing op de belasting op arbeid klinkt voor 

de ene als “goed nieuws", maar is  een tegenvaller voor 

de lagere lonen: zij vallen en blijven onder de schaal 

van  25% en dragen de volle besparingslaag.  (tot een 

brutoloon van 823,45 euro per maand, voor meestal 
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deeltijdse “knelpuntberoepen”: het belastbaar bedrag van 

ongeveer € 720,-/maand, min, 25 % voorheffing  voor een 

alleenstaande)  De loonkloof blijft onveranderd.  

 Het sociaal overleg gaat door, maar de regering legt de 

meeste voorstellen naast zich  neer ondermeer wat 

betreft de rechtmatige eis  op hogere pensioenen, de 

indexsprong,  een eerlijke tax shift, door een 

verschuiving van de indirecte belastingen  zijnde de 

verhoogde BTW, naar  een rechtvaardige bijdrage van 

grote vermogens en kapitaalinkomens. (in ons land zijn 90 

% van alle aandelen  in bezit  van slechts 10 % van de 

bevolking)  

De regering beklemtoont dat zij ondanks een akkoord 

binnen het overleg bij de sociale partners, zich de 

voogdij voorbehoudt haar eigen beslissingen door te 

voeren. (zie bvb. de pensioenhervormingen en de 

commissie F. Vandenbroucke.) 

 Ondanks alle “gekibbel”  zijn ze het roerend eens over 

één ding: alle  plannen worden doorgedrukt,  tegen alle 

voorstellen van het sociaal overleg in. De regering valt 

niet voor 2019. 

 Nog te regelen binnen het sociaal overleg: het 

terugschroeven van brugpensioenen, werken  tot 67 jaar 

in 2030: de wet is ondertussen in het staatsblad 

verschenen, outplacement, langdurig zieken: de beslissing 
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om het werk te hervatten na 2 maanden zal de 

mogelijkheid aan de werkgevers bieden om over te gaan 

naar naakte ontslagen na het inroepen van de 

hoogdringendheid, degressiviteit in tijd en de uitkeringen 

bij werkloosheid…  

 De 2de pijler en groepsverzekeringen: kapitaal opvragen of 

uitkering rente pas na de leeftijd van 63jaar.) 

Standpunt ABVV: ofwel de 2de pensioenpijler integreren in 

het loon dat als referte voor de  pensioenberekening 

zal dienen.   Het rendement van   3,25 % uit te betalen 

door de pensioenfondsen of door de werkgever bij het in 

gebreke blijven van het pensioenfonds, wordt op de 

helling      gesteld. Ofwel, de  bestaande toestand 

behouden ?  Nog steeds voorwerp van discussie. 

 Indexsprong, niet-indexering van de kinderbijslag, 

verdubbeling van de bijdrage voor de zorgverzekering, 

het optrekken van  maximumfactuur in het onderwijs, 

afschaffing van de anciënniteitstoeslag. 

 Verhoging van de tarieven van de Lijn en het beperken 

van het aanbod van het openbaar vervoer. Dus, het wordt 

meer betalen voor minder diensten. 

 Substantiële verhoging van de factuur voor elektriciteit, 

water en gas, 

 Beperkingen van de  uitkeringen en de looptijd bij 

werkloosheid, 
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 Probleem van de “langdurige zieken na 2 maanden kunnen 

zij opnieuw tewerk gesteld worden”. 

 Invoering van flexi-jobs in de horeca, nachtarbeid in de e-

commerce 

 Langere wachttijd van de inschakelinguitkering voor 

werkloze jongeren zonder diploma. 

 Verhoging inschrijvingsgeld hoger onderwijs, 

volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs, 

 Hoerageroep bij een vermindering van de werkloosheid 

is onterecht: voor elke vacature zijn er 6 kandidaten. Er 

moet een banenplan komen met extra inspanningen om de  

kwetsbare groepen jongeren, ouderen en langdurig 

werklozen aan het werk te krijgen en te houden. 

De manifestatie van 7 oktober 2015 moet lukken, maar 

blijft evenwel  twijfelachtig: de doelstelling  is 100.000 

deelnemers, zoniet komen we er bekaaid af bij de regering 

en zal zij haar ultrarechts programma zonder enige rem op 

verder kunnen  uitwerken. 

Merkwaardig genoeg, moeten de mensen in de straat 

overtuigd worden. Het ultra rechts besparingsadagio van “ 

de toestand is dermate slecht dat er geen alternatief meer 

is,” heeft zijn doel bereikt.  

Bij heel wat mensen is het klaaglied erin geslepen dat  “ de 

mensen die hun boterham met werken verdienen  te veel  

kosten aan de bedrijven en dat een  bijdrage uit vermogen 

of uit de winsten uit vermogens  onbespreekbaar zijn”.  Dit 

zelfs in weerwil van de opinie van deskundigen, academici en 
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zelfs Nobelprijswinnaars zoals: Krugman en Stiglitz, Tobin, 

Piketty, De Grauwe, Vandenbroucke. Misschien moet deze 

regering ook nog een commissie voor de "tax shift" 

installeren wiens adviezen men dan ook tegen beter weten 

naast zich neerlegt.  

     

Voor de liberalen geldt nog steeds: "terug naar de principes 

van Adam Smith (1723-1790)". Stel u voor, een godvrezend 

filosoof uit de periode van de Franse revolutie die weliswaar  

nog beschouwd  wordt als één van de grondleggers van het 

klassieke liberalisme, maar voor de rest voorbij gestreefd is 

net zoals het "ancien régime" :   hij was van mening dat het 

nastreven van het eigen individuele belang ook in het 

grootste maatschappelijk belang zou resulteren. Een "vrije 

markt "... levert het meeste op voor de maatschappij als 

geheel". Ontspoort het systeem, dan zal de "... 'onzichtbare 

hand' achter deze vrije markt wel weer zorgen voor 

harmonie en evenwicht...". (de "onzichtbare hand" wordt als 

een niet nader te omschrijven begrip gezien) 

 

Wat eisen we van de drie regeringen en de werkgevers? 

 

 Stop de besparingen met navenante ontslagen vooral 

in de overheidsdiensten. Wij eisen  aanzienlijke en 

kwalitatieve investeringen in de openbare diensten en 

de non-profit sector. Ipv. jobs, jobs en nog eens jobs 

bouwt men in het  Vlaamse Gewest 4000 banen af  bij 

het overheidspersoneel:  nu nog eens  1950 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maatschappij_(sociologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrije_markt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrije_markt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onzichtbare_hand
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onzichtbare_hand
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personeelsleden, bovenop de 2200 van de vorige 

regering. En, wat zal er in de  toekomst gebeuren met de 

personeelsleden van de lokale- en provinciebesturen? 

(afbouw  OCMW's en inschakeling in de CAW's en  

kortwieken van de provinciebesturen), alsook in het 

departement onderwijs ingevolge het M-decreet?  Het 

antwoord is:  koopkrachtafbouw en een substantiële 

vermindering van de kwalitatieve dienstverlening.   De 

vrije markt en de privatiseringen zullen achteraf hun 

rol wel spelen tegen  een hogere prijs voor een 

beperktere dienstverlening.  

 het herstel van de koopkracht. Naar schatting leiden 

de besparingen naar een  koopkrachtvermindering ten 

bedrage van 900 miljoen euro gemiddeld,  ten bedrage 

van 342 euro per jaar en per gezin. Voor sommigen 

zelfs nog meer.  

 een sociaal overleg dat inzet op "werkbaar en 

duurzaam werk" met tastbare resultaten, hogere 

pensioenen: de helft van de wettelijke pensioenen zit 

net op of onder de Europese armoedegrens. (cijfers van 

de Rijksdienst voor de pensioenen)  

 een banenplannen met extra inspanningen om 

kwetsbare groepen zoals jongeren, oudere en 

langdurig werklozen aan het werk te krijgen en te 

houden: de werkgevers geven geen garanties en de 
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overheid bespaart. Hoerageroep bij een vermindering 

van de werkloosheid is onterecht: voor elke vacature zijn 

er nog steeds 6 kandidaten. De werkgevers garanderen 

niets, ondanks hun substantiële vermindering op de 

werkgeversbijdrage van 33 naar 25% om de 

concurrentiekracht te verbeteren .  

 een eerlijke tax shift: verschuiving van de belastingen 

op arbeid naar een rechtvaardige en zelfs eerder 

bescheiden bijdrage (in vergelijking met de aanslag van 

50% vanaf het bedrag van +/- 39000 euro per jaar op de  

inkomsten uit arbeid) van grote vermogens en de 

inkomens uit vermogen.  

 Geen sociale afbraak: behoud en versterking van de 

federale sociale zekerheid die bij inactiviteit 

(slechtere verlof- en ziekteregeling) de mensen uit de 

armoede houdt. 

 Investeringen in mobiliteit en sociale woningbouw, 

duurzame energie, verhoging bijdragen kinderopvang in 

de crèches,   

 

Er wordt een terechte oproep gericht naar de senioren 

toe: wij zijn evenzeer betrokken bij het reactionaire 

verhaal van deze regering tegen ons en onze actieve 

kameraden bij de openbare diensten en in de privé. 

Wie kan komt mee betogen op woensdag 7 oktober te 

Brussel. 
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De vakbonden zijn klaar voor een nieuwe fase van 

verzet want er zijn alternatieven! (Praktisch: zie punt 2 

van 'Onze Activiteiten') 

 

Freddy D’havé, secretaris ACOD gepensioneerden 

onderwijs. 
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Onze activiteiten   

 

 

1. Op zaterdag 3 oktober 2015: De Amsterdamse 

grachten en de Jordaan 

- We vertrekken om 7u in Gentbrugge op de Park & Ride 

parking.  

Na een aangename heenrit met koffie en koek onderweg 

bereiken we Amsterdam en verkennen de stad met een 

grachtencruise.   

- Na de cruise kunnen we dan genieten van een gezellige 

driegangenlunch in een van de restaurants in het centrum 

van de stad. 

- Na de lunch gaan we op stap met de gids door de 

Jordaan. De wandeling bevat ook een pauze in een echt 

Jordanees café! Een leuk én gezellig uitje in Amsterdam! 

Alle ingeschrevenen kregen alle info via brief. 

 

2. Op woensdag 7 oktober 2015 nodigen de 3 vakbonden, 

ABVV - ACV - ACLBV, hun leden en sympathisanten 

uit op de Nationale Betoging in Brussel, in een 

gezamenlijke actie tegen het antisociaal beleid van de 

regeringen. 

Praktisch: 

Om het vervoer naar de manifestatie in goede banen te 

kunnen leiden is nominatief inschrijven op voorhand 

verplicht!   
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Inschrijven kan via één van onderstaande adressen tot 5 

oktober 17 uur.  Wie vooraf ingeschreven is, krijgt de 

lunchvergoeding via ACOD uitbetaald op bankrekening. 

 
Regio Aalst AALST.INSCHRIJVINGEN@ABVV.BE 053 727 824 

Regio 

Dendermonde 

DENDERMONDE.INSCHRIJVINGEN@ABV

V.BE 
052 259 283 

Regio Gent GENT.INSCHRIJVINGEN@ABVV.BE 09 265 52 67 

Regio Ronse RONSE.INSCHRIJVINGEN@ABVV.BE 055 33 90 06 

Regio Waasland WAASLAND.INSCHRIJVINGEN@ABVV.BE 03 760 04 28 

 

Niet ingeschreven of vertrek vanuit een ander station 

naar Brussel? 

Ben je niet ingeschreven of wil je vertrekken vanuit een 

ander station dan koop je zelf een treinticket met de 

code MFB en je bezorgt dit vóór 15 NOVEMBER 2015 

aan: 

ABVV gewestelijk secretariaat 

‘terugbetaling treinticket’ 

Vrijdagmarkt 9 

9000 Gent 

Gelieve op het treinticket uw rijksregisternummer, naam, 

voornaam  en rekeningnummer te vermelden.  Het ABVV 

zal u dan het treinticket & lunchvergoeding uitbetalen. 

 

Sector Onderwijs spreekt af tussen 10u45 en 11u aan 

het Ministerie van Onderwijs (Albert II Laan, 

Brussel). 

 

mailto:DENDERMONDE.INSCHRIJVINGEN@ABVV.BE
mailto:DENDERMONDE.INSCHRIJVINGEN@ABVV.BE
mailto:GENT.INSCHRIJVINGEN@ABVV.BE
mailto:RONSE.INSCHRIJVINGEN@ABVV.BE
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3. Op zaterdagmiddag 10 oktober 2015 richt de 

vriendenkring VZW Domino een mosselfestijn in. 

Plaats:  de polyvalente zaal van het Tempelhof, Sint 

Margrietstraat te Gent 

Mosselen à volonté aan de prijs van € 22 én aperitief 

inbegrepen. 

Deuren open vanaf 12u00. 

Wie nog wil deelnemen kan tot 5 oktober telefonisch 

reserveren bij  Francine van der Graaf:  0496/86.12.35 

 

4. Het nieuwe seizoen van Opera in de Cinema in Kinepolis 

Gent start op maandag 12 oktober met de opvoering 

van 'Il Trovatore' van Guiseppe VERDI. 

Aanvangsuur: 13u 45  

Prijs: € 16 

 

We voorzien dit seizoen nog de volgende opvoeringen 

bij te wonen: 

- Die Zauberflöte van W. A. Mozart op maandag 21 

december 2015 

- Les Pêcheurs de Perles van G. Bizet op maandag 25 

januari 2016 

- Turandot van G. Puccini op maandag 8 februari 2016 

- Manon Lescaut van G. Puccini op maandag 14 maart 2016 

- Madame Butterfly van G. Puccini op maandag 11 april 

2016  

Geef uw interesse via mail of inschrijvingsstrook 

achteraan het Contactblad. 
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De ingeschreven voor Il Trovatore: gelieve zo vlug 

mogelijk te betalen op ons rekeningnummer S-Plus 

ACOD-Onderwijs Gent: 001-1173234-95 of de 

Europese overschrijving IBAN:  BE76 0011 1732 3495   

BIC: GEBABEBB 

 

5. Op donderdag 15 oktober 2015, dagtrip "Antwerpen, 

anders bekeken" 

- Na de koffie trekken we naar de Sint-Andrieswijk. De 

Belgische Werklieden Partij, voorloper van de sp.a werd hier 

gesticht.  

In enkele jaren tijd evolueerde de wijk naar het hart van de 

Antwerpse modebuurt, Le Cartier. Ook de antiekzaken in de 

Kloosterstraat trekken buitenlandse, vaak heel bemiddelde 

toeristen naar de voormalige parochie van miserie. 

- Terwijl de ene groep wandelt, zal de andere groep een 

bezoek brengen aan het politiemuseum. Dit wordt een 

rondleiding doorheen de rijke geschiedenis van de politie van 

Antwerpen van 1860 tot nu! In dit museum tref je een 

unieke collectie uniformen, helmen, prachtige dienstfietsen, 

de eerste moto’s,zwaailichten ... Allemaal onder begeleiding 

van een conservator/gids die op een ludieke maar 

interessante manier anekdotes over de Antwerpse politie 

door de jaren heen vertelt. 

- Voor de lunch trekken we naar ‘De Groote Witte Arend’ 

een restaurant in de buurt. 

- In de namiddag wisselen de groepen. 

Inschrijven kan niet meer. De ingeschrevenen krijgen alle 

info per brief van S-Plus.                       



 

  



 

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 maandag, 12 oktober 2015, Il Trovatore - in Kinepolis te Gent (€ 16 p.p.) 

 

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

 

Ik heb interesse voor  andere opvoeringen Opera in de cinema: ja/ neen 

 

nl......................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................ 

 

2. Etentje op 11 november in restaurant Jour de Fête. (€ 55 p.p.) 

 

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

 

3. Op woensdag 25 november: muzikale namiddag in Domino met optreden van Corina (€ 5 

p.p.) 

 

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

 

4. Op woensdag 2 december: Seniorenfeest ACOD "Ne lieuw mee tanden" (€ 5) 

 

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

 

5. Op dinsdag 26 januari: Nieuwjaarsconcert in het Kursaal Oostende (€ 15 p.p.) 

 

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

 

Busvervoer: ja / neen 

 

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


 

GENTSE SENIORENWEEK: van 16 tot en met 22 november 

 
1. Maandag 16 november 2015: de ruïne van de Sint-Baafsabdij van 14u. tot 16u (€ 5 p.p.) 
 

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

 

2. Dinsdag 17 november 2015: Günther NEEFS & 3-band van 14u.30 tot 16u30 (€ 5 p.p.) 
 

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

 

3. Woensdag 18 november 2015: 

 

 Wandeling: Vrijmetselarij van 10u. tot 12u. (€ 5 p.p.) 

 

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

 

 Wandeling: In Gent... zit muziek van 14u. tot 16u. (€ 5 p.p.) 

 

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

 

4. Donderdag 19 november 2015: 

 

 Wandeling: Willem I en de Nederlanders in Gent van 10u. tot 12u. (€ 5 p.p.) 

 

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

 

 Het klooster van de Ongeschoeide Karmelieten van 14u. tot 15u.30 (€ 5 p.p.) 

 

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

 

5. Zaterdag 21 november 2015: 

 

 Wandeling Vrijdenkend Gent van 10u. tot 12u. (€ 5 p.p.) 

 

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

 

 Wandeling: Langs de Meisjes van Plezier van 14u. tot 16u. (€ 5 p.p.) 

 

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

 

6. Zondag 22 november 2015 van 14u. tot 16u. 

 

 Wandeling: Gent en Willem I, 1815-1830 van 14u. tot 16u. (€ 5 p.p.) 

 

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 
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6. Wie geïnteresseerd is in modieuze en/of 

orthopedische schoenen en pantoffels kan terecht op 

dinsdag 20 oktober 2015 in de polyvalente zaal 

Tempelhof in de Sint Margrietstraat 36 te Gent. 

Verkoop van 10. tot 12u. en van 14u. tot 16u. 

Er kan een drankje verkregen worden in de bar. 

 

7. Op dinsdag 27 oktober 2015: basisvorming iOS - 

iPad en iPhone.(alleen voor S-Plusleden) 

De vorming gaat door in Bond Moyson, Tramstraat te 

Zwijnaarde synchroniseer je e-mail, agenda's en contacten. 

Maak nieuwe mappen, orden en bewerk foto's en pas je iPad 

aan aan je eigen behoeften... 

Prijs:  € 5 

Vermits men de uren niet gepubliceerd heeft raden we 

iedereen die wil deelnemen aan om rechtstreeks in te 

schrijven bij S-Plus via 09/333 57 76 en betalen op 

rek.nr. BE 96 8778 1671 0105 - BIC BNAGBEBB met de 

vermelding: BBG923 + uw naam. 

 

8. Op woensdag 11 november om 12u.30 gaat ons 

jaarlijks buffet door in restaurant Jour de Fête, Gustaaf 

Callierlaan 233, 9000 GENT. Het restaurant zal voor onze 

groep speciaal geopend zijn.  

Bruno Matthys en Marie Cloquet ontvangen ons in hun 

restaurant van het Zebracomplex met het volgend 

aantrekkelijk menu: 

  



Contact oktober 2015 ACOD - Onderwijs 

gepensioneerden  14 
  

 

 

Glas cava of aperitief maison of vers geperst sinaasappelsap 

met 2 "amuses bouches" 

**** 

Gebakken Sint-Jacobsschelpen met gesmoorde prei en 

saffraan 

**** 

Klein soepje als tussengerecht 

**** 

Gevulde kwartel "farcie" (ontbeend!) met aardappelpuree, 

knolselder en raapjes in de oven 

**** 

Huisgemaakt vanille-ijs met gecaramelliseerde appel en 

kaneel 

**** 

KOFFIE OF THEE 

  

Prijs: € 55  

  Witte en rode wijn, pils, frisdranken, spuitwater en plat 

water à volonté inbegrepen tot aan de koffie 

 

Het restaurant is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar 

vervoer tram 4 halte bij St. Lievenspoort- bussen 

70,71,72,74, halte Leeuwstraat. Wie met de wagen komt, er 

is (betalende) parkeergelegenheid onder het gebouw maar 

ook in de buurt o.a. onder de fly-over aan het Zuidpark 

dichtbij de St. Lievenspoort. 

Inschrijven voor 20 oktober 2015 via de antwoordstrook 

achteraan het Contactblad of via mail naar 

marlene.vanhecke@telenet.be en betalen voor 1 november 

mailto:marlene.vanhecke@telenet.be
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2015 op ons rekeningnummer S-Plus ACOD-Onderwijs 

Gent: 001-1173234-95 of de Europese overschrijving 

IBAN:  BE76 0011 1732 3495   BIC: GEBABEBB 

 

9.  Van 16 tot en met 22 november 2015: diverse 

activiteiten in de Gentse Seniorenweek (zie apart deel iets 

verder in het Contactblad) 

 

10. Op woensdag, 25 november 2015 om 14u: muzikale 

namiddag met het optreden van Corina in de polyvalente 

zaal van het WZC Domino, Sint-Margrietstraat te Gent. 

 

Corina startte haar zangcarrière op zeer jeugdige leeftijd 

door het deelnemen aan verschillende zangwedstrijden en 

genoot een muzikale opleiding van 12 jaar in de 

Muziekacademie en Koninklijk Conservatorium van Gent. 

Haar talent werd vroeg opgemerkt door Willy Sommers, die 

haar opnam in zijn orkest als vaste zangeres en die met haar 

enkele duetten zong. Met haar prachtige stem brengt ze 

gekende liedjes. Een aanrader! 

Prijs: € 5 (koffie en taart inbegrepen) 

Deuren open om 13u.30 

Inschrijven voor 10 november 2015 via de antwoordstrook 

achteraan het Contactblad of via mail naar 

marlene.vanhecke@telenet.be en betalen voor 10 november 

2015 op ons rekeningnummer S-Plus ACOD-Onderwijs 

Gent: 001-1173234-95 of de Europese overschrijving 

IBAN:  BE76 0011 1732 3495   BIC: GEBABEBB 

 

mailto:marlene.vanhecke@telenet.be


Contact oktober 2015 ACOD - Onderwijs 

gepensioneerden  16 
  

 

 

11. Op donderdag, 26 november 2015:daguitstap naar 

Thuin, een onbekend stukje Wallonië 

-Na de ochtendkoffie verkennen we samen met een gids de 

middeleeuwse steegjes van het prachtige stadje Thuin. De 

klim naar de bovenstad met zijn bekende hangende tuinen, 

een geklasseerde site met 210 schilderachtige terrastuinen, 

is de moeite waard. Vanuit het belfort, het pronkstuk van 

Thuin, ontdekken we langs de Samber de benedenstad met 

zijn schipperskwartier. Hier bevond zich ooit de tweede 

grootste haven van het land. Ook vandaag nog is de 

schippersgemeenschap een wereld apart met een eigen 

burgemeester. De huizen zijn hier gedecoreerd met 

bootattributen. 

-Na de lunch stappen we terug op de bus voor een rondrit 

langs de erfgoedschatten die de streek rijk is. De gids 

loodst ons langs de abdijen, het kasteel, monumentale 

boerderijen, typische dorpen, uitzichtpunten over de 

valleien … 

-De dagtrip sluiten we af met een bezoek aan Distillerie de 

Biercée in het fantastische kader van een gerenoveerde 

vierkantshoeve. Na een kort filmpje volgt een rondleiding 

waar we alle stappen van het distilleren leren en als afsluiter 

volgt een lekkere degustatie in de gezellige taverne. 

Prijs: € 56 

Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 53,50  

Inbegrepen: bus, koffie en croissant, stadswandeling met 

gids, lunch, rondrit met gids, bezoek distillerie + proeverij 

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur 
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Aan de ingeschrevenen: gelieve ten laatste te betalen op 

24 oktober op ons rekeningnummer S-Plus ACOD 

Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of Europese 

overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 

 

12. Het ACOD seniorenfeest 2015 gaat door op woensdag 

2 december 2015 om 14u in de gebouwen van het ABVV, 

Vrijdagmarkt (ingang via Meerseniersstraat) te Gent.   

Dit jaar is er gekozen voor een volkstoneelstuk van Romain 

Deconinck “Ne lieuw mee tanden” naar aanleiding van 100 

jaar Romain Deconinck in 2015 en wordt schitterend 

gebracht door Luk De Bruyker (Pierke). 

Prijs: € 5 

Inschrijven via de antwoordstrook achteraan het 

Contactblad of via mail naar marlene.vanhecke@telenet.be 

en betalen voor 10 november op ons rekeningnummer S-

Plus ACOD-Onderwijs Gent: 001-1173234-95 of de 

Europese overschrijving IBAN:  BE76 0011 1732 3495   

BIC: GEBABEBB 

 

13. Het Nieuwjaarsconcert van S-Plus gaat door op 

dinsdag 26 januari 2016. 

Wij hebben een 20-tal kaarten al gereserveerd. Wie mee wil 

contacteert ons liefst zo vlug mogelijk! 

Tijdens de jubileumeditie (20 jaar!) van het 

Nieuwjaarsconcert brengen we hulde aan zanger-componist 

John Terra. Ook Barbara Dex, Luc Caals (zingt André 

Hazes), Ivann en Nadia staan op het podium. Het trio Dirk 

mailto:marlene.vanhecke@telenet.be
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Van Vooren, Patrick Onzia en Daisy Thys brengen sketches. 

Een internationale circusact zal je verrassen.  

Luc Appermont presenteert en het Golden Memories 

Orchestra o.l.v. Lou Roman doet de volledige muzikale 

ondersteuning. 

En… voor het slotoptreden konden we Clouseau strikken! 

Vonken en vuur! 

Prijs: € 15 euro (ledenprijs, vervoer niet inbegrepen); er 

zal busvervoer ingelegd worden. 

 

Zo vlug mogelijk inschrijven via de antwoordstrook 

achteraan het Contactblad of via mail naar 

marlene.vanhecke@telenet.be en betalen op ons 

rekeningnummer S-Plus ACOD-Onderwijs Gent: 001-

1173234-95 of de Europese overschrijving IBAN:  BE76 

0011 1732 3495   BIC: GEBABEBB 
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De Seniorenweek van 16 tot 22 november 2015. 

 

INSCHRIJVINGSSTROOK of MAIL BIJ ONS 

VOOR 1 NOVEMBER 

 

1. Maandag 16 november 2015:  

 Officiële Opening en Open Algemene 

Vergadering Seniorenraad van 10u. tot 

13u.(verwelkoming, toespraken) 

Pacificatiezaal Stadhuis, Botermarkt 1, Gent 

Inschrijven vanaf 03/11 via 

http://go.gent.be/seniorenweek of 09 210 10 10 

Gereserveerde kaarten ophalen in de 

Stadswinkel vanaf 9/11. Gereserveerde kaarten 

blijven gedurende 5 dagen beschikbaar. 

 

 Bezoek aan de ruïne van de Sint-Baafsabdij 

van 14u. tot 16u. 

Vertrek: Voorhoutkaai 43+, aan het witte 

gebouw op het grasplein 

Prijs: € 5 

Inschrijven via ons (voor 1 november), zie 

achteraan het Contactblad: wij reserveren en 

zorgen voor de kaarten. 

 

2. Dinsdag 17 november 2015:  

 SILVERHOME GENT van 10u. tot 18u.: 

beurs voor zelfstandig thuiswonen op latere 

leeftijd.   

http://go.gent.be/seniorenweek
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Gratis te bezoeken in het ICC Citadelpark, Gent 

 

 Concert met optreden van Günther NEEFS & 

3-band van 14u.30 tot 16u.30. Deuren open 

vanaf 14u. 

ICC Citadelpark, Gent 

Prijs: € 5 

Inschrijven via ons (voor 1 november), zie 

achteraan het Contactblad: wij reserveren en 

zorgen voor de kaarten. 

 

3. Woensdag 18 november 2015: 

 Wandeling: "Vrijmetselarij" van 10u. tot 12u. 

De wandeling over de vrijmetselarij biedt de 

toehoorder niet alleen een historische evocatie 

van haar ontstaan maar tegelijk maken we 

kennis met de houding van Kerk en Staat 

vroeger en nu tegenover dit maatschappelijk 

toch erg belangrijk verschijnsel.  

Vertrek: Huis Minard, Grote 

Huidevettershoek 8 te Gent (opgelet: Grote 

Huidevettershoek ligt aan de brug van de Korte 

Dagsteeg en naast de Gentse brouwerij GRUUT) 

Prijs: € 5 

Inschrijven via ons (voor 1 november),  zie 

achteraan het Contactblad: wij reserveren en 

zorgen voor de kaarten. 
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 Wandeling: "In Gent... zit muziek" van 14u. 

tot 16u. 

Van de Kiosk op de Kouter, over de 

Handelsbeurs naar de Opera. Met een knipoog 

naar Muziekconservatorium De Bijloke volgen 

wij de Leie in de andere richting en gaan tot de 

Gras- en Korenlei met mijmeringen over Polé 

Polé. Aan de Groentenmarkt gaan we via de 

Hoogpoort en langs de beiaard van het Belfort 

naar het Conservatorium om terug te eindigen 

aan de Kouter. 

 

Vertrek: Muziekkiosk op de Kouter 

Prijs: € 5 

Inschrijven via ons (voor 1 november),  zie 

achteraan het Contactblad: wij reserveren en 

zorgen voor de kaarten. 

 

4. Donderdag 19 november 2015: 

 Wandeling: "Willem I en de Nederlanders in 

Gent" van 10u. tot 12u. 

Op 5 september 1815 deden nieuwbakken koning 

Willem I en koningin Wilhelmina hun blijde 

intrede in Gent. Het Verenigd Koninkrijk der 

Nederlanden zou de Gentenaars geen windeieren 

brengen. Ze kregen een universiteit, een 

zeehaven, heel wat scholen en nieuwe fabrieken. 

200 jaar na datum zeggen heel wat Gentenaars 

dan ook ‘Willem bedankt!. We gaan op zoek naar 
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Nederlandse sporen in Gent, gaande van de 

Calvinistische Republiek tot nu. Al ligt de nadruk 

op de 15 jaar Nederlands bewind (1815-1830) en 

de heimwee naar de Nederlanders in het prille 

België. 

Vertrek: Muziekkiosk op de Kouter 

Prijs: € 5 

Inschrijven via ons (voor 1 november), zie 

achteraan het Contactblad: wij reserveren en 

zorgen voor de kaarten. 

 

 Bezoek aan het klooster van de Ongeschoeide 

Karmelieten van 14u. tot 15u.30 

Vertrek: ingang Karmelietenklooster, 

Burgstraat 46 (naast de boekhandel) 

Tijdens ons bezoek aan het Karmelietenklooster 

kiezen we voor onthaasting en herbronning. In 

het hart van Gent ontvangt de 

karmelietengemeenschap ons graag. We 

wandelen door de mooie kloostertuin, een 

groene oase in de stad, vernemen waar de 

leeuwen van Keizer Karel precies verbleven, 

nemen we een kijkje in de bibliotheek, de 

grafkelder en de Pandgang. 

Prijs: € 5 

Inschrijven via ons (voor 1 november), zie 

achteraan het Contactblad: wij reserveren en 

zorgen voor de kaarten. 
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5. Vrijdag 20 november 2015:  Seniorenbal van 14u. 

tot 18u 

 (deuren open vanaf 13u.15) 

Vlaamse Opera, Schouwburgstraat 3, Gent 

Orkest:  

- Freddy Couchéband 

- dansinitiaties 

Prijs: € 5 

Inschrijven vanaf 03/11 via 

http://go.gent.be/seniorenweek of 09 210 10 10 

Gereserveerde kaarten ophalen in de Stadswinkel 

vanaf 9/11. Gereserveerde kaarten blijven 

gedurende 5 dagen beschikbaar. 

 

6. Zaterdag 21 november 2015: 

 Wandeling "Vrijdenkend Gent" van 10u. tot 

12u. 

De jaren ’60 en ’70 waren kleurrijke tijden: het 

herleven van de Gentse Feesten, de 

studentenprotesten, het doorbreken van vele 

taboes,… Een wandeling in de sfeer en 

vrijdenkersgeest van weleer. 

De jaren 1960-1980 betekenden voor Gent op vele 

gebieden een uiterst boeiende periode: de flower-

powerbeweging, het verzet tegen de gevestigde 

waarden in de burgerlijke samenleving, tegen het 

oerconservatief beleid van de kerk, tegen het 

beleid van de universiteit, en ga zo maar door. 

http://go.gent.be/seniorenweek
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Eén rustpunt (en tegelijk ook niet) in deze 

kleurrijke en wervelende jaren: drukkerij het 

Licht, en ernaast het Keetje, verzamelpunt van zo 

vele vrijdenkers. Ook kunstencentrum De Vooruit 

deelt in de prijzen wat betreft ontvoogding en 

volksverheffing. We maken kennis met ‘het 

muziekhart van Gent’, met de galerij voor pop-art, 

het wilde nachtleven op de Kuiperskaai, de Dolle 

Mina’s, enz., om te eindigen op het Sint-Annaplein 

aan de Studioscoop, waarbij de kring van het vrije 

denken gesloten wordt. 

Vertrek: Geuzenhuis, Kantienberg 9, Gent 

Prijs: € 5 

Inschrijven via ons (voor 1 november), zie 

achteraan het Contactblad: wij reserveren en 

zorgen voor de kaarten. 

 

 Wandeling: "Langs de Meisjes van Plezier" 

van 14u. tot 16u. 

Wandeling in het centrum van Gent, met bezoek 

aan bepaalde instellingen... De geschiedenis van de 

prostitutie vanaf de middeleeuwen tot heden. De 

wandeling gebeurt in het sappig Gentse dialect. 

Vertrek: Sint-Michielsplein 

Prijs: € 5 

Inschrijven via ons (voor 1 november), zie 

achteraan het Contactblad: wij reserveren en 

zorgen voor de kaarten. 
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7. Zondag 22 november 2015 van 14u. tot 16u. 

 Wandeling: "Gent en Willem I, 1815-1830" 

van 14u. tot 16u. 

200 jaar geleden deed Willem I op 5 september 

zijn blijde intrede in Gent. We wandelen langs 

de historische plekjes in de "Kuip" waar we in 

alles aan die tijd herinnerd worden 

Vertrek: Sint-Baafsplein 

Prijs: € 5 

Inschrijven via ons (voor 1 november), zie 

achteraan het Contactblad: wij reserveren en 

zorgen voor de kaarten. 

 

 

 

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      
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