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Fax: 09/269.93.44  

Secretariaat: Bagattenstraat 158 -  9000 Gent  

                          

 

Mededelingenblad CONTACT 

Jaargang 42   nr.7  september 2015 

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

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

 

Genoteerd: 
 

“Ontwaakt verworpenen der aarde … “ de aanhef van de 

Internationale is levendiger dan ooit. 

A. Eigenlijk lacht deze regering de werknemers en 

vakbonden vierkant uit.  

Het Contactblad van juni 2015 vatte de vakantie aan met de 

vaststelling dat  “de Tax shift op de lange baan werd 

geschoven.”  Sommige partijen wilden zelfs de taks shift 

naar een volgende regeringsperiode verschuiven. 

Het is haast een traditie geworden dat rond de nationale 

feestdag een korf besparingsmaatregelen voor de ene en 

cadeaus voor de andere uitgedeeld worden, perfect wetende 
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dat het klassieke middenveld op dat ogenblik niet in staat is 

om ook maar enige mobilisatie daartegen te organiseren. 

 

De excellenties behalve Kris Peeters zijn met vakantie 

vetrokken, hopende dat de resterende zomertijd de 

protestgolven de wind uit het zeil zou nemen, om in 

september tot de orde van de dag over te gaan. 

Onderwijl heeft de regering haar krijtlijnen uitgetekend en 

komt hierbij de ware aard van de uiterst rechtse regering 

tot uiting, met als overwinnaars de Open Vld, de MR en de 

N-VA.  

SHARE 

Die politieke partijen hebben zowat alles binnengehaald 

waarmee ze hun achterban genoegen konden doen: 

lastenverlagingen voor de bedrijven, het ongemoeid laten 

van vermogens en de winsten die eruit voortvloeien, het 

zwaarder factureren van gezinnen en consumenten, 

besparingen in de sociale zekerheid. Dat klinkt als muziek 

in de oren van zij die er een wereldbeeld op nahouden waarin 

alleen een kleine minderheid van bemiddelden  hun rijkdom 

moeten kunnen uitbreiden en waarin zij die het lastig hebben 

om mee te kunnen, als een kaste van profiteurs aanzien 

worden.  

SHARE 

Hoe CD&V ermee denkt te scoren bij haar achterban, 

blijft onduidelijk.  

Enerzijds, betreurt de beperkte rechtervleugel binnen de 

partij, dat hij als een  kiezelsteen in de schoen aanvoelt en 
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bijgevolg de stap naar een complexloos rechtse politiek toch 

iets “onaangenamer” zal laten aanvoelen.  

Anderzijds, begrijpt de meer sociale achterban  niet dat de 

christendemocratie zo vlijtig meehelpt aan een agenda die 

ongelijkheid en  onrechtvaardigheid als enige  alternatief 

voorstelt, “ voor de goede gang van zaken in onze 

samenleving”.  

Zeker nu men de nochtans goed bediende ondernemers  

hoort zeggen dat een forse lastenverlaging  voor de 

bedrijven helemaal geen garantie inhoudt voor ook maar één 

extra baan. De vroegere zegekreten over 'jobs, jobs en 

jobs' van haar  mandatarissen in de huidige regering 

verdwijnen in een waas  van twijfel tot gelatenheid. 

Verrassend is dat niet echt: sinds het begin der tijden is en 

blijft het doel van een onderneming het creëren van winst 

voor haar eigenaars en aandeelhouders. Dit houdt geen 

noodzaak in van banenscheppen of  het behoud van 

tewerkstelling. In tegendeel, arbeid moet “geoptimaliseerd”, 

zo niet “geminimaliseerd” worden met het oog op een zo 

groot mogelijke winst.    

 

Inmiddels leest deze begrotingsronde als een 

horrorscenario voor de vakbonden en  de sociale organisaties 

waaronder “Hart boven hard” die in het begin van het jaar 

met 120.000 demonstranten storm liepen tegen Michel- I. 

Met geen enkele van  hun verzuchtingen is zelfs maar een 

beetje rekening gehouden, eigenlijk lacht deze regering hen 

vierkant uit.  
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De vraag is dan ook hoe ze na de vakantie zullen 

reageren: met een capitulatie of met een hete herfst. 

 

B. Van Tax shift naar een “Powershift”: na de 

indexsprong alweer een trofee van formaat voor N-VA. 

Donderdag, 23juli 2015, om halfzeven in de ochtend: het 

akkoord over de tax shift werd  bereikt na –naar eigen 

zeggen- moeizame onderhandelingen. De regering-Michel had 

net een akkoord bereikt over de tax shift, en meteen 

verstuurde vicepremier Jan Jambon (N-VA) een dubbele 

tweet: “Klus geklaard. De regering houdt woord / Mission 

accomplie. Le gouvernement tient sa parole. “  Ook eerste 

minister Charles Michel (MR) bejubelde het bereikte 

compromis als een essentieel element in het project van zijn 

regering. 

Jambon had alle redenen om tevreden te zijn. De 

argumentatie die de premier ontwikkelde, stond vorig jaar 

namelijk haast letterlijk in het verkiezingsprogramma van 

de N-VA: “Het is hoog tijd om wie werkt, onderneemt en 

spaart weer te belonen. Door het nettoloon op te 

trekken, door de bedrijfslasten te verlagen, door de 

belastingen te verminderen en door de overheidsuitgaven 

terug te schroeven.” Dat is wat deze taks shift 

pretendeert te doen. Het regeringscompromis draagt 

overduidelijk een N-VA-stempel. 

De oppositie merkt terecht op dat de tax shift in grote 

mate wordt gefinancierd door prijsverhogingen die in geen 
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enkel programma van de meerderheidspartijen terug te 

vinden zijn.  Bovendien wordt “wie werkt” zwaarder 

getroffen dan 'wie onderneemt en spaart'. Vooral de daling 

van de werkgeverslasten van 33 naar 25 procent is een 

trofee van formaat, bovenop de indexsprong. Alle grote 

werkgeversorganisaties - VBO, Voka en Unizo - reageerden 

enthousiast: de concurrentiekracht van de bedrijven krijgt 

een boost. 

Dat de N-VA deze regering domineert, is natuurlijk een 

gevolg van de verkiezingsuitslag: de partij van Bart De 

Wever bezet meer Kamerzetels dan CD&V en Open VLD 

samen. Open VLD en CD&V hebben op geen enkel moment de 

indruk gewekt dat ze samen front zouden vormen tegen de 

N-VA. Wel integendeel. Het voornaamste wat Open VLD en 

CD&V bindt, is hun wederzijdse wantrouwen. 

Binnen dezelfde regering fungeert Open VLD als de junior 

partner van de N-VA. Niet alleen klinkt het liberale 

discours van de N-VA de 'ware liberalen' van Open VLD als 

muziek in de oren. Het klikt ook persoonlijk tussen de 

liberale vicepremier Alexander De Croo en N-VA'ers 

Jambon en Johan Van Overtveldt: alle drie spreken ze de 

taal van (ex)-bedrijfsleiders.  

Ook de MR leunt bij die alliantie aan, want ze mist 

legitimiteit in de Franse Gemeenschap:ze vertegenwoordigt 

net geen 30% van de Franstalige gemeensahp. Tegen dat 

liberale blok kan CD&V niet op. Het wordt steeds meer 

duidelijk dat de afwezigheid van de Franstalige 

christendemocraten van CDH een handicap is voor de CD&V: 

binnen de meerderheid vindt CD&V in haast geen enkel 
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dossier natuurlijke bondgenoten.  Bovendien  honen het ACV 

en Beweging.net de bleke prestaties van Peeters weg.  

Zo hebben de Vlaamse christendemocraten zich in een 

onmogelijke positie gewrongen. CD&V probeert de regering 

Michel aan te zetten tot een centrumkoers met een breder 

maatschappelijk draagvlak. 

 Maar waarom zouden de N-VA, de Open VLD en MR  de 

oppositie, de vakbonden of het middenveld ter wille zijn?  

Het drietal laat genoeg horen dat ze hun bekomst 

hebben van paarse allianties.    

Hoe meer CD&V probeert te wegen op de regering Michel, 

hoe duidelijker het wordt dat de christendemocraten dat 

niet meer kunnen. Uiteindelijk heeft de tax shift een 

verschuiving van de politieke macht gegenereerd. 

C. Een fundamentele hervorming blijft vooralsnog uit. 

1. “We hebben woord gehouden ook over de taks shift, 

de veelbesproken verschuiving van de belastingen op 

arbeid naar consumptie (BTW), vervuiling en 

vermogen”, zei premier Michel.   

 De taks shift in 6 punten: 

 De werkgeversbijdrage daalt van 33 naar 25 

procent. 

 De werknemers met een laag inkomen krijgen 

100 euro netto per maand    

 meer. 

 De BTW op elektriciteit gaat van 6 naar 21 

procent. 

 Diesel, alcohol, tabak en ongezonde voeding 

worden duurder. 
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 De speculatietaks geldt voor wie zijn 

aandelen binnen de zes maanden verkoopt. (6 

maanden en een dag = 0%) 

 Roerende voorheffing stijgt van 25 naar 27 

procent.  

 

2. “Al met al heeft de regering Michel een erg 

bescheiden verschuiving van de belastingen 

doorgevoerd, vindt de expert Wim Moesen van de 

KU Leuven : “De regering heeft een schuchtere 

stap gezet, maar een tweede ingreep is 

noodzakelijk.  Wat de belasting op vermogen 

betreft, schiet de tax shift ernstig tekort.“  

De Hoge Raad voor Financiën kwam al in 2007 tot 

het besluit dat zo’n tax shift moest gaan over een 

bedrag dat 2 procent bedraagt van het BBP (bruto 

binnenlands product) omwille van de aflossing van 

de openbare schuld: vandaag 8 miljard euro. "De 

regering zegt dat ze komt aan 7 miljard euro.  

Eigenlijk is het slechts 3,7 miljard euro, want 

allerlei oude maatregelen werden meegerekend. De 

regering had wat meer mogen doen op het vlak van 

BTW, zijnde de belasting op consumptie. De 

meeste economen zijn het er over eens dat je niet 

de roerende voorheffing moet optrekken (nu 27 

procent als forfaitair berdrag op de opbrengsten 

van aandelen hoe omvangrijk ook), maar wel 

degelijk alle inkomsten uit vermogen (progressief 

stijgend zoals de belastingen op arbeid gaande 
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tot 50 procent) moet belasten.Dit alles was een 

schuchtere stap. De regering moet nu een tweede 

stap zetten en werk maken van een fundamentele 

belastinghervorming." 

  

D. Is dit wel een tax shift  ?  

Prof. De Grauwe maakt in zijn analyse duidelijk dat de 

maatregelen die de regering wil treffen verder gaan, 

dan een verschuiving van belastingen. Hij klasseert de  

beslissingen van de regering in vier categorieën: 

 

1. Er is eerst de meest opvallende maatregel: een 

lineaire vermindering van de werkgeversbijdragen 

van 33 naar 25 procent.  Een serieuze daling die op 

het algemeen applaus  van de werkgevers kon 

rekenen.  Die moet ook  de toename van de 

tewerkstelling mogelijk maken. 

 

2. De tweede categorie maatregelen heeft te maken 

met een vermindering van  de 

personenbelastingen voor de lagere en midden 

inkomens uit arbeid (minder dan 2400 euro bruto per 

maand).  Die eerste twee maatregelen zijn  dus te 

catalogeren als belasting-/lastenverminderingen. 

 

3. De derde reeks maatregelen heeft betrekking op 

lastenverhogingen.  Zij moeten binnen de begroting 

de belasting-/lastenverminderingen compenseren 

teneinde de begroting in evenwicht te houden. Hier 
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springen de stijgingen van de btw op elektriciteit 

(van 6 naar 21 %) en een toename van de accijnzen op 

een aantal “ongezonde producten” waaronder alcohol 

en diesel in het oog. Als je één, twee en drie optelt, 

kom je niet uit op nul.  Met andere woorden de 

belasting-/ lastenverminderingen wegen zwaarder 

door dan de lastenverhogingen.  Een gat in de 

begroting dus. Wat doet de regering Michel om het 

evenwicht in de begroting te herstellen? 

 

4.  We komen tot de vierde reeks maatregelen: een 

vermindering van de sociale zekerheidsuitgaven.  

Ziekteverzekering, werkloosheidsuitkeringen en 

pensioenuitgaven moeten naar beneden.  Hier komen 

we tot de kern van de keuze die de regering 

Michel heeft gemaakt. Die keuze is een 

herverdeling van de niet-werkende (werklozen en 

gepensioneerden) naar de werkende bevolking. 

“Zij die werken worden beloond en zij die dat 

niet doen worden financieel afgestraft. Het is 

dus een keuze die veel verder gaat dan een 

verschuiving van belastingen.  Is dit een goede 

keuze? Als het doel “werk, werk en nog een werk,” 

zoals de premier het formuleert dan is dit inderdaad 

een goede keuze.  

 

Ik heb echter nooit geloofd dat een tax shift 

alleen de loonkosten permanent zal verlagen. Wil 

je de loonkosten  verlagen en zo de werkgelegenheid 
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aanwakkeren, dan moet je de uitgaven voor de 

sociale zekerheid verminderen: althans dat doet 

de regering Michel.  Dat kan op termijn een 

positief effect hebben op de tewerkstelling.  

Een beleidskeuze wordt echter meestal niet alleen 

geëvalueerd op basis van één criterium.  Ook niet 

als dat criterium de tewerkstelling is.   

 

5. Een even belangrijk criterium is armoede  en 

ongelijkheid.   

 Het beleid van deze regering zal er misschien wel in 

slagen tewerkstelling te creëren en dus een deel 

werklozen aan het werk te helpen: de mensen die 

echter werkloos blijven, zullen er waarschijnlijk 

slechter aan toe zijn (*). Ik ga volledig akkoord met 

mijn collega Frank Vandenbroucke als hij betoogt 

dat de “Armoede in België alleen maar dreigt toe 

te nemen”. 1,25 miljoen werknemers verdienen 

minder dan 2400 euro bruto per maand.  

 

nota van de redactie:  

 

 bruto alleenstaande:  € 2400, 00  

           RSZ              - € 100,80    

           bedrijfsvoorheffing    - € 629,50     

             € 1669,70  netto per maand. 
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Bovendien heeft de federale regering bij haar tax 

shift geen bijzondere aandacht voor de 

laaggeschoolden. 

SP.A-voorzitter John Crombez signaleert dat het 

regeringsscenario  door de Nationale Bank en het 

planbureau als het slechtste werd omschreven, 

met amper vijfduizend nieuwe jobs in zeven jaar! 

Een moeilijke keuze dus die niet iedereen zal 

bevredigen.  

(*) Voor elke openstaande vacature stonden vorig 

jaar augustus nog 8,1 werkzoekenden klaar. Dank zij 

de aantrekkende economie is het aantal kandidaten 

een jaar later afgenomen tot 5,9, het laagste cijfer 

sinds november 2012. 

 

 Als vakbond kunnen we niet anders dan  de 

professoren De Grauwe en Vandenbroucke 

bijtreden, vooral als we weten dat het overwicht van 

de belastingsinkomsten in ons land gegenereerd 

worden door “inkomsten uit lasten op arbeid  en 

inkomsten uit consumptie” (BTW: de meest 

oneerlijke maar onvermijdelijke belasting, want 

forfaitair. Op alle levensnoodzakelijke 

verbruiksgoederen, 21 %  betalen op een inkomen 

van bijvoorbeeld 1600 €  of 21 % op een inkomen van  

een “gewone “volksvertegenwoordiger van zo'n 

€ 5.500 netto, maakt al vlug een verschil van € 

1155 – € 336= € 819 /maand uit.) 
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E. De partij Groen  belastte in mei 2014 het 

onderzoeksbureau iVox met een  enquête  waarbij aan  

een representatief staal Vlamingen gevraagd werd te 

antwoorden op de vraag hoe zij denken dat het totale 

Belgische vermogen verdeeld is en hoe ze het graag 

verdeeld zouden zien.  

Blijkt dat de ongelijke verdeling van vermogens in ons 

land sterk onderschat wordt en hoe slecht  de 

informatie omtrent de werkelijke verdeling  van 

vermogens  doorgedrongen is bij het brede publiek. 

Daarentegen worden inkomsten uit belastingen op 

vennootschapswinsten en vermogen sterk overschat. 

“Een gigantische ongelijkheid in de realiteit, een grote 

ongelijkheid in de perceptie, een mindere ongelijkheid 

als ideaal... en in heel wat westerse landen stelt men 

identiek hetzelfde fenomeen vast,” zo zou men het 

kunnen samenvatten.  

Onderzoeker Ive Marx (Universiteit Antwerpen) is 

helemaal niet verwonderd: “Je ziet wel dat sommige 

mensen een groter huis hebben en in een duurdere 

wagen rijden, maar wat dat concreet betekent qua 

vermogen is moeilijk in te schatten.”  Vlamingen zijn 

niet afkerig van een verschuiving van belastingen op 

arbeid naar belastingen uit vermogen. Het draagvlak is  

groot, zonder daarom helemaal radicaal te zijn.  

Meyrem Almaci : “Onze voorstellen zijn verre van 

radicaal en verschuiven de balans tegen 2019 van 58,8 

% naar 55,5 % voor lasten uit arbeid  en van 9,4 % naar 

13,5 % voor lasten uit vermogen. “ 
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De werkelijke verdeling van de belastingsinkomsten over 

het jaar 2012 in ons land: 

 

Inkomsten 

uit lasten 

op arbeid 

Inkomsten uit 

vennootschapswinsten 

Inkomsten 

uit 

consumptie 

(BTW) 

Inkomsten 

uit 

vermogen 

58,8 % 6,9 % 24,8 % 9,4 % 

 

83,6 % van de belastingsinkomsten komen uit arbeid en 

consumptie. Slechts 16,3 % van de belastingsinkomsten 

komen  uit vennootschapswinsten en  vermogen.  

 

Met die cijfers is het maar normaal dat wij aan de 
huidige rechtse regering duidelijk de boodschap 
meegeven: handen af van ons sociaal model, want het 
wordt ruimschoots  betaald door inkomsten gegenereerd 
door arbeid en door inkomsten uit consumptie.  
   

    

Freddy D’havé, secretaris ACOD gepensioneerden onderwijs. 
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Bronnen: 

 

DeMorgen dd. 22 mei 2014: - “Vlaming wil vermogen meer en 

arbeid minder belasten”, door Bart Eeckhout en Roel 

Wauters. 

DeMorgen dd. 27 juli 2015: Standpunt: Hete herfst? door 

Yves Desmet.  

Het Nieuwsblad dd. 27 juli 2015: Frank Vandenbroucke 

waarschuwt voor de gevolgen van de tax  shift: “Armoede in 

België dreigt alleen maar toe te nemen, door Wim 

Winckelmans. 

DeMorgen dd. 28 juli 2015: Standpunt: Help de rijken!, door 

Yves Desmet. 

DeMorgen dd. 28 juli 2015: Is dit wel een tax shift? Door 

Prof. Paul De Grauwe. 

Knack dd. 29 juli 2015: Het regeringscompromis draagt 

overduidelijk de stempel van de NV-A, door Walter Pauli. 

Knack dd. 29 juli 2015: Wim Moesen houdt de tax shift 

tegen het licht: de  fundamentele hervorming blijft uit, door 

Ewald Pironet. 

DeMorgen dd. 29juli 2015: Opinie. Het Europese probleem 

van de linkerzijde, door Prof. Frank Vandenbroucke. 

  

                         

  



 

 

  



 

 
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 30 september 2015, herfst- en wintermodeshow in WZC Domino (€ 5 p.p.) 

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

 

 

 

2. Op zaterdag, 10 oktober 2015, mosselfestijn in WZC Domino (€ 22 p.p.) 

 

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

 

 

 

3. Op maandag, 12 oktober 2015, Il Trovatore - in Kinepolis te Gent 

 

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

 

 

 

 

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

 

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

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

 

 

  

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


 

Inschrijvingsstrook 3de en laatste inschrijvingsperiode 2015 S-PLUS activiteiten 

 
Gelieve ten laatste op 4 september te mailen of dit formulier bij ons te bezorgen 

 

 

1. donderdag 15 oktober 2015, dagtrip "Antwerpen, anders bekeken" 

aantal personen: ............................................................................................................ .(€ 55 p.p./* € 

52,5) 

 

 

2. donderdag, 26 november 2015:daguitstap naar Thuin, een onbekend stukje Wallonië 

 

aantal personen: ............................................................................................................ .(€ 56 p.p./ *€ 

53,5) 

 

 

3. Op vrijdag 18 en zaterdag 19 december 2015: 2 dagen kerstsfeer opsnuiven in Luik, de 

Moezelvallei en Luxemburg-stad 

 

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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DRINGEND! 

 

Jullie weten dat het gratis openbaar vervoer met De Lijn 

per 1 september wordt afgeschaft. Met de ABVV Senioren 

hebben wij steeds het standpunt ingenomen dat wij 

voorstander zijn van dit gratis openbaar vervoer, o.a. omwille 

van de sociale mogelijkheden die het schept voor mensen 

met een laag pensioen. Wij hebben ook steeds aangedrongen 

op een verbetering van het aanbod, vooral in landelijke 

gebieden. 

 

De Vlaamse Regering besloot nu om op twee vlakken resoluut 

een andere koers te varen. Ze maken openbaar vervoer 

duurder, ondermeer en meest voelbaar voor de senioren 

door de afschaffing van het gratis vervoer voor 65+ers en 

verminderen ook nog eens het aanbod, vooral in landelijke 

gebieden. Ze hopen waarschijnlijk door dit vlak na de zomer 

te doen dat het vrij geruisloos zal verlopen… Dat is buiten 

ons gerekend.  

 

De Vlaamse Seniorencommissie besloot om een landelijke 

actie voor te stellen op maandag 31 augustus – de laatste 

dag dat 65+ers gratis kunnen meerijden. Dit voorstel werd 

overgenomen door de Commissie Gewesten en zodoende zal 

er op 31 augustus in elke provincie een gelijkaardige actie 

plaatsvinden. Voor een geslaagde actie rekenen we op jou. 
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Om onze krachten te bundelen organiseren we 1 

actiemoment in Gent waar ook het provinciaal hoofdkwartier 

van De Lijn is gelegen. 

Wij roepen alle senioren op om deel te nemen. De actie 

neemt volgende vorm aan: 

 

8:00 – Station Gent-Sint-Pieters: verzamelen. 

8.00-9.30 – sensibilisering van de busreizigers via 

aanwezigheid, tentoonstelling van onze rouwkrans en 

pamfletten aan het station van Gent-Sint-Pieters. Hier zijn 

verschillende opstapplaatsen, dus we hebben al van vroeg 

veel volk nodig. 

9.30 : met bus of tram naar Gent-Zuid – het knooppunt van 

De Lijn in De Streek. Flyeren en normaal gezien afspraak 

met de pers. 

10.30: vertrek met de tram naar Stelplaats Gentbrugge – 

neerlegging van de rouwkrans en bezoek aan de provinciale 

directie (11 uur). 

11.30: afsluiting en evaluatie in het nabijgelegen 8-urenhuis. 

 

Dresscode: rood. 

Voor de mensen die met de trein komen wordt er vergoeding 

van treinticket voorzien. 
 

De actie kan maar slagen als er veel senioren aan 

deelnemen. Neem deel en breng mensen mee. Zo geven 

we een sterk signaal. 

Laat je even weten of je al dan niet kan komen? 
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Graag een seintje aan Freddy D'havé. 09/221.12.36 of 

0474/36.21.30 of freddy.d.have@telenet.be  

Voor praktische vragen kan je zeker terecht bij een van de 

onderstaande personen: 

 Christof Wauters – 03 760 04 32 

Bert Piessens – 09 265 52 67 

Mark Pauwels – 09 265 52 63 
  

 

 

Onze activiteiten   

 

1. Op donderdag 10 september 2015 bezoeken we 

Kazerne Dossin, Memoriaal, Museum en 

Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten 

in Mechelen. 

Dirk Huyge, onze vroegere gewestelijke secretaris, zal 

ons door het museum gidsen. 

De rondleiding begint om 13u en duurt ongeveer twee 

uur. 

Er kunnen 20 personen deelnemen. 

Prijs: € 10 per persoon (ingangsticket en gids) 

Inschrijven kan niet meer. 

Praktische info vervoer:   

 iedereen zorgt voor zijn eigen treinticket,  

 Mobib-kaart of kaart van de Lijn niet vergeten 

 

09u. 45: samenkomst in de hall van het Sint Pietersstation 
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10u. 00: voorlopig spoor 6 -vertrek met de trein naar 

station Mechelen - (lijn naar Leuven) 

10u 46: aankomst in Mechelen 

10u. 57: voor het station op busperron 1 nemen we de 

lijnbus nr. 2. 'Vrijbroekpark - Station - Tivoli' 

11u. 01: afstappen aan halte Mechelen BIEST (5de halte 

na het opstappen) 

500m te voet tot aan de Kazerne Dossin 

Wie niet met ons mee reist gelieve dat te melden: dan 
moeten we niet nodeloos wachten... 
 

Eten in het museum: 

In het museum eetcafé werden de plaatsen gereserveerd.  

 Lunch: 

Dagsoep - Mechelse Koekoek met Carolussaus en 

krielaardappeltjes: € 23 

Met een groep is er weinig of geen keuze! 

 

2. Van 16 tot en met 25 september 2015 vertrekken we 

naar Porto om in te schepen voor een riviercruise op de 

DOURO. 

Inschrijven kan ook niet meer. 

 

3. Op donderdag 17 september 2015: daguitstap 

Plantentuin MEISE en sterrenwacht MIRA 

- We starten de dagtrip zoals gewoonlijk met koffie en 

een koffiekoek. 

Daarna gaan we samen met een gepassioneerde gids op 

ontdekking in de Nationale Plantentuin van Meise.  
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- Na de lunch laten we ons onderdompelen in de wondere 

wereld van de sterren bij Volkssterrenwacht Mira.  

- De dagtrip sluiten we af met een Grimbergenbier. 

Inschrijven kan niet meer en ondertussen kregen de 

deelnemers verdere info. 

 

4. Op zaterdag 19 september 2015 feesten S-Plus en 

VFG ( Vereniging voor personen met een beperking): 

verwacht een onvergetelijke namiddag met optredens van 

Ivann en Ives Segers. Allround band "The Wigs" zorgt 

voor de muzikale ondersteuning. Er is volop 

dansgelegenheid! 

Plaats: Bevegemse Vijvers, Bevegemsevijvers 1, 9620 

Zottegem. 

Prijs: € 10 (met eigen vervoer) € 12 (met bus) voor 

leden S-Plus of VFG 

     € 22 (eigen vervoer  incl. lidkaart)  € 24 (met bus 

incl. lidkaart) 

Inschrijven kan nog telefonisch bij S-Plus, Tramstraat te 

Zwijnaarde tel. 09/333.57.76 en betalen op 

rekeningnummer S-Plus IBAN: BE96 8778 1671 0105; 

BIC: BNAG BE BB met als mededeling CDG 932 S-

Plusfeest 19 sept. 

 

5. Op woensdagnamiddag 30 september 2015 om 14u.15 

kunnen we genieten van de nieuwe herfst-en 

wintermode. De firma Dimoda showt de collectie in de 

polyvalente zaal van het WZC Domino Tempelhof, Sint 

Margrietstraat te Gent. 
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Deuren open om 13u.30. 

Prijs: € 5 (koffie en taart inbegrepen) 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad 

of mail voor 4 september 2015 en 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 

 

6. 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! 

Prijs: € 69 

Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 66,50  

Inbegrepen: bus, koffie, rondvaart, lunch, 

Jordaanwandeling, gids 

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur 

Aan de ingeschreven: gelieve ten laatste te betalen op 

3 september op ons rekeningnummer S-Plus ACOD 
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Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of Europese 

overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 

 

7. Op zaterdagmiddag 10 oktober 2015 richt de 

vriendenkring VZW Domino een mosselfestijn in de 

polyvalente zaal van het Tempelhof, Sint 

Margrietstraat te Gent 

Mosselen à volonté aan de prijs van € 22 en aperitief 

inbegrepen. 

Deuren open vanaf 12u00. 

Inschrijven voor 25 september 2015 via de 

antwoordstrook achteraan het Contactblad of via mail 

naar marlene.vanhecke@telenet.be en betalen voor 25 

september 2015 op ons rekeningnummer S-Plus ACOD-

Onderwijs Gent: 001-1173234-95 of de Europese 

overschrijving IBAN:  BE76 0011 1732 3495   BIC: 

GEBABEBB 

 

8. 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. 

Vermoedelijk is het aanvangsuur 13u 45 en de prijs € 15. 

Alle info wordt pas op 1 september vrijgegeven op de 

website van Kinepolis. 

Wie mee wil laat het liefst zo vlug mogelijk weten! 

We voorzien dit seizoen nog de volgende opvoeringen bij 

te wonen: 

mailto:marlene.vanhecke@telenet.be
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- 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. 

 

9. Wie geïnteresseerd is in modieuze 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. 

 

10. 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 
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rek.nr. BE 96 8778 1671 0105 - BIC BNAGBEBB met de 

vermelding: BBG923 + uw naam. 

 

S-PLUS activiteiten 3 de en laatste periode 2015 

 

 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. 

Indien u bij ons betaald heeft: gelieve geen aandacht 

te besteden aan de vraag tot betaling aan hen! We 

schrijven in per groep en we betalen voor de ganse 

groep. 

 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. Indien u al aan ons betaald heeft gelieve 

dan niet in te gaan op hun vraag tot betalen 

 Sterprijzen*: voor S-Plusleden die ook Bond 

Moysonlid zijn 
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1. Op donderdag 15 oktober 2015, dagtrip "Antwerpen, 

anders bekeken" 

Na de koffie trekken we naar de Sint-Andrieswijk. 

Eeuwenlang was die wijk de armste buurt van Antwerpen. 

Volkse figuren woonden er in steegjes en gangetjes. Maar 

die miserie heeft er ook voor gezorgd dat er vanuit die wijk 

heel wat gegroeid is.  

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

hier gesticht. Lode Zielens beschreef zijn wijk in het boek 

‘Moeder waarom leven wij’. Figuren als Mie Catoen, Janneke 

de Zolderzieken en Zotte Rik zullen nooit vergeten worden. 

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. 

Prijs: € 55  
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Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 52,50  

Inbegrepen: bus, koffie, wandeling met gids, lunch, bezoek, 

politiemuseum met gids 

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of 

mail voor 4 september 2015 en gelieve ten laatste te 

betalen op 14 september op ons rekeningnummer S-Plus 

ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of Europese 

overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 

 

2. 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 … 



Contact september 2015 ACOD - Onderwijs 

gepensioneerden  26 
 

 

 

-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 

 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of 

mail voor 4 september 2015 en 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 

 

3. Op vrijdag 18 en zaterdag 19 december 2015: 2 

dagen kerstsfeer opsnuiven in Luik, de Moezelvallei en 

Luxemburg-stad 

Dag 1: 

Met een warm kerstgevoel rijden we naar Luik, de grootste 

stad van Wallonië, ook wel de vurige stede genoemd. 

Vandaag is Luik een frisse en charmante shoppingstad. Haar 

kerstmarkt, 

die liefst 200 houten chalets telt, is de grootste en oudste 

van het land. 
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Vrije lunch en bezoek aan de kerstmarkt. Na de lunch 

vertrekken we naar de Moezelvallei, meer bepaald naar 

Trier, de oudste stad van Duitsland. 

De kerstmarkt vindt er plaats in het schilderachtige decor 

van de markt. Iets verderop, vóór de imposante Dom, vinden 

we nog een tweede kerstmarkt. In de versierde houten 

stalletjes vind je een ruime keuze aan kerstartikelen, houten 

speelgoed, handgeblazen en gegraveerd glaswerk, … 

Avondmaal en overnachting in hotel Römberbrücke (***) 

inTrier. Dit gastvrije familiehotel ligt aan de historische 

Römerbrücke in Trier en kijkt uit op de rivier de Moezel. De 

kamers zijn voorzien van douche, toilet, haardroger, 

telefoon en tv. 

Dag 2: 

Na een uitgebreid ontbijtbuffet vertrekken we naar het 

idyllische en sprookjesachtige wijnstadje Bernkastel. De 

smalle steegjes met romantische vakwerkhuizen vormen een 

prachtig 

decor voor dit winters gebeuren! Op het feestelijk verlichte 

marktplein galmen sfeervolle kerstliederen en 

trompetgeschal. 

Na een vrije lunch brengen we in de namiddag een bezoek 

aan Luxemburg-stad. In de weken voor Kerstmis wordt de 

stad het decor voor een gezellige markt met talloze 

kraampjes waar je souvenirs en heerlijke lekkernijen kan 

kopen. De kou kan je trotseren met een geurige warme wijn 

of een lekkere pannenkoek. Om de sfeer compleet te maken 

zorgt een liveband en 

koor voor de gepaste muzikale achtergrond. 
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Opstapplaatsen: 

• Gentbrugge, Park & Ride 

• Aalst, parking kerkhof, L. De Bethunelaan 

• St. Niklaas, hotel Serwir, Kon. Astridlaan 

Prijs: € 212 p.p. – supplement single: € 15  

 

• Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 172 - supplement 

single:€ 15 

Inbegrepen: 

• Reis per luxe autocar in Luxe Class 

• Dagreis heen en terug 

• Alle rondritten en transfers conform de regelgeving i.v.m. 

rust- en rijtijden 

• BTW, baantaksen, verblijfstaksen 

• 1 overnachting op basis van halfpension 

• Annulerings- en bijstandsverzekering 

• Gids 

• S-Plus begeleider 

Niet inbegrepen: 

• Middagmalen 

• Dranken bij de maaltijden 

• Persoonlijke uitgaven 

• Entreegelden 

Voorbereiding, bemiddeling en uitvoering door Verhoeven 

busreizen, Oostmallesteenweg 176, 2310 Rijkevorsel. 

Vergunningsnummer 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of 

mail voor 4 september 2015. De betaling zal 

rechtstreeks bij S-Plus gebeuren. 

 



 

 


