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ACOD-ONDERWIJS ONDERAFDELING 

GEPENSIONEERDEN 

Tel.: 09/269.93.40 

Fax: 09/269.93.44  

Secretariaat: Bagattenstraat 158 -  9000 Gent  

                          

 

Mededelingenblad CONTACT 

Jaargang 43   nr.10  december 2016 

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

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

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

 

 
 

Genoteerd:  

VAN “HULPKASSEN” TOT  GESTRUCTUREERDE 

VAKBOND, OF: 

“DE GESCHIEDENIS VAN HET ABVV IN EEN 

NOTENDOP”. 

 

A. Het ontstaan van de (vak)centrales in de 19 de 

eeuw:  

In de fabrieken duurt het werk lang: « on travaille de 12 à 

14 heures par jour. Le salaire – quand il est payé – est 

maigre.  en 1840, une famille de tisseurs de lin gagne 12,90 

francs. 9,25 francs sont consacrés à la nourriture, 1,60 

franc au loyer. La moitié des familles ouvrières n’ont qu’un 
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logement d’une seule pièce. La mortalité est très elevée et 

l’espérance de vie moyenne est de 45 ans à peine. » 

Het werk is zwaar, ongezond en gevaarlijk. Kindergeld, 

pensioenen, ziekteverzekering, dopgeld bestaan niet.  

Wie niets bezit, heeft ook geen stemrecht.  

Iedere vorm van protest wordt hardhandig de kop 

ingedrukt.  

Arbeiders mogen zich niet verenigen: dat is bij wet 

verboden door  de wet Le Chapelier.  

  

1. De Wet Le Chapelier (naar de Bretonse advocaat Isaac 

Le Chapelier), werd eertijds in het toenmalige Franse 

rijk afgekondigd op 14 juni 1791. De wet Le Chapelier 

uit 1791 ging samen met het Decreet D’Allarde uit 

hetzelfde jaar (bij ons ingevoerd in 1795) waarin de 

vrijheid van ondernemen algemeen werd vastgelegd. 

Deze wet voerde de vrijheid van ondernemen in en 

verbood coalities en corporaties, dus ook alle gilden die 

de toegang tot een beroep belemmerden. Een 

werkgever en een werknemer stonden in een 

verhouding van 1 op 1: de werknemer kon zijn werk 

neerleggen wanneer hij wou, de werkgever kon de 

werknemer ontslaan wanneer hij wou: niets mocht de 

vrije onderneming belemmeren.  De wet  verbood 

tegelijkertijd ook verenigingen van boeren en arbeiders.  

Daarmee kwam hij feitelijk ook neer op een verbod 

op vakbonden en stakingen. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vakbond
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staking
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2. De Wet Le Chapelier werd in België pas afgeschaft 

op 25 mei 1867.  

Met vallen en opstaan ontstond  een nieuwe beweging: 

het socialisme, onder de invloed van Karl Marx, met 

de publicatie van zijn Communistisch manifest 

(1847/1848).  

Uit pure miserie was de reactie van de arbeiders, 

elkaar onderling bij te staan: ze richtten “Hulpkassen’ 

op voor werklozen, zieken en slachtoffers van 

arbeidsongevallen”. Alles  neemt een eerder bescheiden 

vorm aan.  De aangesloten arbeiders gaven een deeltje 

van hun schaarse loon af en konden indien ze bijdroe-

gen, zeer beperkt in tijd en geldbedrag terugvallen op 

een kleine uitkering.  Dat bood een bescheiden 

alternatief in het gevecht tegen het moordend 

kapitalisme van die tijd.  

 Die embryonale vorm van “samenwerking”  verliep 

aanvankelijk zeer plaatselijk,  begrijpelijkerwijs in het 

geheim, uiteraard  per fabriek, per werkplaats en 

bijgevolg per vak/beroepscategorie. Dit zal de 

aanloop worden tot de latere “VAKCENTRALES” 

(metaal, sigarenmakers, de broederlijke wevers,de 

mijnwerkers, de havenarbeiders etc…)  

 

B. Het ABVV in wording: belangrijke MIJLPALEN: 

De maatschappelijke socialistische beweging krijgt 

politiek en syndicaal vorm:de socialistische partij zou 

openlijk de kant kiezen van de vakbond  in wording:  
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1. Le 5 août 1878 : Jolimont, ouverture de la première 

"Maison du Peuple" de Wallonie dans la région du 

Centre. Lieu destiné à servir aux réunions, il s’agit 

d’une maison ouvrière acquise par l’Union des 

Métiers, un embryon de syndicat d’artisans. Par la 

suite, se constituant en coopérative, des travaux 

d’agrandissement permettront, au milieu des années 

1880, d’accoler une boulangerie et une salle de fêtes.  

L’acquisition de maisons voisines accroîtra les activités: 

pharmacie, commerce, café, boucherie… de la Société 

coopérative « Le Progrès ». 

 

2. 1885: oprichting van de Belgische Werkliedenpartij 

(BWP), voorganger van de huidige sp.a en PS. 

 

3. 1898: in de schoot van de BWP  wordt DE 

SYNDICALE COMMISSIE OPGERICHT, bedoeld als 

overkoepeling van de verschillende socialistische 

bonden (voorlopers van de latere vakcentrales). 

 

4. 1937: De Syndicale Commissie, als 

KOEPELORGANISATIE van socialistische 

VAKCENTRALES wordt onafhankelijk van de BWP en 

noemt zichzelf voortaan het Belgisch Vakverbond: 

het BVV. 

  

5. 1945: oprichting van het ABVV: het patronaat en 

werknemers kwamen stilaan in een totaal andere 
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verhouding te staan. (niet meer in de verhouding van 1 

op 1 zoals bij de wet Le Chapelier)   

De Tweede Wereldoorlog had onze samenleving sterk 

ontwricht. In 1945 was iedereen het erover eens dat 

onze economie dringend terug op gang moest komen. 

Het patronaat besefte dat economisch herstel 

ondenkbaar was zonder medewerking van de 

werkende klasse.  

Het fascisme was met veel bloedvergieten van de kaart 

geveegd, dank zij onder meer de socialistische 

beweging. Die zat in een ideale positie en kon het 

patronaat tot grote toegevingen dwingen. 

 

Socialistische eisen gingen in vervulling: 

1945: de Sociale Zekerheid 

 werd wettelijk geregeld: een 

solidariteitsverzekering via verplichte werkgevers- 

en werknemersbijdragen. 

 Bij de herverdeling van de aldus geïnde gelden 

kreeg de arbeidersbeweging een coördinerende rol: 

de vakbonden en mutualiteiten hadden ervaring met 

de ‘Hulpkassen’.   

 Vanaf 1945 werd ook het paritair overleg 

(vakbonden en werkgevers) verder uitgewerkt. Het 

systeem van paritaire comités werd wettelijk erkend 

en uitgebreid tot alle sectoren.  

  Een aantal tot dan toe los van elkaar werkende, 

linkse vakbonden beantwoordden dan ook de 

oproep van het ABVV om te fusioneren in een 
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brede, inter-professionele eenheidsvakbond.(met 

een waaier aan sectoren). 

 Eind april 1945 was het zover: het Algemeen 

Belgisch Vakverbond was geboren. De 

oorspronkelijke, socialistische centrales hadden een 

rijke ervaring inzake overleg opgebouwd: binnen de 

federale structuur van het ABVV bleven de 

vakcentrales in sterke mate zelfstandig.  

 Het ABVV heeft dus een dubbele structuur. Elk 

vakbondslid heeft automatisch een dubbele 

aansluiting: een professionele en een 

interprofessionele. Hij/zij wordt lid van een centrale 

(bvb. ACOD of Algemene Centrale der Openbare 

Diensten)  en  de professionele organisatie, die 

bevoegd is over de syndicale actie eigen aan de 

sector (sector Onderwijs ) waarbinnen hij/zij werkt. 

 Vandaag vormen 6 vakcentrales -waaronder 

uiteraard de ACOD/sector Onderwijs- plus de 

ABVV Jongeren, ook een centrale - samen het 

ABVV (1.547.172 leden, gemiddelde voor 2014): 

• Bond der Bedienden, Technici en Kaders (BBTK – 

425.422 leden)  

• Algemene Centrale (AC – 437.492 leden)  

• Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD 

– 309.874 ldn.) 

• Centrale der Metaalindustrie van België (CMB – 

164.070 leden)  

• Centrale der Voeding,Horeca en Diensten (HORVAL 

– 121.206 ldn.)  
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• Belgische Transportarbeidersbond (BTB – 48.696 

leden)  

• ABVV Jongeren (40.412 leden) . 

 

Het federaal ABVV-FGTB blijft binnen een horizontaal 

gestructureerde staatsstructuur bij zijn oorspronkelijke 

strategie: verder werken als een verticale federatie van 

vakcentrales: 

één voor Vlaanderen met 6 regionale gewesten 

één voor Wallonië met 9 regionale gewesten 

één voor Brussel met een nederlandstalig- én een franstalig 

gewest 

 
Federaal Intergewestelijk Gewestelijk 

 
Vakcentrales 

  

Antwerpen 

AC ACOD BBTK BTB HORVAL CMB 

   
 

Verticale structuur van Centrales en hun sectoren 
Voor de ACOD zijn dat : CULTUUR, GAZELCO,LRB, 

OND,OVHD, POST, SPOOR, TBM, TELECOM.  
                      

  Limburg 

 Vlaams ABVV (6) Mechelen+Kempen 

  Oost-Vlaanderen 

  Vlaams-Brabant 

  West-Vlaanderen 

   

  Brabant Wallon 

  Centre 

ABVV  Charleroi et sud 
Hainaut 

FGTB Waals FGTB (9) Liège Huy 
Waremme 

  Luxembourg 

  Mons-Borinage  

  Namur 

  Wallonie Picarde 

  Verviers 

   

 Brussels ABVV 
(1) 

Brussel 
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C. De reeks staatshervormingen en de repercussies 

op de structuur van het ABVV/FGTB : 

 

In 1993 werd België een volwaardige federale staat. Dan 

luidt de eerste zin van de Belgische Grondwet: ‘België is 

een federale staat, samengesteld uit de gemeenschappen 

en  de gewesten.’ Tussen 1970 en 2014 werden belangrijke 

bevoegdheden, geregionaliseerd:  gezondheidszorg, sociale 

bijstand, leefmilieu, ruimtelijke ordening, onderwijs, welzijn, 

kinderbijslag, arbeid en werkgelegenheid, autonomie  bij een 

uitgebreid gedeelte van de fiscaliteit. Het ABVV/FGTB kon 

niet anders dan zijn werking, besluitvorming, diensten, 

bemiddeling en juridische bijstand uitwaaieren in functie van 

de regionalisering en de versnippering van zowel de 

persoonsgebonden, als de niet-persoonsgebonden materies 

die hun aangesloten leden aanbelangen. 

 
Federaal Inter- 

gewestelijk 
 

Gewestelijk 4 gelijknamige beleidsstructuren, 
voorkomend in alle geledingen gecreëerd 
door de staatshervormingen: 
Het Federaal-, het Intergewestelijk- en het 
Gewestelijk niveau 

ABVV- 
FGTB 

Vlaams ABVV 
6 gewesten 

Antwerpen 1. Het CONGRES (om de 4 j.) 
Hoogste gezagsorgaan Vlaams ABVV: 
• treft  beslissingen: voor de 6 VAKcentrales 
binnen de 6 geografische gewesten, na 
evaluatie van de voorbije vakbondswerking 
• Buitengewone Congressen indien de actualiteit 
het vereist 

Limburg 

Mechelen + 
Kempen 

Oost- Vl. 

West- Vl. 

Vlaams Brabant 2. Het COMITE:  
• vergadert op vraag van het BUREAU min. 2x 
per jaar 
• stippelt de syndicale standpunten uit van het 
Vlaams ABVV 
 
 

  

Waals FGTB 
9 gewesten 

Brabant Wallon 

Centre 
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Charleroi / Sud 
Hainaut 

3. Het BUREAU (vergadert om de 2 weken of 
vaker): 
• wordt voltijds belast met het dagelijks beheer 
van de Vlaams intergewestelijke 
Verricht verder nog een dubbele opdracht: 
• voert de beslissingen van het Congres en 
Comité uit. 
• kanaliseert de standpunten van de plaatselijke 
VAKCENTRALES en afdelingen via het 
intergewestelijk niveau (VLIG) naar het COMITE 
en het CONGRES. (Federaal niveau) 
 

Liège/ Huy/ 
Waremme 

Luxembourg 

Mons/ Borinage 

Namur 

Wallonie Picarde 4. Het SECRETARIAAT van de Vlaamse 
intergewestelijke: 
Militanten verzekeren de samenwerking tussen 
de plaatselijke vakcentrale of afdeling en het 
ABVV. Ze krijgen ondersteuning en syndicale en 
Interprofessionele vorming door Gewestelijke en 
Intergewestelijke secretarissen.  

Verviers 

  

ABVV-FGTB Brussel- Bruxelles 

2-talig hoofdstedelijk gewest 
geïntegreerd in: 

- De Vlaamse intergewestelijke 
- De Waalse intergewestelijke 

- De Brusselse intergewestelijke 

 

De vier beleidsstrucuturen: HET CONGRES, HET 

COMITÉ, HET BUREAU EN HET SECRETARIAAT komen 

voor in alle geledingen gecreëerd door de opeenvolgende 

staatshervormingen: 

 

 het  Intergewestelijk Vlaams ABVV met regio’s 

Antwerpen, Limburg, Mechelen +Kempen, Oost-

Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams Brabant,  

 het Intergewestelijk  FGTB Wallonne met de regio’s le 

Brabant Wallon, Centre, Charleroi/Sud 

Hainaut,Liège/Huy/Waremme, Luwembourg, 

Mons/Borinage, Namur, Wallonie Picarde, Verviers,  

 het Intergewestelijk Hoofdstedelijk ABVV/FGTB, 

met voor Brussel het Nederlandstalig ABVV en voor 

Bruxelles het  Franstalig FGTB 

  

 het Federaal ABVV/FGTB bestaande uit: 
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Het Vlaams ABVV,  

La FGTB Wallonne,         

ABVV-FGTB Brussel/Bruxelles 

 

Freddy D’havé, secretaris ACOD gepensioneerden 

onderwijs.  

 

 

 

 

 

Bronnen:  

- 2016 november: Studiedag  “Geschiedenis van de 

vakbond” door Prof dr. Van Goethem.  

- Structuur en werking van het ABVV: 

http://www.horvalwvl.be/wp- 

content/uploads/2015/08/ABVV-werking-en-

structuur1.pdf- 

 - Geschiedenis van het ABVV: 

http://www.vlaamsabvv.be/art/pid/13635/Geschiedenis-

van-het-ABVV-in-een-notendop.htm#para170 

- 

http://www.vlaamsabvv.be/images/upload/201211/2012_

Brochure_ABVV-structuur_werking.JPG 

- De geschiedenis van het Vlaams parlement:  

https://www.vlaamsparlement.be/over-het-vlaams-

parlement/geschiedenis-van-het-vlaams-parlement 

 

 

http://www.horvalwvl.be/wp-%20content/uploads/2015/08/ABVV-werking-en-structuur1.pdf-
http://www.horvalwvl.be/wp-%20content/uploads/2015/08/ABVV-werking-en-structuur1.pdf-
http://www.horvalwvl.be/wp-%20content/uploads/2015/08/ABVV-werking-en-structuur1.pdf-
http://www.vlaamsabvv.be/art/pid/13635/Geschiedenis-van-het-ABVV-in-een-notendop.htm#para170
http://www.vlaamsabvv.be/art/pid/13635/Geschiedenis-van-het-ABVV-in-een-notendop.htm#para170
http://www.vlaamsabvv.be/images/upload/201211/2012_Brochure_ABVV-structuur_werking.JPG
http://www.vlaamsabvv.be/images/upload/201211/2012_Brochure_ABVV-structuur_werking.JPG
https://www.vlaamsparlement.be/over-het-vlaams-parlement/geschiedenis-van-het-vlaams-parlement
https://www.vlaamsparlement.be/over-het-vlaams-parlement/geschiedenis-van-het-vlaams-parlement
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Op het einde van het jaar willen we even stilstaan bij het 

verlies van een paar dierbare leden. 

In een periode van nauwelijks 2 jaar zijn ons ontvallen: 

 

- Camiel DEJONGE,  

 

- Gilbert DE MEYER,  

 

- Jos DE SCHRIJVER,  

 

Zij waren actief in ACOD Onderwijs gepensioneerden en 

steeds bereid het Bestuur en de werking ervan te 

versterken.  Hun heengaan was een verlies voor onze 

organisatie.  

 

Onze activiteiten 

 

1. Op vrijdag 9 en zaterdag 10 december houdt de 

Vriendenkring van het WZC Domino haar jaarlijkse 

Kerstmarkt in de polyvalente zaal, Tempelhof, Sint 

Margrietstraat te Gent. 

De Vriendenkring WZC Domino verkoopt er kerstartikelen, 

kaartjes, snoep, planten, slaapkleedjes, ondergoed, kousen, 

juwelen, rokken, broeken, T-shirts, kaarsen … 

Iedereen is welkom tussen 10 en 17 u. Je kan er ook 

genieten van de gezellige sfeer  in de tearoom. Er staan 

lekkere snacks en sprankelende drankjes op de kaart. De 

opbrengst is ten voordele van de bewoners van het WZC 

Domino en de kindjes van het Bengelhof.  
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Iedereen welkom! 

 

2. Op donderdag 15 december van 11u00 tot 12u30:  

bezoek aan de tentoonstelling 'Voor God en Geld' in het 

Caermersklooster, Vrouwebroersstraat 6 te Gent met 

audiogids. 

Afspraak: om 10u50 aan de ingang  

Prijs: € 7 

We gaan achteraf democratisch lunchen in restaurant 

Ankara, Oudburg te Gent. 

Wie mee wil: verwittig ons voor 8 december aub, dan 

kunnen we reserveren. 

 

3. Op zaterdag 17 december 2016 kunnen we 

deelnemen aan het Winterzonnewendefeest ingericht door 

S-Plus Gent-West. Het S-Plus zangkoor Morgenrood 

o.l.v. Willy Seeuws brengt een namiddagvullend 

programma. 

Locatie: Basisschool De Brug, Trekweg 1, 9030 Mariakerke 

Deuren open om 13u30  

Aanvang optreden 14u30 

Gratis. 

 

4. Op woensdag 18 januari 2017 worden de S-Plusleden 

verwacht in het Kursaal in Oostende voor het jaarlijks 

Nieuwjaarsconcert. 

De centrale gast is CONNIE NEEFS. Verder treden ook 

IVANN, Dana WINNER en de Romeo's op. De muzikale 

begeleiding gebeurt door Lou Roman en zijn Golden 
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Memories Orchestra en Singers. Het showballet van 

Tommy Gryson maakt het spektakel af. Jan Van Dyke en 

Daisy Thys brengen de humoristische noot. Ernesto Planas 

brengt met zijn act 'Magic with umbrellas' magie uit Cuba. 

Presentator: Luc Appermont  

 

Aan de 25 deelnemers van onze afdeling: de kaarten 

zullen u binnenkort toegestuurd worden door S-Plus Oost-

Vlaanderen. 

 

5. maandag 16 januari om 13u45: Opera in de cinema in 

Kinepolis Gent NABUCCO van Verdi. 

Muzikaal directeur van de Met James Levine dirigeert 

Verdi’s Nabucco, een stuk over het oude Babylon. Plácido 

Domingo zingt de titelrol en voegt zo een nieuwe rol toe aan 

zijn repertoire. Liudmyla Monastyrska is de krachtige 

Abigaille, Nabucco’s eigenzinnige dochter, Jamie Barton 

speelt Fenena, Russell Thomas zingt Ismaele, en Dmitri 

Belosselskiy is de joodse hogepriester Zacharias, een rol die 

hij ook vertolkte tijdens zijn Met-debuut in 2011. 

Prijs: €17 

Inschrijven kan via mail of via antwoordstrook, gelieve ten 

laatste op 15 december te betalen op ons rekeningnummer 

S-Plus ACOD Onderwijs GENT : IBAN: BE76 0011 1732 

3495 - BIC: GEBABEBB  

 

6. vrijdag 20 januari 2017 om 19u: intersectorale 

nieuwjaarsreceptie ACOD in het Dienstencentrum, 

Ledebergplein, Ledeberg. 
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Om organisatorische redenen is inschrijven verplicht: zie 

Contactblad midden. 

 

7. woensdag 25 januari 2017 om 14u00: muzikale 

namiddag met optreden van de Melando's in de 

polyvalente zaal, Tempelhof, Sint Margrietstraat te 

Gent. 

Het zang - en accordeonduo brengt een zeer gevarieerd 

programma met veel gekende liedjes. 

Prijs: € 6 (taart en koffie inbegrepen) 

 

 

8. maandag 30 januari om 13u45:Opera in de cinema in 

Kinepolis Gent Roméo et Juliette van Ch. Gounod 

Het opwindende team van Vittorio Grigolo en Diana Damrau 

komt samen voor een nieuwe productie van Gounods opera, 

die gebaseerd is op het stuk van Shakespeare. Damrau 

maakt haar roldebuut als Juliette in Bartlett Shers nieuw 

productie, die muzikaal wordt begeleid door Gianandrea 

Noseda. Elliot Madore zingt Mercutio en Mikhail Petrenko 

zingt Frère Laurent. 

Prijs: €17 

Inschrijven kan via mail of via antwoordstrook, gelieve ten 

laatste op 15 december te betalen op ons rekeningnummer 

S-Plus ACOD Onderwijs GENT : IBAN: BE76 0011 1732 

3495 - BIC: GEBABEBB  
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9. dinsdag 31 januari om 10u: onze jaarlijkse algemene 

ledenvergadering ACOD Onderwijs gepensioneerden met 

achteraf receptie in ACOD Bagattenstraat te Gent.  

Dagorde: 

- activiteitenverslag 2016 

- financieel verslag 2016 

- activiteitenprogramma 2017 

- verkiezing ontslagnemende bestuursleden en nieuwe 

bestuursleden:  

Administratief punt art. 9 van het huishoudelijk 

reglement van S-Plus, vermeldt: ”Elk lid van het bestuur 

wordt verkozen voor een termijn van twee jaar. Na deze 

termijn is minimum de helft van het bestuur 

ontslagnemend en herverkiesbaar.” 

Dus zijn ontslagnemend en herverkiesbaar: 

 Freddy D'havé, secretaris 

 Gisèle Vandenheede, bestuurslid 

 Nadine Delombaerde, bestuurslid 

 Marie Louise Hansens-Boyé, bestuurslid 

Volgende leden hebben zich kandidaat gesteld en kunnen 

bevestigd worden: 

 Myriam Beke 

 Lucette Lippens 

 Jean Paul Van Hauwe 

- Receptie achteraf met een glaasje en een hapje. 

- Nadien zouden we samen lunchen in  restaurant Homard 

Rouge, Ketelvest in Gent.  

Prijs lunch: € 22 (voorgerecht, hoofdschotel, kofie of thee 

met versnaperingen) 
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Wie mee wil laat het weten want we moeten zeker en 

vast reserveren! 

 

Kandidaten bestuursleden kunnen zich nog melden via de 

antwoordstrook ten laatste op 20 januari 2017. 

 

Iedereen is welkom op de vergadering en de receptie 

achteraf, deelname is gratis, maar inschrijven is wel nodig!  

Zie antwoordstrook midden in het Contactblad. 

 

10. 21 maart 2017 in de polyvalente zaal van het WZC 

Domino, Sint Margrietstraat te Gent: wijndegustatie 'De 

cru's van de Beaujolais' o.l.v. Freddy D'havé 

We starten om 11u, proeven de verschillende cru's en 

eindigen met een uitgebreid buffet. 

De prijs en het menu zal u terug kunnen vinden in de 

volgende Contactbladen. 

 

Data te onthouden: 

 woensdag 15 februari: optreden Tre Voci Celesti met 

Marc Meersman, Manuela Van Geenhoven(sopraan) en 

Francis Guntler (bariton) in WZC Domino 

 zaterdag 25 februari: eetfestijn met warme beenhesp in 

WZC Domino 
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Lidgelden S-Plus 2017 

 

 De onderafdeling ACOD-Onderwijs, gepensioneerden, is 

reeds jaren aangesloten bij de VZW S-Plus, want wij zijn 

niet in staat om autonoom buitenlandse reizen en 

eendaagse uitstappen te organiseren, soms niet alleen bij 

gemis aan een voldoende  aantal deelnemers, maar ook 

omwille van een gebrek aan gekwalificeerde gidsen en 

daadwerkelijke hulp van werkende leden.  

Wij nodigen u uit uw lidgeld S-Plus vanaf december 

voor het jaar 2017 te hernieuwen, ten bedrage van € 

12,00 per persoon, door storting bij voorkeur op het 

rekeningnummer van de S-Plus ACOD Onderwijs: 001-

1173234-95 of Europese overschrijving  IBAN: BE76 

0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB met de vermelding 

van uw naam gevolgd door  “Lidgeld S-Plus 2017”. We 

sluiten af eind februari 2017. 

 Hoe groter onze groep hoe groter de inbreng van 

ACOD-Onderwijs gepensioneerden wordt binnen S-

Plus. Niet-leden ACOD-Onderwijs gepensioneerden 

kunnen ook S-Pluslid worden via onze afdeling. 

 U bent eveneens verzekerd gedurende iedere activiteit.  

Voor niet-leden S-Plus is er GEEN VERZEKERING! 

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

Zij hebben die kaart best altijd bij zich. 

 Bent u al aangesloten bij een andere S-Plusafdeling?  

U wil deelnemen aan  onze activiteiten ? Geen 

probleem: u kan bij ons een DUO-lidkaart bekomen aan € 

6. (betalen op ons rekeningnummer – zie hierboven) 



Contact december 2016 ACOD - Onderwijs 

gepensioneerden  18 
 

 

 

 Door uw lidmaatschap zijn we in staat om voor onze leden 

iets extra's te doen: betaling van een gids, het aperitief 

bij de etentjes enz.. 

 

 

Activiteiten  2017  in samenwerking met S-PLUS 

 

 Er is maar 1 inschrijvingsdatum. Hieronder de 

activiteiten van het volledige jaar 2017 

 Voor het deelnemen aan de S-Plusactiviteiten is het 

lidmaatschap S-Plus vereist. 

 Het inschrijven voor de activiteiten (daguitstappen en 

meerdaagse reizen) moet ten laatste op 28 januari 

2017 bij ons  gebeuren:wij schrijven dan als groep in. 

 Het betalen van de activiteit moet gebeuren via ons 

(op ons rekeningnummer), ten laatste drie weken vóór 

de uitstap. U zal in onze volgende Contactbladen aan de 

betalingen herinnerd worden.  

 Wie onverwacht niet mee kan verwittigt ons zo vlug 

mogelijk: bij annulatie tot en met 10 dagen voor het 

vertrek betaalt u € 10 per persoon, bij annulatie 

vanaf 9 dagen tot 0 dagen voor het vertrek krijgt u 

de som niet meer terug. 

 Na betaling krijgt u van S-Plus een persoonlijke brief 

met de praktische info: uur van vertrek en plaats  

 Sterprijzen*: voor S-Plusleden die ook Bond Moysonlid 

zijn 
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Daguitstappen en Meerdaagse Reizen 

 

Hieronder vindt u het aanbod van de daguitstappen en 

meerdaagse reizen waaraan we met onze afdeling S-Plus 

ACOD Onderwijs zouden willen deelnemen. 

Wij hebben de brochure voor 2017 in ons bezit. Ieder 

lid kan een brochure bij ons aanvragen. 

Op dinsdagmorgen 31 januari om 8u30 starten de 

inschrijvingen via telefoon. Ik zal bellen voor de ganse 

groep. Waarschijnlijk zal er nog achteraf ook geboekt 

kunnen worden: in januari inschrijven voor november is 

soms héél moeilijk. We zijn ons daar heel bewust van 

maar tot een maand voor datum (voor de daguitstappen) 

kan u nog annuleren. Voor de meerdaagse reizen is er de 

annuleringsverzekering (inbegrepen in de prijs) 

 

1. Op donderdag 16 maart 2017: daguitstap Dr. Paul 

Janssen en het rijke verleden van Turnhout  

 

Tegen 10u worden we in Turnhout welkom geheten met een 

kop koffie of thee en een smakelijke koffiekoek. Daarna 

leiden twee gidsen ons rond in het Medisch Educatief 

Museum of kortweg het Meduceum dat is opgericht ter 

nagedachtenis van dokter Paul Janssen. Het belang van deze 

wereldburger en zijn team in de ontwikkeling op 

farmaceutisch gebied komen aan bod. Samen met zijn team 

heeft Paul Janssen net geen 100 nieuwe medicijnen 

uitgevonden die over de hele wereld miljoenen mensenlevens 

redden en die ook in de dieren- en plantengeneeskunde voor 



Contact december 2016 ACOD - Onderwijs 

gepensioneerden  20 
 

 

 

alom geroemde genezingen zorgden. Daarnaast geeft de 

tentoonstelling van medisch en verpleegkundig materiaal, 

verzameld door gasthuiszuster Alena, de evolutie van de 

zorg voor zieken weer.  

Tegen de middag staat de tafel gedekt voor een lekker 

driegangenmenu met als toetje een kop koffie met een punt 

taart.  

Om 14.30u. maken we – opnieuw met twee gidsen – een 

wandeling door de historische stadskern van Turnhout met 

haar eeuwenoude gebouwen, het begijnhof, het kasteel en 

het gerechtsgebouw. Maar iedere geschiedenis roept ook 

vragen op. Tijdens de wandeling ontdek je dit verleden en 

ook allerlei knusse, onbekende plekjes.  

Na de wandeling rest er nog wat vrije tijd om te shoppen of 

om na te praten in één van de gezellige cafés van deze 

bruisende provinciestad.  

Prijs: €  50 ; Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 47,50  

Inbegrepen: bus, koffie met koffiekoek, toegang en gids 

Meduceum, lunch, gids stadswandeling.  

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur  

 

2. Van 24 tot 28 april 2017 - midweek : Genieten in 

Petit Rouge Blankenberge  

Een wandeling op het strand, een zeebries of een stevige 

Westenwind rond je hoofd. De eindeloze horizon en het 

bijzondere licht van het Noordzeestrand. De Belgische kust 

blijft bekoren. Je proeft er gezonde lucht, geniet van de 

natuur en je laat je er lekker verwennen.  
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Vakantiecentrum Petit Rouge, op de Blankenbergse zeedijk 

verleidt je met het comfort van een viersterrenhotel. 

Culinaire hoogstandjes, rust en wellness in een ongedwongen 

sfeer. Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt.  

Mogelijke bezoeken: bezoek aan wekelijkse markt,  met de 

tram naar Oostende, bowlingavond,  quizavond, kust- of 

strandwandeling  

De bezoeken zijn onderhevig aan wijzigingen, programma 

moet nog samengesteld worden.  

Waar:  Vakantiecentrum Petit Rouge, Zeedijk 127, 8370 

Blankenberge  

Prijs: € 380 p.p. – supplement single: € 70 – supplement huur 

garage: € 40/periode – supplement zeezicht: € 40 /periode  

Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 340 p.p.– supplement 

single: € 70 – supplement garage: € 40 /periode – supplement 

zeezicht: € 40 /periode  

Inbegrepen:  

 Verblijf gedurende 5 dagen/4 overnachtingen in volpension  

Start op maandag 24 april met een lichte lunch ‘s middags  

Eindigt op vrijdag 28 april met een lichte lunch ‘s middags  

Bij lunch en avondmaal zijn tafelbier en water inbegrepen  

Uitgebreid ontbijt in buffetvorm  

 Gratis gebruik sauna, stoombad, zwembad en jacuzzi  

Bezoek aan Sea-life park  

S-Plus begeleider  

Niet inbegrepen:  

Andere dranken bij de maaltijden  

Persoonlijke uitgaven  

Entreegelden + eventueel tramticket  
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Verplaatsing naar Blankenberge  

Annulatieverzekering  
 

3. Op donderdag 27 april 2017 : Het Brugse 

Concertgebouw in de spotlights  

Het Brugs concertgebouw is een internationaal muziek- en 

podiumkunstencentrum waar stijlbewust wordt 

geprogrammeerd, waar de vocale en instrumentale traditie 

centraal staat en dat als laboratorium voor creatie fungeert. 

Het Concertgebouw werd gebouwd door de architecten Paul 

Robbrecht en Hilde Daem, wier ontwerp geselecteerd werd 

via een internationale architectuurwedstrijd in de aanloop 

naar ‘Brugge 2002, Culturele Hoofdstad van Europa’. Het 

gebouw ligt aan ’t Zand, het grootste plein van de Brugse 

binnenstad, een plein dat ruimte en adem biedt, een 

stadslandschap dat een groot gebaar verdraagt en vraagt. 

Toch streefden de  

architecten naar een harmonisch evenwicht met de 

historische omgeving.  

Lunchen doen we in restaurant ’t Oud Kanthuys.  

Een bezoek aan Brugge is niet compleet zonder een tochtje 

op de Brugse Reien. We schepen in voor een boottocht van 

een half uur die je de meest bijzondere plekjes van de stad 

vanuit een heel andere hoek laat bewonderen.  

Na de boottocht rest er nog voldoende tijd om de Brugse 

binnenstad verder te verkennen, een lopende tentoonstelling 

mee te pikken, te winkelen of neer te strijken op het terras 

van één van de sfeervolle zaken.  

  



 

  



 

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 16 januari: Opera in de cinema - NABUCCO in Kinepolis (€ 17 p.p.) 

 

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

 

2. Op vrijdag 20 januari: intersectorale nieuwjaarsreceptie in Ledeberg (gratis) 

 

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

 

3. Op woensdag 25 januari: muzikale namiddag in WZC Domino (€6) 

 

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

 

4. Op maandag 30 januari: Opera in de cinema - Roméo et Juliette in Kinepolis (€17) 

 

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

 

5. Op dinsdag 31 januari: Algemene Ledenvergadering ACOD Onderwijs gepensioneerden 

met receptie en eventueel lunch achteraf. 

 

Aantal personen voor de receptie:............................................................................................................. 

 

Aantal personen lunch:....................................................................................................... ........................... 

 

Kandidatuur ten laatste op 20 januari bij Freddy D’havé. 

Ik stel me kandidaat als bestuurslid ACOD - Onderwijs, gepensioneerden Gent: 

Naam en voornaam: ………………………………………………………………………………… 

 

6. Ik kom naar de wijndegustatie op 21 maart 2017: 

 

 

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: GEBABEB 

Antwoord- en inschrijvingsstrook 

  

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


 

 

  



 

Antwoord- en inschrijvingsstrook 

Daguitstappen & Meerdaagse reizen S-PLUS 

 

(te versturen naar D’havé - Vanhecke ten laatste op 28 januari 2017 ) 

 

Alle betalingen daguitstappen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD-Onderwijs GENT : 001-

1173234-95 of Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB. 

De data om te betalen komen in onze Contactbladen.  

 

De betalingen voor de meerdaagse reizen gebeuren rechtstreeks bij S-Plus. Na de 

inschrijving krijgt u een brief met de vraag een voorschot te betalen. 

 

Naam en voornaam :…………………………………………………………………………………………………………………………. 

adres : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

tel.: ………………………………………………………………………. 

DAGUITSTAPPEN en Meerdaagse Reizen*: 

1. dond.16 maart: Dr. Paul Janssen en het rijke verleden van Turnhout  

 

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

2. * Van 24 tot 28 april 2017 - midweek : Genieten in Petit Rouge Blankenberge  

 

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

 

SINGLE kamer: Ja / Neen 

 

3. dond. 27 april: Het Brugse Concertgebouw in de spotlights 

 

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

 

4. * Op 8, 9, 10 en 11 mei 2017: Kastelen van de Loire (deel 2)                                         

 

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

 

Single kamer: Ja / Neen 

 

5. Op donderdag 18 mei 2017 : Magie in het land van de Heuvels 

 

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

 

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

 

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

 

 

  



 

7. Op donderdag 6 juli 2017: dagtrip i.s.m. VFG : Het nieuwe Zwin en Knokke-Heist. 

 

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

 

 

8. Op ??? augustus 2017: halve daguitstap: Een kijkje in de Ghelamco Arena in Gent 

 

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

 

9. Op donderdag 14 september 2017: Temse en sneukelen in Sint-Niklaas 

 

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

 

10. * Van 15, 16, 17, 18, 19, 20 en 21 september 2017: meerdaagse reis naar het 

Comomeer en Lombardije 

 

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

 

SINGLE kamer: Ja /Neen 

 

11. Op zaterdag 30 september 2017: Bergen op Zoom: Theater van het Goede Leven 

 

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

 

12. Op donderdag 19 oktober 2017: Verviers, bakermat van de industriële revolutie in 

Europa 

 

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

 

13. Op dinsdag 28 november 2017 : bedrijfsbezoek aan Lutosa: Schatjes van Patatjes en 

Picardisch Ath 

 

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

 

Opleidingsnamiddagen Sociale Media: 

 

1. Op dinsdag 18 april 2017: Aantal personen:…………………………………………………………… 

 

2. Op dinsdag 24 oktober 2017: Aantal personen:.......................................................... 

 

 

 

Datum:………………………………………………………      Handtekening:…………………………………… 
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Prijs: € 55 , sterprijs voor leden Bond Moyson: € 52,50  

Inbegrepen: bus, gids Concertgebouw, lunch, boottocht  

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur  

 

4. Op 8, 9, 10 en 11 mei 2017: Kastelen van de Loire 

(deel 2)  

Door de koers van de rivier te volgen, kunt u de kastelen aan 

de Loire ontdekken: bouwwerken uit de Renaissance, 

middeleeuwse vestingen, al het gebouwde erfgoed langs de 

Loire staat op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. 

Koningen, kunstenaars en beroemde auteurs hebben zich 

niet vergist. Door de charme van de Loire, kozen velen er 

voor hun woonplaats aan de oevers van de Loire te bouwen. 

Elk van deze monumenten heeft mooie geschiedenissen te 

vertellen. Wij hebben enkele bezienswaardigheden gekozen, 

uit de talloze mogelijkheden die het dal van de Loire biedt 

en door de Unesco worden beschermd.  

Dag 1  

Vertrek vanaf de opstapplaatsen richting Giverny. Lunch in 

restaurant Les Nymphéas gevolgd door een bezoek aan het 

huis en de prachtige tuinen van Claude Monet. Doorreis naar 

Tours. Avondmaal en overnachting in hotel Le Cheops*** in 

Tours-sud.  
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Dag 2  

Ontbijt. Bezoek aan de abdij van Fontevraud. Dit is één van 

de grootste abdijen van Frankrijk. Na een vrije lunch 

brengen we een bezoek aan het kasteel van Ussé gevolgd 

door een wandeling in het mooie stadje Chinon met bezoek 

aan zijn gelijknamige burcht. Avondmaal en overnachting in 

hotel Le Cheops*** in Tours-sud.  

Dag 3:  

Ontbijt. Bezoek aan twee grote kastelen in de Touraine, de 

bekendste regio van de Loirevallei. Azay-le-Rideau, een 

waterkasteel en Villandry, een kasteel met een prachtig 

aangelegde harmonische tuin. Vrije lunch. Avondmaal en 

overnachting in hotel Le Cheops*** in Tours-sud.  

Dag 4:  

Ontbijt. Vertrek richting de Anjou tot Angers. 

Stadswandeling. Vrije lunch. Terugreis naar België.  

Beperkte opstapplaatsen  

Prijs: 

€ 470 p.p. – supplement single: € 99   

Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 420 p.p. – supplement 

single: € 99  

Inbegrepen: 

 Reis per luxe autocar in Luxe Class  

Vertrek ’s ochtends dag 1; terug ’s avonds dag 4  

3 nachten verblijf halfpension (avondmaal: 3 gangen en 

ontbijt in hotel) vanaf avondmaal dag 1 t.e.m. ontbijt dag 4  

Middagmaal dag 1: incl. ¼ liter wijn en water  

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

rust- en rijtijden  
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BTW, baantaksen, verblijfstaksen  

Annulerings- en bijstandsverzekering 

Gids  

S-Plus begeleider  

Niet inbegrepen  

Lunch dag 2,3 en 4 , dranken bij de maaltijden  , 

entreegelden bezoeken  

Persoonlijk uitgaven en eventuele dieseltoeslagen en extra 

lokale toeristentaks  

Grensformaliteiten:  

Geldige identiteitskaart ,Europese ziekteverzekeringskaart  
 

Voorbereiding, bemiddeling en uitvoering door Verhoeven 

busreizen, Oostmallesteenweg 176, 2310 Rijkevorsel. 

Vergunningsnummer A5741 

 

5. Op donderdag 18 mei 2017 : 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.  
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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 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 
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plaats op het zonnige terras om een aperitief op basis van 

engelwortel te drinken!  

Prijs: € 52 -  Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 50  

Inbegrepen: bus, gids rondrit, heksenbiertje, lunch, gids 

tuinen, aperitief  

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur  

 

6. 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. 

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 
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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 

 

7. 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 
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je (klein)kinderen bezichtigen. Wij reserveerden alvast de 

gids. 

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 
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8. Op ??? augustus 2017: halve daguitstap: Een kijkje 

in de Ghelamco Arena in Gent 

Je kan er niet naast kijken als je op de E40 richting kust 

rijdt: De Ghelamco Arena in Gent. De Ghelamco Arena is een 

echte parel in de Belgische eerste voetbalklasse. Een 

prachtig voorbeeld van een moderne visie op de beleving van 

en rond voetbal én met haar capaciteit van 20 000 

zitplaatsen beantwoordt ze volledig aan alle recente UEFA- 

en FIFA- 

normen. Ben jij ook benieuwd om deze nieuwe voetbaltempel 

eens van dichtbij te bekijken? 

Om 10u verzamelen we in de hall van ingang A. Tijdens een 

gegidste rondleiding komen we een heleboel te weten over 

de sportieve, de commerciële en de maatschappelijke 

werking van KAA Gent, het verhaal van de voetbalclub, de 

werking van de Ghelamco Arena en de organisatie van een 

voetbalwedstrijd. We nemen een kijkje in de 

persconferentiezaal, de spelerstunnel, de kleedkamers, het 

veld, de business lounge, de publiekspromenade, de business 

seats, … 

Na het bezoek is er voor de groep gereserveerd in de 

Buffalo Bistro.  

Op het menu: Gentse vol-au-vent met verse frietjes en een 

drankje. 

Opgelet! Plaatsen zijn beperkt. 

Richtprijs: € 42,50  

Inbegrepen: gidsen Ghelamco Arena, lunch. 

Niet inbegrepen: vervoer 

 



Contact december 2016 ACOD - Onderwijs 

gepensioneerden  31 
  

 

 

9. Op donderdag 14 september 2017: Temse en 

sneukelen in Sint-Niklaas 

De gemeente Temse is gelegen in het noordoosten van de 

provincie Oost-Vlaanderen aan de linkeroever van de 

Schelde tussen Sint-Niklaas en Bornem. Temse is één van de 

plaatsen die traditioneel tot de grote dorpen van Vlaanderen 

behoort. Toch heeft Temse nooit de stedelijke titel 

gekregen. Door de ligging aan de Schelde bloeide de 

koophandel hier in het verleden. Temse is bekend van de 

Scheldebrug: de langste brug van België en uiteraard van 

het vroegere scheepsbouwbedrijf Boelwerf. 

Na de gebruikelijke koffie met croissant nemen de gidsen 

ons mee op een wandeling door het centrum en de oude 

dorpskern. We ontdekken de betekenis van de beelden op de 

markante gevels van de vele historische gebouwen. 

Waar eens de scheepswerf Boel gevestigd was, vind je nu 

een samensmelting van administratieve diensten, wonen en 

werken, met afwisselend hoog- en laagbouw, appartementen 

en eengezinswoningen, groenvoorzieningen en wandel- en 

fietspaden. 

Het administratief complex van de voormalige Boelwerf 

werd volledig gestript en gerenoveerd en is sindsdien ‘de 

thuis’ van het bestuur en de gemeentelijke administratieve 

diensten. We nemen de lift tot op de 6de verdieping naar de 

raadzaal met dakterras. Van hieruit kan je genieten van een 

uitzonderlijk weids uitzicht op de Schelde(bruggen), Temse 

en omgeving. 

Na de stadsverkenning worden we verwacht voor een 

driegangenlunch in Salons Den Oever. 
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Na de lunch gaan we onder begeleiding van een ervaren gids 

langs bij een aantal speciaalzaken waar je telkens een 

specialiteit van de streek proeft. Terwijl je snoept van al 

dat lekkers, vertelt de gids je leuke anekdotes over de 

gebouwen, monumenten en pleinen die van Sint-Niklaas een 

unieke stad maken. 

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

Inbegrepen: bus, koffie met ontbijtkoekjes, gidsen, lunch, 

sneukelen met gids. 

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur 

 

10. Van 15, 16, 17, 18, 19, 20 en 21 september 2017: 

meerdaagse reis naar het Comomeer en Lombardije 

In het najaar is het Comomeer omringd door prachtige 

afwisselende kleuren. De rust is er dan intens op te snuiven 

in de pittoreske stadjes die een veelzijdigheid aan 

toeristische bezienswaardigheden aanbieden. Tijdens deze 

reis krijg je het mooiste van het Comomeer en van 

Lombardije te zien. Het Comomeer is het op twee na 

grootste alpenmeer. De grootste watertoevoer is de rivier 

de Adda die in het noorden van het meer binnenstroomt. 

Lombardije is gelegen in de groene Povlakte waarvan Milaan 

de economische hoofdstad is. Bergamo is onderverdeeld in 

een levendige en moderne benedenstad en een prachtige 

oude binnenstad . Kortom, een fantastische reis! 

Dag 1: 

Via de opstapplaatsen over Luxemburg, Metz, Strasbourg 

naar de Frans/Zwitserse grens. Gelegenheid tot vrij 

middagmaal onderweg. Verder langs het 
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Vierwoudstedenmeer richting Lugano. Via Como bereiken we 

ons verblijfshotel voor avondmaal en overnachting in hotel 

Leonardo Da Vinci****. 

Dag 2: 

Dagexcursie naar Como. Vanaf de majestueuze Villa Olmo 

met haar sierlijke tuin wandelen we langs de 

oeverpromenade langs statige villa’s met namen als Dimozo, 

Gallia en Saporiti naar het oude stadscentrum, dat omgeven 

is door vestingmuren. Via de dom en de basiliek komen we 

aan de Piazza Cavour waar u kan genieten van een 

schitterend uitzicht. Gelegenheid tot het maken van een 

boottocht op het meer of met de funicolare naar het dorpje 

Brunate. Vrije tijd. 

Dag 3: 

In de voormiddag rijden we langs het Comomeer met een 

indrukwekkend uitzicht op de omliggende bergen en villa’s 

van Tremezzo. Bezoek aan de 18de eeuwse Villa Carlotta met 

zijn 7ha, in terrasvorm aangelegde tuin. Nadien nemen we de 

overzetboot naar het beroemde en idyllische stadje Bellagio. 

Door zijn prachtige ligging wordt het aanzien als “de parel” 

van het Comomeer. Na wat vrije tijd nemen we de overzet 

naar Varenna en rijden langs de oevers van het Comomeer 

richting Lecco en ons verblijfshotel. 

Dag 4: 

Vandaag rijden we over de Malojapas naar het Zwitserse 

kanton Graubünden. Daar maken we een spannende treinrit 

met de Bernina Express! Door een verlaten landschap, boven 

de boomgrens, omgeven door bergmassieven, boemelen we 

richting de 2.253 m hoge bergpas. We maken nog een 
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tussenstop bij het Lago Palu voordat het rode treintje zich 

via spiraaltunnels, boogbruggen en keerlussen richting het 

1.800m lager gelegen Tirano snelt (fototoestel in de 

aanslag!). Na een tweetal uur bereiken we het eindstation 

Tirano. Hier bezoeken we de pelgrimskerk met kolossaal 

orgel uit kostbaar houtsnijwerk. Via de Addavallei naar ons 

hotel. 

Dag 5: 

Dagexcursie naar Milaan, hoofdstad van Lombardije. We 

brengen een bezoek aan het 25ha grote Cimitero 

Monumentale met praalgraven van belangrijke Milanese 

families zoals Pirelli, Campari, Toscanini, enz … Nadien 

bezoek aan Castello Sforzesco met indrukwekkende 

binnenpleinen, tuinen en imposante torens. Na de middag 

wandelen we over de Piazza del Duomo , het mooiste plein 

van Milaan. Gelegenheid tot bezoek aan de indrukwekkende 

dom met 135 pinakels en torens. Verder door de 

wereldbekende Galleria Vittorio Emanuele II naar de Piazza 

della Scala met het monument van Leonardo da Vinci. Hier 

bezoeken we het beroemde Teatro alla Scala dat plaats 

biedt aan meer dan 2000 bezoekers en weelderig versierd 

met rood fluweel. Vrije tijd. Terugkeer naar ons 

verblijfshotel. 

Dag 6: 

Na het ontbijt vertrek naar Bergamo. Per tandrad bereiken 

we de hoge, oude, middeleeuwse, ommuurde stad. We 

wandelen langs de Piazza Vecchia met Palazzo della Ragione, 

het oudste stadhuis van Italïë. Verder langs Palazzo 

Scamozziano, Cappella Colleoni en de Basilica Santa Maria 
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Maggiore met Vlaams wandtapijt. In de namiddag verder 

naar het pittoreske Lago Iseo, dat zich uitstrekt tegen de 

hoge bergen. We maken er een boottochtje naar Monte 

Isola, dat midden in het meer uit het water oprijst. Nadien 

terug naar ons verblijfshotel. 

Dag 7: 

Na het ontbijt keren we via Zwitserland en Frankrijk terug 

richting België. Onderweg houden we nog de gebruikelijke 

stops voor de maaltijden. 

De volgorde van het reisprogramma kan wijzigen door de 

beschikbaarheid van de Bernina Express. 

Beperkte opstapplaatsen 

PRIJS: € 810 p.p. Toeslag single: € 139. 

Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 770 p.p. Toeslag 

single: € 139  

Inbegrepen: 

Heen- en terugreis Luxe Class 

Volpension vanaf avondmaal dag 1 t.e.m. ontbijt dag 7 

Ontbijt in buffetvorm in verblijfshotel 

Avondmaal (3 gangen) in tafelbediening + dranken in 

verblijfshotel 

Middagmaaltijden dag 2 t.e.m. 6 

Bernina Express 

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

rij en rusttijden 

BTW, baantaksen en verblijftaksen 

Annulerings- en bijstandsverzekering 

Gids, S-Plus begeleider 
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Niet inbegrepen: 

Lunch dag 1 

Lunch en avondmaal dag 7 

Entreegelden bezoeken 

Boottochten 

Dranken bij de maaltijden buiten het verblijfshotel 

Persoonlijke uitgaven 

Eventuele dieseltoeslagen, eventuele extra lokale 

toeristentaks 

Grensformaliteiten: 

Geldige identiteitskaart, Europese ziekteverzekeringskaart 

Voorbereiding en bemiddeling en uitvoering door Verhoeven 

busreizen, Oostmallesteenweg 176, 2310 Rijkevorsel. 

Vergunningsnummer A5741 

 

11. Op zaterdag 30 september 2017: Bergen op Zoom: 

Theater van het Goede Leven 

Halverwege wereldsteden, daar waar Brabant Zeeland kust, 

ligt als eeuwenoude parel Bergen op Zoom. Bergen op Zoom 

is cultuur proeven en culinair genieten in een historische 

ambiance. Het compacte centrum met haar middeleeuwse 

straten biedt vele uren winkelplezier. 

Bij aankomst in Bergen op Zoom lassen we eerst een 

koffiestop in. Om 10.30u nemen de gidsen ons mee op een 

verkenningstocht. Via smalle straatjes en oude pleintjes 

voeren zij ons langs fraaie monumenten door de meer dan 

800 jaar oude geschiedenis van de stad. We passeren onder 

meer de St. Gertrudiskerk met de Peperbus, 
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stadsschouwburg De Maagd, het monumentale Stadhuis en 

Stadspaleis Markiezenhof. 

Na de verkenningstocht door de binnenstad geniet je van 

een vrije lunch en ontdek je vervolgens de stad en zijn 

monumenten verder op eigen tempo. Een museum bezoeken 

of shoppen kan ook want Bergen op Zoom biedt je uren 

winkelplezier. 

Prijs: €32,50 - Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 30  

Inbegrepen: bus, koffie met croissant, gidsen rondleiding 

Niet inbegrepen: lunch, fooi chauffeur 

 

12. Op donderdag 19 oktober 2017: Verviers, bakermat 

van de industriële revolutie in Europa 

Verviers, in het hart van de Blauwe Ardennen, is de Waalse 

hoofdstad van het water. Een stad met een industrieel 

verleden waar het zachte goud (de wol) en het blauwe goud 

(het water) nauw samengaan. Een verleden met een lang 

verhaal dat enkele eeuwen geleden begon toen het water van 

de Vesder in combinatie met het vakmanschap van de 

ambachtswerkers, de wol een onvergelijkbare zachtheid gaf. 

We starten de dag met koffie met croissant en 

chocoladekoek. 

Daarna bezoeken we, onder leiding van een deskundige gids, 

het toeristisch Centrum van de Wol en de Mode. Tijdens dit 

spektakelparcours, ondergebracht in een oude lakenfabriek, 

ontdekken we de verschillende etappes van de vervaardiging 

van wollen lakens en andere stoffen. 

Rond 12.30u begeven we ons naar het restaurant voor een 

driegangenmenu. 
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Altijd al eens het binnenste van een stuwdam willen zien? Na 

de middag neemt een gids ons mee op ontdekking van de 

oudste stuwdam van Europa: de stuwdam van de Gileppe. In 

1971 werd de stuwdam verhoogd met een extra 10 meter 

hoge wand. Daardoor werd de capaciteit van het meer 

verdubbeld naar 26 miljoen kubieke meter water. Op de dam 

van het meer staat de beroemde Leeuw van Gileppe. De 

leeuw is gebouwd uit 187 blokken zandsteen, weegt 300 ton 

en is 13,5 meter hoog. Een buitenlift brengt ons tot op de 

bovenste verdieping van de panoramatoren van waaruit je 

een prachtig uitzicht krijgt op de omgeving. Na dit bezoek 

rijden we terug naar Verviers waar iedereen op eigen tempo 

de stad kan verkennen. 

Prijs: € 50 - Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 47,50  

Inbegrepen: bus, koffie met croissant en chocoladekoek, 

toegang en gids Centrum van de wol en de Mode, lunch, gids 

stuwdam. 

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur 

 

13. Op dinsdag 28 november 2017 : bedrijsbezoek aan 

Lutosa: Schatjes van Patatjes en Picardisch Ath 

Aan de rand van Le Pays des Collines ligt het lieflijke Ath 

aan de samenvloeiing van de twee Denders. Het is een 

gezellig marktstadje, dat omringd is door een heuvelrijk 

hinterland. Het historisch patrimonium schreeuwt er om 

ontdekt te worden en daarom maken we een gegidste 

stadswandeling en bezoeken we het Reuzenmuseum. De 

culinaire accenten en streekproducten maken de 

stadsverkenning compleet. 
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Na de ochtendkoffie neemt een ervaren gids de ene helft 

van de groep mee voor een bezoek aan Lutosa, het bedrijf 

dat gekend is van de slogan “schatjes van patatjes!” en waar 

dagelijks duizenden kilo’s aardappelen verwerkt worden tot 

verpakte en diepgevroren frietjes en 

aardappelspecialiteiten. Je bezoekt de 

aardappelopslagplaats en de hypermoderne productiehal. Aan 

het einde krijgt het hele gezelschap - wat had je gedacht – 

een portie frietjes voorgeschoteld. 

Het circuit dat je te voet zal volgen is 1 km lang, waarvan 

een deel buiten en bevat meerdere trappen. 

Voor je gemak en ook omwille van de veiligheid en hygiëne 

raden we je aan om aangepaste kledij en gesloten platte 

schoenen met rubberen zolen te dragen. 

Ondertussen volgt de andere helft van de groep een 

stadsgids voor een kennismaking met het lieflijke 

provinciestadje Aat (Ath), gelegen aan de samenvloeiing van 

de twee Denders, omringd door een heuvelrijk hinterland en 

bekend om zijn jaarlijkse Reuzenstoet of Ducasse van Aat. 

De wandeling eindigt dan ook in het Reuzenmuseum. 

Na de lunch wisselen de groepen. 

Prijs: € 45 - Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 42,50 

Inbegrepen: bus, koffie met croissant, gids wandeling, gids 

Lutosa, lunch. 

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur 

Door de koers van de rivier te volgen, kunt u de kastelen aan 

de Loire ontdekken: bouwwerken uit de Renaissance, 

middeleeuwse vestingen, al het gebouwde erfgoed langs de 

Loire staat op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. 
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Koningen, kunstenaars en beroemde auteurs hebben zich 

niet vergist. Door de charme van de Loire, kozen velen er 

voor hun woonplaats aan de oevers van de Loire te bouwen. 

Elk van deze monumenten heeft mooie geschiedenissen te 

vertellen. Wij hebben enkele bezienswaardigheden gekozen, 

uit de talloze mogelijkheden die het dal van de Loire biedt 

en door de Unesco worden beschermd.  

Dag 1  

Vertrek vanaf de opstapplaatsen richting Giverny. Lunch in 

restaurant Les Nymphéas gevolgd door een bezoek aan het 

huis en de prachtige tuinen van Claude Monet. Doorreis naar 

Tours. Avondmaal en overnachting in hotel Le Cheops*** in 

Tours-sud.  

Dag 2  

Ontbijt. Bezoek aan de abdij van Fontevraud. Dit is één van 

de grootste abdijen van Frankrijk. Na een vrije lunch 

brengen we een bezoek aan het kasteel van Ussé gevolgd 

door een wandeling in het mooie stadje Chinon met bezoek 

aan zijn gelijknamige burcht. Avondmaal en overnachting in 

hotel Le Cheops*** in Tours-sud.  

Dag 3:  

Ontbijt. Bezoek aan twee grote kastelen in de Touraine, de 

bekendste regio van de Loirevallei. Azay-le-Rideau, een 

waterkasteel en Villandry, een kasteel met een prachtig 

aangelegde harmonische tuin. Vrije lunch. Avondmaal en 

overnachting in hotel Le Cheops*** in Tours-sud.  

Dag 4:  

Ontbijt. Vertrek richting de Anjou tot Angers. 

Stadswandeling. Vrije lunch. Terugreis naar België.  
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Beperkte opstapplaatsen  

Prijs: € 470 euro/persoon – supplement single: € 99 

/persoon  

Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 420 /persoon – 

supplement single: € 99 euro  

Inbegrepen: 

 Reis per luxe autocar in Luxe Class  

Vertrek ’s ochtends dag 1; terug ’s avonds dag 4  

3 nachten verblijf halfpension (avondmaal: 3 gangen en 

ontbijt in hotel) vanaf avondmaal dag 1 t.e.m. ontbijt dag 4  

Middagmaal dag 1: incl. ¼ liter wijn en water  

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

rust- en rijtijden  

BTW, baantaksen, verblijfstaksen  

Annulerings- en bijstandsverzekering  

 

OPLEIDINGSNAMIDDAGEN in Bond Moyson centrum 

Tramstraat 69, Zwijnaarde 

 

1. Op dinsdag 18 april 2017 om 14u: opleiding Sociale 

Media  

2. Op dinsdag 24 oktober 2017 om 14u: opleiding 

Sociale Media 

Wegwijs worden in de Sociale Media: Facebook, Twitter, 

Foursquare, Linkedin, Youtube, Google Plus 

Hoe ga je ermee om? 

Wat is het nut en wat zijn de risico's? Hoe zit het met de 

privacy? 
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Wat is een fanpagina? Wat zijn de gevolgen als je iets 

'liket'? 

Prijs: € 5 

Inschrijven kan via mail of via antwoordstrook ten laatste op 

28 januari.  

 

 

 

Nuttige info: 

Francine van der Graaf: voorzitter   

Tel  0496/86.12.35 

Tichelrei 2, Bus 84, 9000 GENT 

 Freddy D’havé: secretaris freddy.d.have@telenet.be 

Tel. 09/221.12.36 – 0474/31.26.30 

Kikvorsstraat 23, 9000 GENT   

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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