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Genoteerd
Hoera, een “zomerakkoord”. De regering is tevreden.
Nu ù nog.
1.

Wat verandert er voor werknemers ?

Vanaf 1 januari 2018 moeten er binnen de bedrijven of via cao's duidelijke
afspraken worden gemaakt wie nog mag opgebeld of gemaild worden
gedurende de weekendrust.
De maatregel kadert in het plan van werkbaar werk en het voorkomen van
psychische problemen ten gevolge van overbelasting. Een bijkomende
maatregel: de verplichting voor bedrijven met meer dan 100 werknemers
om een burn-outcoach aan te stellen.
Een bezoek aan de psycholoog wordt vanaf volgend jaar terugbetaald door
het ziekenfonds. Voor terugbetaling moet de patiënt worden doorverwezen
door de huisarts. Hoeveel het remgeld zal bedragen, is nog niet bekend!
De regering wil met deze ingreep het gebruik van antidepressiva
terugdringen. Ter illustratie: eind vorig jaar zaten 133.760 mensen langer
dan een jaar thuis met een psychische stoornis
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Andere maatregelen:
► De flexi-job: wie vier vijfde werkt kan vanaf 1 januari bij alle
handelaars aan de slag als flexi-jobber. Daarop moeten geen extra
belastingen betaald worden.
► Wie werkt, kan vanaf 1 januari tot 500 euro per maand onbelast
bijverdienen. Het gaat dan om klusjes zoals babysitten of helpen in een
vereniging.
► De collectieve winstpremie: het wordt voor ondernemingen
eenvoudiger en goedkoper om hun werknemers te laten delen in de winst.
► Bedrijven die oudere werknemers thuis zetten zonder loonverlies,
moeten een 'thuisblijftaks' betalen. Bedoeling: oudere werknemers langer
aan het werk houden.
2. Wat verandert er voor ondernemers ?
Michel-I zet sterk in op een lastenverlaging voor kmo's en kleine
zelfstandigen. Nu betalen alle bedrijven nog 33,99 procent belasting op
hun winst. Tegen 2020 zal dat nog maar 25 procent bedragen. Voor kmo's
'zal het tarief dalen van 25 procent nù, tot 20 procent. Zij vormen de
ruggengraat van onze economie en maken twee derde uit van de
werkgelegenheid. Voor de grote bedrijven daalt het tarief van 34 naar 29
%.
Tegelijk worden een aantal fiscale achterpoortjes en aftrekposten gesloten:
een maatregel die vooral telt vooral voor de grote bedrijven. Luc
Cortebeeck (AVC) berekende destijds dat zij gemiddeld amper 14%
betaalden . Zoals in Duitsland wordt hoe dan ook een minimumtarief
geheven van 10 procent: een maatregel die 640 miljoen euro moet
opbrengen. Ook wordt de Europese richtlijn tegen belastingontwijking
door multinationals versneld ingevoerd, om constructies met
belastingparadijzen onmogelijk te maken. Om te vermijden dat
multinationals helemaal geen belastingen betalen in ons land, komt er een
minimumtaks van 7,5 procent voor winsten onder het miljoen euro. Die
taks wordt evenwel weggewerkt als die internationale bedrijven in België
investeren. Geschatte opbrengst: 1,2 miljard.
Daarnaast, een strengere bestraffing voor het niet indienen van de
belastingaangifte.
Een meerwaardebelasting op de verkoop van aandelen door bedrijven:
geschatte opbrengst 400 miljoen.
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Al die maatregelen moeten ervoor zorgen dat de verlaging van de
vennootschapsbelasting een budgetneutrale operatie wordt.
Het grote doel van de verlaging van de vennootschapsbelasting is
duidelijk: blijven inzetten op jobs-jobs-jobs en de Belgische ondernemers
concurrentieel houden met het buitenland.
Andere maatregelen:
► Een terecht duwtje in de rug voor kleine zelfstandigen. Er komen
maatregelen om fiscale nadelen weg te werken die zelfstandigen nu hebben
in vergelijking met vennootschappen. De KMO’s betaalden tot op
vandaag het volle pond van 33,99%, want ze zijn geen multinational
en de omstreden notionele intrestaftrek (regering Verhofstadt) kan
alleen toegepast worden door de multinationale ondernemingen met
filialen verspreid over de hele wereld. Zij betalen de
vennootschapsbelasting op hun globale winsten in het land met het
laagste tarief.
Een van de koplopers: het Groothertogdom Luxemburg.
Woensdag, 12 november 2014: EU Commissievoorzitter Jean-Claude
Juncker en voormalig Luxemburgs Eerste Minister, moest na de EU
Commissievergadering in het Europees Parlement voor het eerst tekst en
uitleg geven over de uitgelekte Lux Leaks-affaire, waarbij miljarden
euro’s aan belastingontwijking door 340 multinationals in het
Groothertogdom Luxemburg toegedekt werden.
De Accountancy- en Adviesfirma PwC in Luxemburg heeft er 2.600
mensen in dienst. In het Groothertogdom –één postkaart groot- had PwC
een paradijs geschapen waarin bedrijfswinsten uit alle uithoeken van de
wereld efficiënt en discreet werden weggetoverd. De
vennootschapsbelastingdruk varieerde naar gelang de “cliënt” tussen het
“schappelijke tarief van 1 tot 2 procent”. Veel ruimte neemt zo'n
paradijs niet in: 1.600 bedrijven stonden geregistreerd op één
brievenbus, aan de Rue Guillaume Kroll 5 in Luxemburg.
► De proefperiode voor nieuwe werknemers keert terug. Die verdween na
de gelijkschakeling van het statuut van arbeiders en bedienden, maar de
hervorming bleek een rem voor bedrijven om vaste contracten uit te delen.
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► Mysterycalls komen er. Sociale inspecteurs zullen voortaan, zonder zich
als inspecteur bekend te maken, nagaan of er sprake is van discriminatie bij
het aanwerven van personeel.
3. Wat verandert er voor beleggers maar ook voor de “kleine
spaarders” ?
De 'rijkentaks' komt er, voor wie minstens 500.000 euro op zijn
effectenrekeningen heeft staan. Dit zijn rekeningen waarop beleggingen in
aandelen, obligaties of kasbons en de winsten en /of verliezen worden
beheerd. De taks bedraagt 0,15 procent. Op een half miljoen euro gaat het
hem om 750 euro. De belastingvrije som per koppel bedraagt 1
miljoen euro! "Dat bedrag lijkt symbolisch, maar het markeert wel de
nieuwe weg die de regering hiermee is ingeslagen. Het begin van een
vermogenstaks is er. Zelfs de PvdA had er niet durven van dromen,”
reageert professor fiscaal recht Michel Maus (VUB).”
Michel wil een “eenvoudig” systeem uitwerken voor de effectentaks, maar
hij sluit een vermogenskadaster totaal uit, teneinde te weten welke
effectenrekeningen onder de effectentaks zullen vallen! Dat heeft premier
Michel (MR) in La Libre en op Bel-RTL medegedeeld. “We gaan
samenwerken met de bankensector en de financiële wereld om een zo
eenvoudig mogelijk systeem op poten te zetten om die taks te heffen.” De
banken zullen de effectentaks innen: elke maand bepaalt de bank de
waarde van de effectenrekeningen en op basis van het jaargemiddelde zal
de fiscus de aanslag bepalen die de bank zal overmaken. De taks omzeilen
door meer dan één rekening te openen, zal niet kunnen volgens minister
van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA): "In de aangifte zullen
beleggers moeten meedelen of ze één of meerdere effectenrekeningen
hebben.
De taks op effectenrekeningen zal volgens Michel betrekking hebben op
slechts weinig burgers ( 4 procent van alle effectenrekeningen), maar past
in de bredere fiscale hervorming. De premier spreekt van een
“verschuiving” waarbij het de bedoeling is “werk” minder te belasten”. Het
resultaat van de operatie moet evenwel budgetneutraal blijven.” (Belga).
De nieuwe belasting moet 254 miljoen (?) opbrengen. Volgens recente
cijfers zijn er ongeveer 3,7 miljoen effectenrekeningen, met een totale
waarde van zo'n 260 miljard euro. Hoe zulks te rijmen valt met zijn
“eenvoudig” systeem vertoont toch enkele vraagtekens: “Het is op zijn
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minst verontrustend dat deze federale regering, die steeds budgettaire
zuiverheid predikte, er maar niet in slaagt haar begroting op orde te
krijgen.
Enerzijds spendeert ze hallucinante bedragen aan “taxshifts”, die niet de
beloofde jobs zullen opbrengen.
Anderzijds beweert ze “rechtvaardige” belastingen in te voeren, die spijtig
genoeg keer op keer een lege doos blijken te zijn (Chris Reniers). Het
volstaat de parlementaire debatten sedert oktober 2015 erop na te
lezen. “Een ernstige begroting heeft ze nog nooit afgeleverd.
En een regering die geen geloofwaardige begroting aflevert, kan zelf
evenmin geloofwaardig zijn: geknoei op niveau”, schreef Ewald Pironet in
het weekblad Knack van 22 maart 2017.
"Het geheel van de financiële belastingmaatregelen zou moeten zorgen
voor een bijkomende begrotingsopbrengst van zo'n 430 miljoen (?) euro
per jaar.
“Daarenboven blijft de vraag of de nieuwe effectentaks juridisch haalbaar
is,” stelt Michel Maus. "Het is mogelijk dat de regering te maken krijgt met
klachten bij het Grondwettelijk Hof op basis van “discriminatie” ten
aanzien van de kleine spaarders. De taks geldt pas vanaf een
effectenrekening van 500.000 euro. Wie één euro minder, zijnde 499.999
euro belegt, betaalt niets. Al op 16 september in “De Tijd” laat
regeringslid van Didier Reynders dezelfde kritiek horen en Reynders zegt
nooit iets zomaar. In “De Tijd” van 23 september zegt Van Overtveldt die
daarover het advies van topjuristen inwon “dat het risico groot is en dat
het aan het Grondwettelijk Hof is om daar een oordeel over te vellen." Hij
legt aan het kernkabinet opties voor, zoals de taks enkel te laten gelden
voor de schijf van 500.000 euro. Eronder kan niet voor de liberalen. Een
tarief hoger dan 0,15 procent kan ook niet. Het ziet er sterk naar uit dat de
symbolische “254 miljoen” (2de versie) uit het Zomerakkoord een fata
morgana blijft die dreigt als een kaartenhuis in elkaar te storten. Nochtans
is dit voor de CD&V een halszaak, nadat ze haar meerwaardebelasting
loste. Als Michel niet op 10 oktober in de Kamer raakt, moet hij niet
zeuren.
Andere maatregelen:
► Keerzijde van de medaille: het plafond van de spaarkorf wordt
aangepast: de 1.880 euro rente op een spaarboekje die vrijgesteld was van
belastingen daalt naar 940 euro. Ondanks de lage spaarrente staat nog ruim
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200 miljard euro op Belgische spaarrekeningen. De bedoeling is om meer
spaargeld te activeren: slapend geld zegt de regering die ze liever in de
economie pompt, onder de vorm van aandelen in bedrijven. Om de
mensen aan te zetten meer aandelen te kopen, worden de opbrengsten uit
aandelen tot 627 euro belastingvrij gemaakt. De roerende voorheffing van
30 % die nu voor alle winsten geldt, is pas van toepassing voor winsten
hoger dan dat bedrag. Maar wie belegt, moet wel rekening houden met een
hogere beurstaks die stijgt van 0,27 naar 0,35 procent voor aandelen en van
0,09 naar 0,12 procent voor obligaties.
Door de lage rente heeft de vrijstelling op 940 euro weinig impact: wie
bijvoorbeeld een spaarrekening met een rendement van 0,11 porcent heeft
moet al meer dan 850.000 euro spaargeld hebben om op de opbrengst
belast te worden. Als de rente over enkele jaren naar 2 procent stijgt,
volstaat al een spaarrekening van ongeveer 47.000 euro om belast te
worden. Iedereen die meer heeft, betaalt dan een roerende voorheffing van
15 procent.
► Pensioensparen of beleggen in levensverzekering wordt gewijzigd.
Vandaag bedraagt het fiscaal plafond 940 euro per jaar met een aftrek van
30 procent. Men kan nu ook kiezen om tot 1.200 euro te sparen. Het fiscaal
voordeel ligt met 25 procent iets lager, maar het levert wel een voordeel op
van 18 euro per jaar.
► Zodra Belfius (deels) verkocht wordt, stroomt er 400 miljoen euro naar
een fonds voor Arco. De deal staat wel nog onder voorbehoud. Het is nog
niet duidelijk wanneer Belfius zal worden in de markt gezet.
Sterk werk of schone schijn ? Vijf vragen over de hervormingen
die de regering met veel bombarie heeft voorgesteld.
De regering-Michel heeft met veel vertoon haar zomerakkoord
voorgesteld. Een groot pakket aan noodzakelijke hervormingen, zo klinkt
het. Maar er blijven nog heel wat vragen over:
1. Levert het zomerakkoord ook echte jobs op?
Over één ding zijn specialisten het eens: de verlaging van de
vennootschapsbelasting zal bedrijven meer zuurstof geven. Zuurstof om te
investeren, om te innoveren of gewoon meer personeel aan te werven.
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Zuurstof die hoognodig was, want in de Europese Unie woedt al langer
een race to the bottom. Het ene land na het andere verlaagde de
vennootschapsbelasting, waardoor België in de ogen van buitenlandse
investeerders steeds duurder werd. Duitsland werd een groot exportland,
maar op de kap van zijn werkende bevolking die een lage loonpolitiek met
erbovenop strenge besparingen moest torsen: alles in het kader van een
moordende concurrentie ten aanzien van de omliggende
geïndustrialiseerde landen. Sommige mensen draaiden 3 à 4 jobs om de
eindjes aan elkaar te knopen. Met Schröder eindigde dit treurspel op een
recessie en jobs die 2 à 3 euro per uur betaalden. Bondskanselier Merkel
voerde per 1 januari 2015 het minimumloon van 8,5 euro per uur in
het gehele land in teneinde de koopkracht te herstellen en teneinde
werkkrachten die tegen dumpinglonen kwamen werken een halt toe te
roepen.
Frederik De Roo, expert in vennootschapsbelasting bij consultancybedrijf
BDO, verwacht voor België vooral een boost op het binnenlandse
ondernemerschap (KMO’s). “Jonge ondernemers gaan bijvoorbeeld
makkelijker iets nieuws uitproberen”, zegt hij. Maar in tegenstelling tot
wat vaak wordt gedacht, zal de verlaging niet meer buitenlandse
bedrijven naar België lokken.
België is en blijft namelijk een land van kleine ondernemingen:
 KMO’s met minder dan 50 medewerkers zijn goed voor 52,8 % van
de werkgelegenheid.
 KMO’s met 51 tot 249 medewerkers staan in voor 16,1 % van de
tewerkstelling.
Met 68,90 % staan KMO’s in voor meer dan 2/3den van de
werkgelegenheid!
 De sector van de overheid staat in voor 18,5 % van de
werkgelegenheid.
 De multinationals staan in voor hooguit 10 % van de
werkgelegenheid!
“Veel kleintjes maken een geheel en alles draait om de verlaging van de
werkloosheid. Elke tijdelijke, precaire, deeltijdse, of lage loonjob die er
bijkomt, is een goede zaak”.
Daarmee wordt de filosofie van deze regering samengevat!
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De regering-Michel gooit nog andere troeven op tafel. Ze versoepelt de wet
rond e-commerce, zodat (nacht)jobs in die sector niet langer wegvloeien
naar Nederland. In de horeca kon al bijgeklust worden via de zogenaamde
flexi-jobs. Die worden nu ook uitgebreid naar bakkerijen, kapsalons en
“gelijkaardige kleinschalige zaken,” wat het ook moge betekenen. Alleen
al in de e-commerce rekent de regering-Michel op 3.500 extra jobs en
meer werkuren voor 1.500 deeltijdse jobs. “In het beste geval is een flexijob een opstap naar een volwaardige job. Maar vaak blijft het bij een paar
uren per week,” zegt fiscaal expert Michel Maus (VUB).
De Amerikaanse auteur Steven Hill waarschuwt: “Flexi-jobs
ondermijnen de sociale zekerheid.” Als de overheid aanspoort om de
inhoud en de verantwoordelijkheden van het sociaal overleg en -contract te
ontlopen, slaat ze de foute weg in. Het sociaal contract vormt de
ruggengraat van de welvaartsstaat. Het zorgde ervoor dat België de
economische crisis in 2007-in tegenstelling tot heel wat andere landenzonder teveel kleerscheuren doorstond'.
Wat is het probleem met flexi-jobs?
In de hele westerse wereld zien we steeds meer jobs met een precair statuut
opduiken. Door de financieel-economische crisis, die begon in 2007,
verloren heel wat middenklassers hun werk. Dat waren vaak voltijdse en
volwaardige jobs. Nu het herstel is ingezet, moeten we vaststellen dat de
jobs die in de plaats komen vaak tijdelijk, deeltijds, slecht betaald en
fragiel zijn. En dat kan tegen –voor de werkgever-gunstige
arbeidsvoorwaarden: flink lagere of helemaal geen fiscale en sociale
bijdragen.
Voorbeelden: Uberchauffeurs, arbeid in de e-commerce, freelance
dienstverleners, jobs die omschreven worden als hip en cool, maar die na
een aantal maanden, wanneer flexibiliteit omslaat in onzekerheid, helaas
niet meer zo fraai zijn. De meeste van die jobs ontsnappen aan het oog van
de fiscus. Van de inkomsten die online worden ontvangen, wordt een groot
deel nooit aangegeven. In Duitsland, het UK of de VS hebben mensen met
zo'n baan vaak geen recht op een werkloosheidsvergoeding of een
degelijke compensatie bij arbeidsongevallen.
Zo creëer je een race to the bottom, in functie van een eindeloze
concurrentiestrijd maar ook met minder inkomsten voor de overheid,
wegens de gekrompen binnenlandse koopkracht. Een beperkt aantal van
zulke jobs kan een economie wel aan. Wanneer je een zekere kritische
massa aan flexi-jobs bereikt –en niemand weet wat die kritische massa
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precies is en wanneer die zich manifesteert- ondermijn je het sociale
contract dat sinds de Tweede Wereldoorlog het fundament vormde van de
westerse welvaartsstaten en een groeiende economie. Consumptie is de
motor van elke kapitalistische economie. Als werknemers in een precaire
arbeidssituatie hun koopkracht zien kelderen, beknibbelen ze op hun
uitgaven. Dat zorgt voor een neerwaartse spiraal die kan leiden tot een
recessie.
Een lichtpuntje: in België zijn de flexi-jobs er enkel voor wie elders al
viervijfde werkt, met toegang tot de sociale zekerheid. Misschien een
uitwegje voor leerkrachten met een onvolledige opdracht ?
In België heeft de sociale zekerheid als stabilisator gefunctioneerd: de rol
van zo'n sociaal vangnet tijdens een economische neerwaartse spiraal
wordt sterk onderschat. De beperkte sociale uitkeringen die net genoeg
zijn om spaarzaam te leven, worden volledig via consumptie terug in de
economie gepompt en vormen hoe bescheiden ook een economische
stimulus.
Is een flexi-job nog steeds niet beter dan geen job?
We moeten beseffen dat arbeidsmarkten aan het verschuiven zijn en we
moeten het sociaal contract aanpassen aan de werkelijkheid. De beste
manier om dat te doen, is alle jobs gelijk behandelen en allemaal evenveel
recht op sociale zekerheid geven.
Maak u geen zorgen: in elk land wordt er geklaagd over te hoge
arbeidskosten. Zolang die voor iedereen in een land gelijk zijn, is het een
probleem dat budgettair op te lossen valt. De essentie is: “Wil je de sociale
zekerheid in gevaar brengen in ruil voor precaire flexibele arbeid? Dat is
de vraag voor de meeste Europese landen: Frankrijk, maar ook voor België
en Duitsland, met mini-jobs die 400 euro per maand opleveren. De wereld
van het flexiwerk mag geen getto worden waarin een deel van de
arbeidersklasse wordt opgesloten. Dat zijn Amerikaanse toestanden.
Daar mag Europa niet in verzeilen.
2. Zullen de rijken substantieel bijdragen?
De kans is klein dat de allerrijksten zullen wakker liggen van de
effectentaks: het gaat om een belachelijke heffing van 0,15 procent. Op een
portefeuille van 1 miljoen euro moet dus 1.500 euro belasting worden
betaald. Bovendien kunnen ze daarvan 188 euro terugvorderen via de
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belastingaangifte: beleggers krijgen een vrijstelling van de roerende
voorheffing op de eerste 627 euro winst op aandelen. Bovendien hebben
de allerrijksten allang alle achterpoortjes gevonden. Misschien kunnen zij
hun fortuin in een holding of in een fonds onderbrengen?
Of de verwachte opbrengst van 254 miljoen euro wordt gehaald, durft
niemand te voorspellen. Maar belangrijk is wellicht de symbolische
waarde: deze centrumrechtse regering zet een stap richting miljonairstaks.
Al is een kanttekening op zijn plaats: andere taksen zoals de karaattaks en
de kaaimantaks brachten de afgelopen jaren nog heel wat minder op.
3. Hoe zal de regering-Michel dit allemaal betalen?
N-VA-voorzitter Bart De Wever maakte van 'show me the money' dé quote
van de vorige kiescampagne, als kritiek op de regering Di Rupo toen zij
uitleg verschafte omtrent de gerealiseerde besparingen. De N-VA zou de
staatskas van België eindelijk weer op orde stellen. Daarom is het
belangrijk dat de balans zeker in orde is, zeker nu de regering het beloofde
begrotingsevenwicht heeft gelost.
"Deze hervorming is zeker gefinancierd, en ze gebeurt budgetneutraal",
verzekert financiënminister Johan Van Overtveldt (N-VA). Hoe precies,
daarover blijft de onduidelijkheid. Van Overtveldt ontkent niet dat de
rekening van de vennootschapsbelasting deels wordt doorgeschoven naar
de volgende regering. “De tweede fase van die hervorming is immers
voorzien voor 2020. "Er zal nog een stukje overlap zijn", geeft hij toe,
"maar er is veel tijd verloren gegaan met de hele discussie. Als we vroeger
tot doorbraken waren gekomen, hadden we de fasering vroeger kunnen
beginnen."
4. Hoe zeker is alles wat hier besloten is?
Maggie De Block (Open Vld) wond er geen doekjes om bij de voorstelling
van het zomerakkoord. ”We hebben een heleboel dingen goedgekeurd,
maar er is nog gigantisch veel werk om dat allemaal in praktijk te
brengen.”
De regering stelde een heel pakket aan maatregelen voor, maar nog niet
alles is in kannen en kruiken. Voor de uitbreiding van de flexi-jobs,
bijvoorbeeld, is het wachten op de uitspraak van het Grondwettelijk Hof in
september. De vakbonden trokken naar het Grondwettelijk Hof omdat de
flexi-jobs volgens hen discriminerend zijn. De regering zegt "rekening te
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zullen houden" met die uitspraak, maar het is niet duidelijk hoe.
Ook voor de invoering van nachtarbeid en zondagswerk voor e-commerce
zit er een addertje onder het gras. Vooraleer een onderneming nachtarbeid
of zondagswerk kan invoeren, moet eerst een cao (collectieve
arbeidsovereenkomst) worden afgesloten met minstens één vakbond. In de
praktijk kunnen de bonden de flexibilisering van de arbeidsuren binnen de
e-commerce dus nog steeds tegenhouden.
De vakbonden nemen de komende dagen de tijd om het zomerakkoord
grondig te analyseren, maar de eerste signalen zijn alvast negatief. De
christelijke vakbond ACV verklaarde al dat ze na de zomer "alle nodige
acties" zal ondernemen. Zo hangt Michel opnieuw een 'hete herfst' boven
het hoofd.
5. En wat met Arco?
Er is een principeakkoord over een nieuwe vergoeding voor de
coöperanten van Arco, de financiële poot van de christelijke
arbeidersbeweging ACW, die zes jaar geleden samen met Dexia ten onder
ging. Er wordt een fonds van 600 miljoen euro opgericht om de
gedupeerden deels terug te betalen. Het fonds wordt gespijsd met 400
miljoen euro van de bank Belfius, het Belgische deel van Dexia. Plus 200
miljoen euro uit de vereffening van Arco en een bijdrage
van Beweging.net, de nieuwe naam van het ACW.
Eén: de oude waarborgregeling van de regering werd door Europa
afgekeurd. Het wordt opnieuw bang afwachten wat Europa gaat beslissen
over de nieuwe regeling.
Twee: de regering benadrukt dat de vergoeding van de coöperanten geen
belastinggeld zal kosten. Het geld dat via Belfius moet binnenstromen, zal
namelijk worden opgehaald bij de beursgang. Die zal een stuk beter
verlopen nu er een principeakkoord is over Arco. In theorie klinkt dat
goed. Misschien te goed. Of de theorie zich zal vertalen in harde centen,
weet niemand zeker.
En drie: de regering wil dat Beweging.net bijspringt, maar de organisatie
heeft al gezegd dat ze geen geld meer in kas heeft. Beweging.net is in juni
2014 ontstaan op de grondvesten van het ACW (het Algemeen Christelijk
Werknemersverbond). Iets wat vooral N-VA betwist. Wat zal de regering
hiermee aanvangen? Bevoegd minister Johan Van Overtveldt (N-VA)
reageert dat er dan eens "goed gepraat moet worden". Dat klinkt vaag.
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Sowieso zal CD&V willen voorkomen dat de kas van haar eigen
christelijke zuil wordt leeggehaald.
Rudy De Leeuw, ABVV-Voorzitter: staken is nu de enige optie.
“Kunnen wij, burgers, sommige ministers nog serieus nemen ? Ik heb de
rekening van Van Overtveldt (Minister van Financiën N-VA) nog geen
enkele keer weten kloppen.
De mensen verliezen aan koopkracht: de laagste uitkeringen worden
opgetrokken nadat ze eerst 2% afgepakt werden door een indexsprong.
De armoede stijgt en het aantal kinderen in armoede stijgt in een
schandalig hoge mate.
Onze wettelijke pensioenen (in de privésector) liggen lager dan in de ons
omliggende landen. De helft van die pensioenen liggen te laag om een
menswaardig bestaan te verzekeren. En waar ze wel waardig zijn, in de
openbare sector, wil men knippen. Wij streven naar 1500 euro minimum.
Dan moet je naar andere inkomsten zoeken, uit kapitaal bijvoorbeeld. Ik
merk trouwens dat de regering wel geld kan uitdelen aan wie het niet nodig
heeft: zie de eerste taks shift, zie de verlaging van de
vennootschapsbelasting.
Allemaal maatregelen die niet gedekt zijn.
De SP.A betreurt dat de federale regering opnieuw 50 miljoen euro
inkomsten uit de afkoopwet inschrijft in haar begroting voor 2018. Dat
geeft aan dat men definitief beslist heeft om de afkoopwet in ere te
herstellen. Men wacht zelfs de aanbevelingen van de onderzoekscommissie
naar de Kazachgate niet af: het kan blijkbaar niet rap genoeg gaan voor de
lobby van grote fraudeurs.
Joris Vandenbroucke (SP.A-fractievoorzitter in het Vlaams parlement)
trekt in dit verband parallellen met de zorgpremie op Vlaams niveau. Dat is
de jaarlijkse bijdrage die elke Vlaming betaalt voor de zorgverzekering:
wie drie keer te laat betaalt, krijgt een sanctie van 250 euro en moet later,
als hij zelf hulpbehoevend is, maanden wachten op de uitbetaling:
hulpbehoevendheid wordt twee keer gestraft maar fraudeurs kunnen hun
straf afkopen. En kom niet af met de effectentaks, want die zal net als de
Kaaimantaks maar een fractie opbrengen van wat voorzien wordt.
De invoering van de minimumdienstverlening wordt opnieuw
aangekondigd: dat is raken aan het stakingsrecht. Een minister oppert de
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idee om de spoorwegen te privatiseren. Dat zorgt voor grote onzekerheid
en is niet eens structureel. Sommigen lanceerden de idee van een
betaalstaking waarbij de reizigers gratis sporen. Stel je eens voor dat
kassiersters van een warenhuis dat ook organiseren, ze liggen op staande
voet buiten.
Pas na drie provinciale stakingsdagen en een algemene staking kwamen er
goede afspraken over het brugpensioen. Staking was de enige optie! Dit is
het bewijs dat werknemers door deze regering niet au serieux worden
genomen.
Socialisten moeten ervoor zorgen dat mensen een waardig pensioen krijgen
op hun 65ste, dat ze een woning kunnen kopen. Dan komt de rest, brood en
rozen, vanzelf.”

ACOD onderwijs
Persmededeling 13 september 2017 ‘Kwaliteitsvol werken = onderwijs
versterken’, ook op 10 oktober.
Solidair met andere sectoren:
ACOD Onderwijs zal op 10 oktober solidair zijn met de acties die de
andere sectoren van ACOD opzetten. “Wij kanten ons tegen iedere
inperking van het stakingsrecht,” zegt Raf De Weerdt, algemeen secretaris
van ACOD Onderwijs, “tegen de invoering van de minimale
dienstverlening, tegen de aanvallen op ons statuut, tegen de afbraak van
onze pensioenen.”
Toch acties?
Momenteel zijn de vakbonden volop in onderhandeling met de minister
van onderwijs en proberen ze invulling te geven aan de verbetering van de
arbeidssituatie van de personeelsleden (starters, eindeloopbaan, werkbaar
werk, …). “Deze gesprekken verlopen moeizaam, maar wij willen zo veel
mogelijk putten uit de dialoog,” besluit De Weerdt. “Als die echter geen
resultaten oplevert, dan kunnen wij niet uitsluiten dat er nog acties
volgen.”
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Een oproep:
Als gepensioneerde ACOD-leden hebben we er belang bij onze
organisaties niet alleen moreel maar ook daadwerkelijk te blijven steunen.
Wij hebben samen met de “actieven” een rol te spelen en alzo onze de
banden te verstevigen. Het is een uitdaging voor alle leeftijdsgroepen, een
samenleving uit te bouwen die zowel voor jong als voor oud de moeite
waard is en ook blijft… Maatschappelijk betekent zulks dat iedereen, in
om het even welke levensfase, moet kunnen beschikken over een sociaal-,
een economisch- en cultureel potentieel, dat ten bate van de gehele
maatschappij gevaloriseerd kan worden. Laten we de ontwikkelingen
nauwgezet opvolgen en actief deelnemen zélfs aan de mogelijke acties.
Freddy D’havé, secretaris gepensioneerden ACOD Onderwijs.
Bronnen:
DeMorgen dd. 11/12/2014: Grote bedrijven en kmo’s hebben elkaar meer nodig, door
Marc Ernst.
DeMorgen dd. 28 april 2016: Antoine Deltour: gezicht van de strijd tegen de “1
procent”, door Sheila Sitalsing.
Knack dd. 14/12/2016: Op financieel gebied heeft de regering-Michel één ding
bereikt: een onvoldoende gefinancierde taxshift, door Ewald Pironet.
De Tribune nr. 73.08, dd. 01 september2017: De schande van het Zomerakkoord door
Chris Reniers.
DeMorgen dd.01/09/2017: Premier sluit kadaster voor vermogens uit, door (Belga)
DeMorgen dd. 27/07/2017: Zomerakkoord: Regering tevreden. Nu ù nog! door (BelgaSSL)
DeMorgen dd. 27/07/2017:Sterk werk of schone schijn. Door Ann De Boeck, Jeroen
van Horenbeek en Dieter Bauwens.
Het Nieuwsblad dd.27/07/2017: Zomerakkoord regering Michel: de maatregelen, door
(blg.agy)
Knack dd.22/03/2017: De begroting is een onontwarbare cijferbrij waar het bedrog
ingebakken zit, door Ewald Pironet.
Knack dd.09/08/2017: Flexi-jobs ondermijnen de sociale zekerheid, door Matthias
Verbergt.
Knack dd.30 /08/2017: De hete herfst komt eraan - de vermogensbelasting: eerlijke
fiscaliteit?, door Peter Casteels en Ewald Pironet.
deZondag dd.24/09/2017: “Staken is nu de enige optie”, door Paul Cobbaert.
“Afkoopwet plots in ere hersteld”, door Paul Cobbaert.
DeMorgen dd. 25/09/2017: De optische illusie van CD&V (en Michel-I), door Carl
Devos.
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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 woensdag 18 okt 2017: Operetteparels in Domino (€ 6)
Aantal personen:…………………………………………………………………………
2. Op donderdag 19 okt 2017: Seniorenfeest ACOD (€ 5)
Aantal personen:…………………………………………………………………………
3. Op maandag 23 okt 2017: Die Zauberflöte, opera in Kinepolis (€ 17)
Aantal personen:…………………………………………………………………………
4. Op zaterdag 4 nov 2017: Mosselfestijn in Domino (€25)
Aantal personen:…………………………………………………………………………
5. Op zaterdag 11 november 2017: ons jaarlijks buffet in Jour de Fête (€55)
Aantal personen:…………………………………………………………………………

diverse activiteiten tijdens de Gentse Seniorenweek à € 5 per activiteit p.p.
(te versturen naar D’havé – Vanhecke voor 20 oktober 2017 )
1. ma.20 nov. Officiële opening en algemene vergadering (gratis)
Aantal personen:…………………………………………………………………………
2. ma. 20 nov. wandeling Campo Santo (€5 pp)
Aantal personen:…………………………………………………………………………
3. di 21 nov.: wandeling ‘Turkije aan de Leie’ (€5 pp)
Aantal personen:…………………………………………………………………………
4. di 21 nov.: concert ICC G. Neve & de Romeo’s (€5 pp)
Aantal personen:…………………………………………………………………………
5. woe 22 nov.: wandeling De Krook en omgeving uitgekamd bezoek (€5 pp)
Aantal personen:…………………………………………………………………………
6. woe 22 nov.: wandeling Een schrijn voor het geschreven woord’ (€5 pp)
Aantal personen:…………………………………………………………………………

7. woe 22 nov.: ‘Pappie, dagboek van het Vergeten’ (€ 5)
Aantal personen:…………………………………………………………………………
8. dond. 23 nov.: Een wandeling in de Muidewijk (€5 pp)
Aantal personen:…………………………………………………………………………
9. dond. 23 nov.: Zuiderse Brunch (€5 pp)
Aantal personen:…………………………………………………………………………
10. dond. 23 nov.: Bal Römantiek (€5 pp)
Aantal personen:…………………………………………………………………………
11. vrijd. 24 nov.: Made by Children – MIAT (€5 pp)
Aantal personen:…………………………………………………………………………
12. vrijd. 24 nov.: ‘Straffe gasten aan ’t unief ’(€5 pp)
Aantal personen:…………………………………………………………………………
13. zat. 25 nov.: ’De Krook, een bibliotheek voor de 21ste eeuw’ (€5 pp)
Aantal personen:…………………………………………………………………………
14. zat. 25 nov.: Muurt en brant in Gent (€ 5)
Aantal personen:…………………………………………………………………………
15. zat. 25 nov.: Verken de haven met de Jacob van Artevelde (€ 5)
Aantal personen:…………………………………………………………………………
16. zat. 25 nov.: Maeterlinckwandeling (€ 5)
Aantal personen:…………………………………………………………………………
17. zon. 26 nov.: Aperitiefconcert Politieharmonie (€ 5)
Aantal personen:…………………………………………………………………………
18. zon. 26 nov.: Tussen de regels door: een wandeling door literair Gent (€ 5)
Aantal personen:…………………………………………………………………………

Datum:………………………………………………………
Handtekening:……………………………………

Onze activiteiten
1. Op woensdagnamiddag 4 oktober 2017 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.
Deuren open om 13u.30.
Prijs: € 6 (koffie en taart inbegrepen)
Inschrijven kan misschien nog na telefoon aan F. vander Graaf
(0496/86.12.35) en gelieve rechtstreeks te betalen aan de ingang
2. Op dinsdag 10 oktober 2017 om 14u is er een boeiende voordracht
“Het leven van een undercoveragent” in zaal NOVA, Steenweg 92, te
Nazareth.
Kris Daels (1964) is geen doordeweekse agent. Als undercoveragent was
hij betrokken bij de langste infiltratieopdracht van het undercoverteam
van de Belgische Federale Politie. Nadien werkte hij enkele jaren op het
federale parlement waar sommigen hem de bijnaam 'de pitbull'
toekenden. Zijn ‘skills’ als undercoveragent bleken heel erg van pas te
komen om onkuise dossiers aan het licht te brengen.
Het leven van Kris Daels leest als een actiethriller. Hij is een vat vol
spannende verhalen die er vlot uitkomen en als het aankomt op de
huidige politiewerking, schuwt hij geen kritische noot.
Prijs: € 5 (alleen S-Plusleden)
3. Op maandagnamiddag 16 oktober 2017 om 13u45 ‘Opera in de
Cinema’. We kunnen opnieuw genieten van de mooie opvoeringen
uit de Metropolitain van New-York.
De eerste opera is NORMA van Bellini. De regie is van Sir David
McVicar, de dirigent is Carlo Rizzi. Een van ’s werelds meest geprezen
Norma’s neemt plaats op het podium: Sondra Radvanovsky
Deze opera is een buitengewone fusie van sublieme melodieën,
uitdagingen voor de stem en theatrale kracht. Het neemt een tijdloze en
archetypische situatie onder de loep: een krachtige vrouw die haar
idealen compromitteert voor de liefde, maar dan bedrogen wordt door
haar geliefde. Maar wat even aangrijpend is, is haar relatie met de
jongere vrouw waarop haar voormalige geliefde zijn oog heeft laten
vallen. Norma ziet in de jongedame zowel een rivale als een beeld van
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zichzelf. De titelrol eist een dramatische stemkracht gecombineerd met
de behendigheid en techniek van een coloratuurzangeres. Het is een
ontmoedigende taak die maar weinigen aandurven: degenen die erin
slaagden maken deel uit van de opera-overlevering
Plaats: Kinepolis Gent
Prijs: € 17
Inschrijven zo vlug mogelijk via mail of via de antwoordstrook in
het Contactblad en onmiddellijk betalen op ons rekeningnummer SPlus ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of Europese
overschrijving IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB
4. Op woensdagnamiddag 18 oktober 2017: muzikale namiddag
‘Operetteparels’ in de polyvalente zaal van het WZC Domino,
Tempelhof, St.-Margrietstraat te Gent
Aki Bollino(zang) en Ann Lemaître (piano) brengen een grote selectie
uit wereldbekende operettes van de meest belangrijke Oostenrijkse,
Franse en Duitse componisten: Robert Stolz, Franz Léhar, Francis
Lopèz, Emmerich Kàlmàn om er maar een paar op te noemen.
Deuren open om 13u30, aanvang 14u.
Prijs: € 6
Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 6
oktober 2017 en gelieve ten laatste te betalen op 6 oktober op ons
rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-95
of Europese overschrijving IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC:
GEBABEBB
5. Op donderdagnamiddag 19 oktober 2017 om 14u30 gaat het
jaarlijks seniorenfeest van ACOD door in theaterzaal Ledeberg,
Ledebergplein 30 te Ledeberg.
Leden van ACOD kunnen het optreden van Luc STEENO bijwonen.
Prijs: € 5
Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 6
oktober 2017 en gelieve ten laatste te betalen op 6 oktober op ons
rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-95
of Europese overschrijving IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC:
GEBABEBB
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6. 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.
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
De ingeschrevenen kregen een brief met verdere info van S-Plus.
7. Op maandagnamiddag 23 oktober 2017 om 13u45 volgt de 2 de
operavoorstelling van het nieuwe seizoen in Kinepolis Gent: ‘Die
Zauberflöte’ van Mozart
Die Zauberflöte – een subliem sprookje dat vrij schommelt tussen aardse
komedie en nobel mysticisme – werd geschreven voor een theater dat
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zich net buiten Wenen bevindt. Het was duidelijk de bedoeling om
toeschouwers van elke rang en stand aan te trekken. Het verhaal wordt
verteld in Singspielstijl, dat wordt gekenmerkt door aparte muzikale
nummers die met elkaar verbonden zijn door dialogen en handelingen op
het podium. De componist en de librettist waren beiden vrijmetselaars –
het genootschap waarvan de leden samenhangen door gezamenlijke
morele en metafysische idealen – en doorheen het werk wordt
beeldspraak gebruikt met betrekking tot de vrijmetselaars. Het verhaal
daarentegen, is zo universeel als elk ander sprookje.
Dirigent: James Levine
Prijs: € 17
Inschrijven zo spoedig mogelijk via de antwoordstrook in het
Contactblad of mail en dan betalen op ons rekeningnummer S-Plus
ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of Europese
overschrijving IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB
8. Op dinsdag 24 oktober 2017 om 14u: opleiding Sociale Media in
Bond Moyson, Tramstraat 69 te Zwijnaarde
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?
Wat is een fanpagina? Wat zijn de gevolgen als je iets 'liket'?
Prijs: € 5
Sommige leden zijn reeds ingeschreven. Wie deze opleiding toch niet
zal volgen: gelieve mij te verwittigen aub.
Wie wel deelneemt: gelieve de € 5 te storten op ons rekeningnummer
S-Plus ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of Europese
overschrijving IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB.
9. Op woensdag 25 oktober 2017 van 10 tot 16u kan u terecht in de
polyvalente zaal van het WZC Domino, Tempelhof, St. Margrietstraat te
Gent voor de verkoop van comfortabele maar toch modieuze schoenen
en pantoffels.
Gratis inkom, tearoom is open.
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10. Op zaterdagmiddag 4 november 2017om 13u organiseert de
Vriendenkring van WZC Domino hun jaarlijks, zeer gesmaakt
Mosselfestijn.
Locatie: polyvalente zaal van het Tempelhof, Sint Margrietstraat te
Gent.
Prijs: € 25
Deuren open: 12u.
Inschrijven kan nog tot 22 oktober 2017 via de antwoordstrook
achteraan het Contactblad of via mail naar marlene.vanhecke@telenet.be
en betalen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD-Onderwijs Gent:
001-1173234-95 of de Europese overschrijving IBAN: BE76 0011
1732 3495 BIC: GEBABEBB

11. Op zaterdag 11 november 2017 om 12u30: ons jaarlijks buffet in
restaurant Jour de Fête. We zullen opnieuw kunnen genieten van de
lekkere klassieke keuken. Marie Cloquet en Bruno Matthys geven er
een moderne toets aan.
Menu:
Aperitief met hapje
***
Sint-Jacobsvrucht met venkel, witloof en espuma van vanille
***
Velouté van butternutpompoen met salie
***
Vol-au-vent “royal” met kip, gebakken kalfszwezerik, grijze garnalen,
mousseline-saus en verse frietjes
***
Dame Blanche
Koffie of thee
Prijs: € 55 p.p. all-in (aperitief, wijnen, water, koffie, thee inbegrepen)
Inschrijven kan nog tot 1 november 2017 via de antwoordstrook
achteraan het Contactblad of via mail naar marlene.vanhecke@telenet.be
en betalen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD-Onderwijs Gent:
001-1173234-95 of de Europese overschrijving IBAN: BE76 0011 1732
3495 BIC: GEBABEBB
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Gentse Seniorenweek van maandag 20 november tot zondag 26
november 2017
Hieronder een keuze uit tal van activiteiten:
INSCHRIJVINGSSTROOK OPSTUREN of MAIL BIJ ONS VOOR
20 OKTOBER
Wij zullen de inschrijvingen groeperen en om de kaarten gaan.
1. Maandag 20 november 2017:
 10.00 tot 13.00: Officiële Opening en Open Algemene
Vergadering Seniorenraad (verwelkoming, toespraken)
Pacificatiezaal, Stadhuis, Botermarkt 1, Gent
Gratis toegang, er moet wel ingeschreven worden! Geen toegang
zonder ingangskaart.
 14.00 tot 15.30:Bezoek aan Campo Santo:
Idyllisch gelegen op een heuvel aan de rand van Gent is Campo
Santo zonder twijfel één van de mooiste begraafplaatsen van ons
land. We brengen het verhaal van de grafkunst en -symboliek, gaan
langs bij een aantal BV’s en genieten van de schoonheid en de rust
op deze bijzondere plek. Deze rondleiding moeten wij helaas afraden
aan mensen die minder mobiel zijn of gebruik maken van een
rolstoel
Locatie: Campo Santo, ingang Visitatiestraat 13, 9040 Sint
Amandsberg
Prijs: € 5
2. Dinsdag 21 november 2017:
 10.00 tot 12.00:wandeling ‘Turkije aan de Leie’
We gaan op verkenning in de buurt van de Sleepstraat en Dampoort,
waar het verhaal van de Turkse migratie 50 jaar geleden begon en
nog steeds zichtbaar is. Hoe kwamen de eerste ‘gastarbeiders’ toe in
dit ‘Turkije aan de Leie’? In welke omstandigheden leefden ze en
hoe reageerden de buurtbewoners op hun komst? En hoe zit het
vandaag met integratie in deze multiculturele wijk?
Locatie: Sint- Jacobskerk, groot portaal, 9000 Gent
Prijs: € 5
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 14.30 tot 16.30: Concert van Guy Neve en de Romeo’s
Guy Neve is een rasechte ‘gentleman crooner’. Met zijn
Nederlandstalige bewerkingen van vlot in het oor liggende Popcornklassiekers uit de jaren ’50 en ’60 weet hij een groeiende schare fans
te bekoren. De Romeo’s staan bijna 20 jaar op de planken en brengen
een mix van covers en eigen materiaal. Overal waar de 3 heren zich,
bij voorkeur in maatpak, vertonen wordt een feestje gebouwd. Daar
staan ze garant voor.
Locatie: ICC Citadelpark, Van Rysselberghedreef 2, 9000 Gent
Prijs: € 5
3. Woensdag 22 november 2017:
 10.00 tot 11.30: wandeling ‘De Krook en omgeving uitgekamd’
Met de komst van de splinternieuwe Krook-bibliotheek heeft het
Zuid een extra elan gekregen. Tijd dus, om de gewezen stations- en
uitgaansbuurt onder de loep te nemen. Wandelend verkennen we
deze boeiende omgeving
Start: ingang van de oude stadsbibliotheek, Woodrow Wilsonplein,
Gent
Prijs: € 5
 14.00 tot 16.00: wandeling 'Een schrijn voor het geschreven
woord’
Niet toevallig staat op het hoogste punt van de stad sinds driekwart
eeuw de boekentoren van de universiteit als baken van de
wetenschap. De toren staat symbool voor een stad die kennis en
cultuur omarmt en koestert. We verkennen de projecten en
restauraties rond de Blandijnberg, de universiteitsbibliotheek, het
gebouw van de wetenschappen, het UFO-gebouw, het nieuwe
rijksarchief en vooral de site rond de Waalse Krook, waar de nieuwe
stadsbibliotheek is ondergebracht en waaraan ook de universiteit
participeert
Start: ingang van de oude stadsbibliotheek, Woodrow Wilsonplein,
Gent
Einde wandeling: Sint Pietersplein
Prijs: € 5
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 Van 15.00 tot 16.15: ‘Pappie, dagboek van het Vergeten’
Pappie is het verhaal dat Luk De Bruyker optekende tijdens het
dementieproces van zijn vader tot aan zijn dood.
Wekelijks gaat Luk in het lege ouderlijke huis op bezoek om de post
op te halen. Dit is het vertrekpunt om aan de keukentafel oude en
nieuwe verhalen te reconstrueren. Hij voert zowel zichzelf als zijn
vader en moeder (pappie en mammie) ten tonele. Hoe gaan ze om
met “dementie” en hoe het onderling bespreekbaar maken.
Een “rollercoaster” aan emoties op scene . Herkenbaar voor iedereen.
Locatie: Minard, Walpoortstraat 15, Gent
Prijs: € 5
4. Donderdag 23 november 2017:
 van 10.00 tot 13.00: Zuiderse Brunch
Kom smullen van een brunch met traditionele gerechten uit
verschillende culturen. We serveren koude en warme gerechten van
Afrikaanse en Turkse origine, aangevuld met een aantal typisch
Belgische producten. En we bespreken de manier waarop senioren in
de verschillende culturen geholpen en ondersteund worden.
Locatie: Cultuurkapel Sint-Vincent, Sint Antoniuskaai 10, 9000 Gent
Prijs: € 5
 van 10.00 tot 12.00: wandeling in de Muidewijk
De Muide, of beter gezegd ‘de Moaie’, is voor velen onder ons een
onbekende wijk. En onbekend is onbemind. Dit willen we met deze
wandeling doorbreken. Er is immers niets Gentser dan deze buurt:
het is een kleurrijke volksbuurt en een wijk in volle ontwikkeling,
met heel wat renovatie maar ook met respect voor het verleden. Een
wijk die met de voorhaven nog steeds het economische hart is van de
stad. Wist u trouwens dat de voorhaven het grootste industriële
erfgoedgebied van Vlaanderen is?
Vertrek: aan de Muidebrug en bezoek aan de gerestaureerde loodsen.
Prijs: € 5
 van 14.00 tot 18.00: Bal Römantiek
Na het succes van vorig jaar zet de stad Gent het Bal Römantiek
opnieuw op het programma. U hebt geen danspartner nodig om hier
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uit de bol te gaan. Koen D’hous geeft samen met danspartner Brigitte
De Creamer initiatie in latin duo-dance en disco fun solo dance.
De Freddy Couchéband zorgt voor swingende muziek.
Locatie: Opera Gent, Schouwburgstraat 3, Gent
Prijs: € 5
5. Vrijdag 24 november 2017:
 van 10.00 tot 11.30: tentoonstelling: ‘Made by children’
De tentoonstelling ‘Made by children’ geeft kinderarbeid een gezicht.
14 kinderen nemen het woord. Het zijn stuk voor stuk meeslepende
verhalen van vroeger en nu: uit de textielindustrie, de steenbakkerijen
en de showbizz, verhalen van bij ons en verhalen van kinderen uit het
Zuiden. Pakkende foto's en persoonlijke bezittingen tonen hun werk
en leven. Kom naar de rondleiding en krijg meer inzicht in deze
problematiek die van alle tijden is.
Locatie: MIAT, Minnemeers 10, Gent
Prijs: € 5
 van 15.00 tot 16.30: wandeling ‘Straffe gasten aan d’unief’
1817 werd een wel heel belangrijke datum voor Gent. Willem I,
koning van de Verenigde Nederlanden, richtte een nieuwe universiteit
op! Sindsdien is Gent uitgegroeid tot een echte universiteitsstad.
Enkele straffe gasten die ooit aan d’unief zaten worden in de
schijnwerpers gezet: Hippolyte Metdepenningen, jurist met een
opvliegend karakter, Jozef Kluyskens, arts zonder diploma… en nog
veel meer knappe koppen zullen de revue passeren.
Locatie: vertrek aan het standbeeld van H. Metdepenningen in parkje
voor het oud Justitiepaleis (Koophandelsplein)
Prijs: € 5
6. Zaterdag 25 november 2016:
 van 10.00 tot 11.30: De Krook, bibliotheek voor de 21ste eeuw
Neem deel aan deze boeiende rondleiding met aandacht voor de
architectuur van het gebouw én het vernieuwde concept van een
bibliotheek van en voor de 21ste eeuw.
Locatie: De Krook, Miriam Makebaplein, Gent – juist voor de ingang
van de bibliotheek
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Prijs: € 5
 van 10.00 tot 12.00: wandeling ‘Muurt en brant in Gent’
Vanaf het ontstaan van de stad en de eerste graven van Vlaanderen
werd alles in het werk gesteld om moord, brand en brandstichting te
bestrijden. Bij moordzaken was er een grote kloof tussen rijk en arm.
Grote branden komen ook aan bod o.a. de brand in de Sarma. De
dubbele moord in de Jan Breydelstraat (1953) en in de Bennesteeg
(1959) worden niet vergeten. De wandeling wordt gegidst in het
“Gentsch” , overgoten met een vurig sausje en tal van weetjes en
anekdotes.
Start: Biezekapel, Biezekapelstraat, Gent
Einde: Vrijdagmarkt, Gent
Prijs: € 5
 van 14.00 tot 16.00: ‘De Maeterlinck wandeling’
De Gentse schrijver Maurice Maeterlinck, nog steeds de enige
Belgische winnaar van de Nobelprijs voor Literatuur, stond in nauw
contact met enkele vooraanstaande kunstenaars van zijn tijd. Op deze
wandeling vertelt de gids op onvermoede plekken allerlei boeiende
letterkundige anekdotes. We plaatsen Maeterlinck in zijn historische
context en leggen ook de link naar verschillende schilders van zijn
tijd.
Een wandelcauserie voor de meerwaardezoekers, cultuurtoeristen en
verkenners van een stukje onbekend Gent.
Vertrek: Veerleplein, Gent
Einde: museum Vander Haeghen, Veldstraat, Gent
Prijs: € 5
 van 14.00 tot 16.00: rondvaart met het havenjacht 'Jacob Van
Artevelde'
Vaar mee door de Gentse haven. De tocht duurt twee uur en onderweg
krijgt u uitleg over Gent als toegangspoort tot Europa. U maakt kennis
met de dokken en kaaien. U ziet zeeschepen die van over de hele
wereld afmeren en binnenvaartschepen die laden en lossen. We varen
langs chemische bedrijven, de graansilo’s van Euro-Silo, de Ringvaart
die de haven op Noord-Frankrijk laat aansluiten, de papierfabriek
Stora Enso Langerbrugge, de terminals met fruitsap voor heel Europa,
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Volvo, 1 van de grootste clusters van biobrandstofbedrijven van
Europa, de elektriciteitscentrale van Electrabel, het Mercatordok,
ArcelorMittal, …
Locatie: Rigakaai, naast het bezoekerscentrum Haven Gent, tegenover
de WEBA, Gent
Prijs: € 5
7. Zondag 26 november 2017:
 van 10.30 tot 12.30: aperitiefconcert
Kom genieten van het aperitiefconcert van de Koninklijke Gentse
Politieharmonie. Dit orkest staat onder leiding van chef-dirigent Johan
Van den Eede en telt een 40-tal muzikanten en een 10-tal vrijwilligers.
Het is een van de oudste harmonieverenigingen binnen de Belgische
politie. Tot hun repertoire behoren traditionele marsen en hymnen,
sfeervolle medleys en bewerkingen voor zang. En dit steeds met een
knipoog naar ‘ons Gent’…
Locatie: Het Pand, Onderbergen 1, Gent
Prijs: € 5
 van 14.00 tot 16.00: wandeling ‘Tussen de regels door: Een
wandeling door literair Gent’
Gent heeft doorheen de eeuwen al heel wat goede schrijvers
voortgebracht. In deze literaire wandeling zoeken we de sporen die zij
nalieten in het huidige straatbeeld. Wist u dat Gent met Maurice
Maeterlinck de enige Belgische nobelprijswinnaar voor de literatuur
voortbracht? Maar hij is zeker niet de enige grote Gentse auteur.
Denken we maar aan Marcus Van Vaernewijck, Karel Van de
Woestijne en Richard Minne. Of aan ingeweken schrijvers zoals Johan
Daisne, Jef Geeraerts, Herman Brusselmans en Erwin Mortier. Onze
gids laat de grote nalatenschap van een twintigtal Gentse auteurs
herleven tijdens deze poëtische beeld- en tekstwandeling
Start: Poëziecentrum Vrijdagmarkt 36, Gent
Einde: in de buurt van het Gentse Belfort
Prijs: € 5
Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 20
oktober 2017 en gelieve ten laatste te betalen op 30 oktober 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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Laatste S-Plus daguitstap 2017
Voor de laatste daguitstap van 2017 kan misschien nog ingeschreven
worden indien die uitstap niet volzet is.
Neem contact op met ons: marlene.vanhecke@telenet.be of 0474/31.26.30
*Op dinsdag 28 november 2017 : bedrijfsbezoek 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.
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
Aan de ingeschrevenen: betalen ten laatste op 28 oktober op ons
rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of
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Europese overschrijving IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC:
GEBABEBB
De personen die via ons inschreven zullen telkens een 3-tal weken voor
de daguitstap een brief van S-Plus met praktische info thuis
ontvangen.
OPGELET:
 Wie onverwacht niet mee kan verwittigt ons zo vlug mogelijk: bij
annulatie tot en met 10 dagen voor het vertrek betaalt u € 10 per
persoon, bij annulatie vanaf 9 dagen tot 0 dagen voor het vertrek
krijgt u de som niet meer terug.
 Na betaling krijgt u van S-Plus een persoonlijke brief met de
praktische info: uur van vertrek en plaats
 Sterprijzen*: voor S-Plusleden die ook Bond Moysonlid zijn

OPGELET
Donderdag 25 januari 2018 is er het jaarlijks S-Plus Nationaal
Nieuwjaarsconcert in het Kursaal van Oostende.
Gehuldigde artiest deze keer is Willy Sommers.
Onder leiding van het Lou Roman orkest en de Golden Memories Singers
treden naast Willy ook de volgende artiesten op: Ivann, Ben Cramer,
Isabelle A, komische acrobaten en het showballet Tommy Gryson.
Tot slot is er ook nog een visuele act. Al dit moois wordt gepresenteerd
door Luc Appermont.
Onze afdeling S-Plus ACOD Onderwijs gepensioneerden had een optie op
een aantal kaarten genomen (26). Al die kaarten zijn al de deur uit!
Deelname is alleen mogelijk voor leden S-Plus 2018.
Dit jaar is de prijs van de kaarten vastgesteld op € 20 per persoon met de
verzekering van kaarten op parterre te hebben.
Busvervoer vanuit Gent en Aalst zal ook nog mogelijk zijn aan € 12 per
persoon.
Aan de ingeschrevenen: betalen voor 15 oktober 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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Nuttige info:

Francine van der Graaf: voorzitter
Tel 0496/86.12.35
Tichelrei 2, Bus 84, 9000 GENT
Freddy D’havé: secretaris
Tel. 09/221.12.36 – 0474/31.26.30
Kikvorsstraat 23, 9000 GENT
freddy.d.have@telenet.be
Marlene Vanhecke: penningmeester en verantwoordelijke “Onze
Activiteiten”
Tel. 09/221.12.36 – 0474/31.26.30
Kikvorsstraat 23, 9000 GENT marlene.vanhecke@telenet.be

Alle betalingen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD-Onderwijs
GENT : 001-1173234-95 of Europese overschrijving IBAN: BE76 0011
1732 3495 - BIC: GEBABEBB
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