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ACOD-ONDERWIJS ONDERAFDELING GEPENSIONEERDEN 

Tel.: 09 269 93 40 

Secretariaat: Bagattenstraat 158 -  9000 Gent  

                          

 
Mededelingenblad CONTACT 

Jaargang 48   nr.1 januari 2021 

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

Het Contactblad is ook te lezen op de website van ACOD Onderwijs: 

www.acodonderwijs.be/publicaties-2 

Leden die het Contactblad alleen digitaal willen ontvangen kunnen ons dat 

melden. 

 

 

Beste vrienden 

 

2020 loopt naar zijn einde… 

Het was een uitzonderlijk jaar met nieuwe levensomstandigheden, voor 

sommigen een héél warme huiselijke periode, voor anderen een leven met 

enorme beperkingen. 

Eén ding is zeker het virus spaart niemand en we moeten die moeilijke 

periode doorkomen, geduldig zijn en hopen op nieuwe tijden met 

herwonnen vrijheid in virusvrije lucht. 

Daar moeten we allen samen aan meewerken en wij zijn er klaar voor! 

‘Neute mag, maor nie pleuje!’ 

 

Het bestuur van de afdeling ACOD-Onderwijs gepensioneerden wenst 

aan haar leden, hun familie en aan allen die hen dierbaar zijn een 

gezond en voorspoedig 2021 vol warmte en vriendschap. 
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Genoteerd 

 

Een pleidooi om assisen af te schaffen opnieuw in de media 

 

1. Op 22 maart 2016 viel een islamitische terreur cel de luchthaven van 

Zaventem aan: om 7.58:28 uur ontplofte een bom nabij de balie van 

Brussels Airlines in de vertrekhal . Een tweede bom ontplofte negen 

seconden later. Diezelfde dag, om 9.11 uur was er een derde explosie, dit 

keer evenwel  ondergronds in  een metrostel van  het Brusselse 

metrostation  “Maalbeek”. De balans van de ergste terreuraanval in België 

was zwaar: 32 doden en meer dan 300 gewonden. Het assisenproces van de 

overlevende verdachten zal naar verwachting plaatsvinden in het najaar 

van 2021, maar elke dag brengt ons dichter bij de ultieme catch 22:  waar 

vinden we 36 Franstalige Brusselaars die bereid zijn over te gaan tot een 

supplementaire lockdown door zich zeven à negen maanden van hun 

omgeving af te zonderen en zich voltijds te wijden aan het proces rond de 

aanslagen van 22 maart? Hoe valt te vermijden dat er onder die 36, van wie 

er 24 voor spek en bonen bij zitten, geen stoelendans met ziektebriefjes 

ontstaat? Juryleden kunnen uitvallen door ziekte, maar ook doordat ze een 

vraag verkeerd formuleerden of doordat tijdens het proces zou blijken dat 

ze op de een of andere manier schade ondervonden door de aanslagen van 

22 maart 2016. Van zodra er geen 12 juryleden meer zijn, wordt het proces 

stopgezet en herbegint alles van vooraf aan! De volksjury is een kind van 

de Franse Revolutie (1789). In die tijd waren de meeste mensen 

ongeletterd en daarom dient tot vandaag voor een volksjury het hele 

strafonderzoek oraal te worden overgedaan en daarom is alles ook 

openbaar. Als beschuldigde heeft men  recht op deskundige rechters om 

over u te oordelen, rechters die vijf jaar rechten hebben gestudeerd aan de 

universiteit, die een streng toegangsexamen tot de magistratuur hebben 

afgelegd en niet zoals  een leek die  éénmaal in zijn leven in de rechterstoel 

plaats neemt en die begrijpelijkerwijs subjectief en/of  emotioneel kàn 

reageren. 

2. Huidig Justitieminister Van Quickenborne alsook federaal 

procureur Frédéric Van Leeuw grijpen dit proces aan om het einde te 

bepleiten van het bestaande systeem. Een voorstel van N-VA om 

terreurprocessen in de toekomst voor de correctionele rechtbank te laten 

plaatsvinden vindt geen meerderheid in de Kamercommissie Grondwet en 
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wordt weggestemd met 5 stemmen voor, 12 stemmen tegen, geen 

onthoudingen.  

Het voorstel van N-VA was niet het eerste: 2 jaar geleden lanceerde 

toenmalig minister van Justitie Koen Geens (CD&V) ook een 

assisenhervorming, maar hij werd teruggefloten door het Grondwettelijk 

Hof. Het voorstel van N-VA zou wel langs de Grondwet gaan, maar 

geraakte niet door de commissie. Nochtans stonden bijna alle Vlaamse 

partijen een jaar geleden aan de kant van N-VA. Open VLD onderschreef 

aanvankelijk mee het voorstel maar haalde zijn handtekening weg en 

stemde nu tegen, misschien om  de hete aardappel door te schuiven 

naar een stemming in het federaal parlement. Hieruit blijkt nogmaals 

dat het land is uitgeleverd aan een betonmolen van meningen en 

strekkingen, maar tot cement komt het niet. Sinds jaar en dag ondergaan de 

politici  weerloos de overrompeling van de particratie en niet datgene 

waarmee het land is gediend. Het wordt tijd dat hun  overbodigheid en  

die van het gros van de politici eens gesanctioneerd worden. Met  jezuïet 

Joachim Coens, de getatoeëerde Georges-Louis Bouchez en de gebalde 

vuisten van De Wever en Magnette komen we niet verder.  Erger, de 

geijkte kanalen van de parlementaire democratie zitten potdicht. Toen 

presentator Marcel Vanthilt minister Jan Jambon het podium van de 

Vlaamse Ultimas cultuurprijzen opriep, vlogen de tomaten door de lucht 

(dinsdag 02/2019). 

3. Het tomaatincident stelt misschien weinig voor. Het is vooral 

symptomatisch voor een maatschappij die niet weet hoe ze 

meningsverschillen moet aansnijden, laat staan beslechten. Het is wel een 

kras voorbeeld van een heersende pandemie van onbegrip: wit wil gekleurd 

niet begrijpen en omgekeerd, links wil rechts niet begrijpen, en omgekeerd. 

Man wil vrouw niet begrijpen, en omgekeerd. De islam wil het Westen niet 

begrijpen en omgekeerd. Vlaanderen wil Wallonië niet begrijpen, en 

omgekeerd, en omgekeerd, en omgekeerd, tot je er horendol van wordt. 

Onze politieke tenoren zijn onverzoenbaar: ze vervloeken elkaar en hangen 

vervolgens de treurwilg uit in sociale media en blijkbaar zijn heel wat 

Vlamingen via de sociale media erg bedreven in die slachtofferrol. Het is 

vooral symptomatisch voor een maatschappij die niet weet hoe ze 

meningsverschillen moet aansnijden, laat staan beslechten. 

Er waart een spook van onbegrip niet alleen in België, maar ook in Europa 

en de wereld. Overal dreigt verscheurdheid!  
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Hoe communiceer je met iemand waarmee je het grondig oneens bent of 

die zo van je verschilt dat je je niet in hem/hen/haar herkent? Van het 

antwoord hangt het slagen of het mislukken van het democratisch 

experiment af. Democratie is meer dan verkiezingen, scheiding der 

machten en basisrechten. Zij is ook een geheel van instituties die mensen 

in staat stelt om met mekaar te spreken, met elkaar te leven naar mekaar te 

luisteren.  

4. De eerste democraten zochten mekaar op in salons en koffiehuizen 

en niet zelden na een revolutie, ze kregen het voor mekaar dat politieke 

beslissingen genomen werden in parlementen: die heerlijke 

gespreksruimten waar het volk, bij monde van haar vertegenwoordigers, 

zich kon uitspreken en gehoord worden. Democratie is gebaseerd op het 

vermogen om een goed gesprek te voeren: dat vergt zelfbeheersing en 

reflectie. Iedereen vond wel een uitdrukkingsvorm die hem paste: een 

betoging, satire, de poster, de petitie, een tijdschrift, het pamflet, het 

politiek theater, een sit-in, het referendum, het  debat, de staking. En “si 

rien ne va plus”  dan hebben de knoeiers van het politieke scharrelen met 

of tegen hun wil nieuwe verkiezingen gelegitimeerd. 

5. Veel van die communicatievormen hebben blijkbaar hun beste tijd 

gehad, maar ik zou ze toch niet op de composthoop van de geschiedenis 

werpen. Laten we bij voorkeur blijven oefenen in de rijke vormentaal van 

de democratische discussie: 

 

Democratie als een georganiseerd meningsverschil, binnen de perken 

gehouden door een permanent meegroeiende  wetgeving. Zonder 

beschaving geen democratie. 

Dura lex, sed lex (De wet is hard, maar is nu eenmaal wet). 

 

Freddy D’havé, secretaris ACOD onderwijs gepensioneerden.  
 

Bronnen:  

DeMorgen dd. DeMorgen dd. 8 december 2020, door Douglas Douglas De Coninck. 

DeMorgen dd. DeMorgen dd.2020.02.20 Er is nieuw bloed nodig in de politiek, door 

Hugo Camps op donderdag. 

vrtNWS dd. 18 feb. 2020 — Uitreiking Ultimas Vlaamse cultuurprijzen niet zonder 

incidenten: minister Jambon uitgejouwd, afwezige winnaar Tuymans geeft prijs weg.  

VRT.be vijf argumenten om de volksjury af te schaffen/ dd. 2020/02/25 
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Onze geplande activiteiten 2021 

 

Voor onze eigen activiteiten moeten we nog wachten op betere tijden.  

 

De activiteiten die u nu zal lezen zijn in samenwerking met S-Plus. Al onze 

leden S-Plus krijgen vanaf 4 januari 2021 de brochure 2021 toegestuurd 

per post. 

Sommige daguitstappen die vorig jaar niet konden doorgaan worden nu 

opnieuw gepland. We hopen op een ‘Go!’ van onze virologen…  

Hieronder een greep uit het programma: alle prijzen zijn de prijzen voor de 

S-Plusleden. 

Niet-leden betalen € 12 extra. 

 

1. Donderdag 25 maart 2021: Culturele dagtrip Amaryllissen en 

Breda 

We starten de dagtrip met een bezoek aan een duurzame en innovatieve 

Amarylliskwekerij in Loenhout. 

Romberama viel hiervoor al enkele keren in de prijzen. We krijgen een 

rondleiding doorheen het bedrijf met uitleg over geschiedenis, teelt, 

machines …  

Na dit bezoek worden we verwacht in ‘De Gouden Leeuw’ in Terheijden 

voor de lunch.  

Na de lunch rijden we naar Breda, de belangrijkste Nassaustad van 

Nederland, rijk aan vele, mooie monumenten uit deze periode. Een gids 

neemt ons mee op een ‘Rondje Breda’ langs de mooiste plekjes in het 

Bredase centrum. Breda staat eveneens bekend als Bourgondische stad met 

unieke cafés en leuke terrassen en is een heerlijke winkelstad. Ook voor 

deze zaken voorzien we nog wat tijd. 

Breda is in alle seizoenen dé plek om te zijn. 

Ledenprijs S-Plus € 57   

Niet-leden S-Plus: €69 

Inbegrepen: bus, koffie, gids amarylliskwekerij, lunch, gids wandeling 

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 28 

januari 2021 en gelieve ten laatste te betalen op 15 februari 2021 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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2. Dinsdag 20 april 2021: Culturele dagtrip: Feeërieke bloesemtrip 

 

Haspengouw wordt beschouwd als één van de mooiste streken van België. 

Als eindelijk de lente lijkt ingezet gaan de miljoenen knoppen aan de 

fruitbomen langzaam open en verandert de streek in één grote, geurende 

bloemenzee. Een maand lang bruist de hele streek van de fruitige 

activiteiten. 

Na de gebruikelijke ochtendkoffie met cake maken we met een gids een 

wandeling door de historische binnenstad van Sint-Truiden. We 

bezoeken de abdijsite (met of zonder beklimming van de abdijtoren) en de 

schatkamer. In de 14de eeuwse hallen van het stadhuis genieten we van een 

aperitiefje en krijgt iedereen een zoet cadeau. Om 12.30u. maken we tijd 

voor een 3-gangenlunch. 

Na de lunch maken we een tocht met de autocar. Onderweg stoppen we 

voor een wandeling door de vruchtbare boomgaard. De gids geeft meer 

uitleg over de werking van het fruitbedrijf doorheen de seizoenen. We 

proeven een huisgemaakt appelsapje en krijgen een fruitpakket mee. Na de 

wandeling zetten we de rondrit verder richting Sint-Truiden. 

Ledenprijs S-Plus € 68    

Niet-leden S-Plus: € 80 

Inbegrepen: bus, koffie met cake, gids wandeling, aperitief, zoet cadeau, 

lunch, gids bloesemrondrit, appelsapje, fruitpakket 

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 28 

januari 2021 en gelieve ten laatste te betalen op 15 maart 2021 op ons 

rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of 

Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 

 

3. Donderdag 20 mei: Culturele dagtrip: Klein-Brabant: parels 

langs het water 

In de provincie Antwerpen, net op de grens met Vlaams Brabant en Oost-

Vlaanderen, ligt de streek die Klein-Brabant wordt genoemd. Een prachtig 

stukje Scheldeboord met voormalige vissersdorpjes en sierlijke dijken met 

daarachter verstilde vennen, riet, populieren en wilgen. Na een dampende 

kop koffie leidt een gids ons rond in het 18de eeuwse paviljoen ‘De 

Notelaer’ en vertelt het verhaal van de hertogelijke familie d’Ursel en van 
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de architecturale vormgeving van het paviljoen 

Na een 3-gangenlunch verkennen we, tijdens een rondrit met de 

autocar, het pittoreske Klein-Brabant tussen de Schelde en de Rupel. In 

deze prachtige contreien baant de rivier de Schelde zich een weg tussen de 

groene oevers, slikken en schorren. We passeren kastelen, waaronder 

kasteel d’Ursel in Hingene en kasteel Marnix van Sint-Aldegonde in 

Bornem. 

De dagtrip sluiten we af met een bezoek aan brouwerij Duvel-Moortgat. 

Na een introductiefilm krijgen we een rondleiding in de brouwerij en 

ontdekken alles over het brouwproces en de bottelarij. Tijdens een 

schenkinitiatie leer je hoe je de godendrank correct inschenkt. Je krijgt 

twee consumpties en een kaashapje en gaat naar huis met een leuk 

aandenken. 

Ledenprijs S-Plus € 60     

Niet-leden S-Plus: € 72 

Inbegrepen: bus, koffie, gids paviljoen, lunch, gids rondrit, gids brouwerij, 

2 consumpties, kaashapje, aandenken 

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 28 

januari 2021 en gelieve ten laatste te betalen op 5 april 2021 op ons 

rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of 

Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 

 

4. Dinsdag 22 juni: Culturele dagtrip: Blueberry Fields en be-

MINE 

Het begon allemaal in 1901 toen André Dumont steenkool in Limburg 

ontdekte. Mannen kwamen van alle kanten naar Limburg om hier als 

mijnwerker aan de slag te gaan. De steenkoolmijn van Beringen was een 

van de zeven mijnen van het Kempense steenkoolbekken en groeide uit tot 

één van de grootste mijnsites. Ondertussen zijn alle mijnen gesloten en 

wordt er geen steenkool meer uit de grond gehaald, maar de bedrijvigheid 

op de mijnsites blijft. Kunst, entertainment en toerisme kwamen in de 

plaats. 

Na een kopje koffie of bosbesthee en een stuk bosbessentaart vergezelt een 

professionele gids de groep doorheen de plantages van Blueberry Fields 

en vertelt alles over het bedrijf, hoe gezond de bessen zijn, hoe ze groeien 

en hoe ze geplukt worden. Als afsluiter maken we kennis met het gamma 
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gezonde, lekkere en ambachtelijke blueberry-producten. 

Tegen 12.30u worden verwacht in Beringen voor een drie-gangenlunch. 

Na de lunch maken we een unieke wandeling met een gids doorheen 

talrijke ruimtes van de historische mijngebouwen die normaal gesloten 

blijven voor individuele bezoekers! We kijken achter de muren van de 

badzaal en de betaalzaal. We ontdekken waar de mijnwerkers hun 

loonzakje kregen, waar ze elkaars rug wasten, waar ze hun doorweekte 

plunje te drogen hingen … We maken een tocht door de plannenzaal, 

rapportenzaal, reddingszaal en het bureau van de directeur.  

Na de wandeling rest er nog wat vrije tijd om de mijnterril te 

beklimmen, te shoppen op de winkelboulevard of te relaxen op een 

terrasje met een puttersbiertje. 

Ledenprijs S-Plus € 55  

Niet-leden S-Plus: € 67 

Inbegrepen: bus, koffie met bosbessentaart, gids Blueberry Fields, 

aandenken, lunch, gids mijnwandeling 

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 28 

januari 2021 en gelieve ten laatste te betalen op 15 mei 2021 op ons 

rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of 

Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 

 

5. Donderdag 8 juli 2021: Culturele wandeling Oudenaarde 

 

In één van Vlaanderens mooiste landschappen, gelegen aan de Schelde, ligt 

Oudenaarde. Op een relatief klein oppervlak kon de stad een schat aan 

bezienswaardigheden uit het verleden bewaren, maar ook het hedendaags 

karakter mag er wezen. De prachtige Onze-Lieve-Vrouwekerk van Pamele, 

de eeuwenoude Sint-Walburgakerk en het schitterende stadhuis waar nu 

het MOU-Museum is ondergebracht met zijn schitterende pareltjes. Maar 

Oudenaarde heeft nog meer te bieden. We hebben afspraak met de gids om 

14u. aan het stadhuis en gaan op zoek naar de meer dan 100 kleinere, niet 

minder mooie monumenten die de stad rijk is. We sluiten de wandeling af 

op een terrasje. 

Tip! Je kan de wandeling combineren met in de voormiddag een bezoek 

aan de wekelijkse markt. 

P 



 

  



 

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 donderdag 25 maart 2021 : Amaryllissen en Breda 

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

 

2. Op donderdag 20 april 2021 : Feeërieke bloesemtrip 

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

 

3. Op donderdag 20 mei 2021: Klein-Brabant en Duvel 

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

 

4. Op dinsdag 22 juni 2021: Blueberry Fields en be-MINE 

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

 

5. Op donderdag 8 juli 2021: Culturele wandeling Oudenaarde 

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

 

6. Op donderdag 19 augustus 2021: Pairi Daiza 

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

 

7. Op zondag 22 augustus 2021: Culturele wandeling Lokeren  

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

 

8. Op donderdag 23 september 2021: Charmant MAASTRICHT 

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

 

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


 

9. Op dinsdag 19 oktober 2021: ‘Langs de frontien en kaas’ o.a.Wervik 

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

 

10. Op 2 december 2021: Kerstmarkt in het Fonkelend Rijsel 

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

 

11. Van 2 tot 9 mei 2021: het Gardameer 

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

 

12. Van 27 september tot 1 oktober: Liverpool en Manchester 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:……………………                  Handtekening:……………………   
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Prijs: € 5 – Aantal plaatsen beperkt 

Inbegrepen: gids wandeling 

Niet inbegrepen: vervoer 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 28 

januari 2021 en gelieve ten laatste te betalen op 5 juni 2021 op ons 

rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of 

Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 

 

6. Donderdag 19 augustus 2021: Een onvergetelijke dag Pairi Daiza 

Dagtrip i.s.m.VFG 

Pairi Daiza – dat ‘gesloten tuin’ betekent in het Perzisch – was bij de 

opening in 1994 louter een vogelpark, maar is in de loop der jaren 

uitgegroeid tot een veelzijdige dierentuin. Pairi Daiza kreeg al meerdere 

keren, terecht, de erkenning van ‘Beste zoo van Europa’. Het park is 

thematisch opgebouwd als een ‘Tuin der Werelden’. Ga mee met ons en 

laat je ontroeren door de meest schattige, indrukwekkende, avontuurlijke 

… dieren. 

Ledenprijs S-Plus € 52  

Niet-leden S-Plus: € 64 

Inbegrepen: bus, inkom 

Niet inbegrepen: fooi chauffeur 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 28 

januari 2021 en gelieve ten laatste te betalen op 5 juli 2021 op ons 

rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of 

Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 

 

7. Zondag 22 augustus 2021: Culturele wandeling Lokeren 

De Oost-Vlaamse stad Lokeren ontstond in een bocht van de Durme. De 

oudste vermelding dateert van het begin van de 12de eeuw. Uit de Lokerse 

geschiedenis onthouden we nog twee scharniermomenten: het verkrijgen 

van een marktoctrooi van Keizer Karel in 1555 en het toekennen van de 

titel ’stad’ ten tijde van Napoleon in 1844. 

We hebben om 14u afspraak met de gids op de Grote Markt.  

Het Stadhuis in Vlaamse rococostijl, het Stadsmuseum met zijn rijke 

Lokerse geschiedenis, de Sint-Laurentiuskerk met ‘De Peperbus’ en het 
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voormalige huis Ryngaut met Lodewijk XVI-salon: Lokeren geeft zijn 

geheimen prijs! 

Tip! Je kan de wandeling combineren met in de voormiddag een bezoek 

aan de wekelijkse rommelmarkt. 

Prijs: € 5 – Aantal plaatsen beperkt 

Inbegrepen: gids wandeling 

Niet inbegrepen: vervoer 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 28 

januari 2021 en gelieve ten laatste te betalen op 5 juli 2021 op ons 

rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of 

Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 

 

8. Donderdag 23 september 2021: Culturele dagtrip: Charmant 

Maastricht 

Maastricht is een van de mooiste en oudste steden van Nederland. Een 

veelzijdige stad waar geschiedenis, cultuur, mode en Bourgondische 

gezelligheid samenkomen.  

We starten ons bezoek aan deze gezellige stad met ‘un stökske vlaoi’ en 

koffie op de Mèrret! Daarna laat een lokale gids ons zien wat Maastricht 

nu zo speciaal maakt. Denk maar aan de twee basilieken, de kleine 

straatjes, de Sint Servaasbrug, de oude vesting en eeuwen aan geschiedenis 

en traditie achter elke deur. De persoonlijke verhalen van de gids zorgen 

ervoor dat de stad echt tot leven komt. 

Na de wandeling vrij verblijf in Maastricht. 

Ledenprijs S-Plus: € 34  

Niet-leden S-Plus: € 46 

Inbegrepen: bus, koffie met Limburgse vlaai, gids wandeling 

Niet inbegrepen: fooi chauffeur, maaltijden en dranken 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 28 

januari 2021 en gelieve ten laatste te betalen op 10 augustus 2021 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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9. Dinsdag 19 oktober 2021: Culturele daguitstap: ‘Langs de 

Frontien en kaas’ 

Op het kruispunt van de Leiestreek, de Westhoek en Noord-Frankrijk, is 

Wervik dé grenzeloze bestemming voor een verrassend uitstapje. 

Na de gebruikelijke ochtendkoffie met koffiekoek start onze gegidste 

busrondrit langs weerszijden van de Frontieren. Het kat- en muisspel 

tussen de ‘komiezen’ (douaniers) en de ‘blauwers’ (smokkelaars), de 

grensarbeid en de land- en taalgrens speelden een grote rol in het kleurrijke 

verleden van de Wervikse grensregio. Afsluiten doen we met dé 

grensdrank bij uitstek: Picon. 

Na een verkwikkende lunch brengen we een leerrijk en smakelijk bezoek 

aan Sint-Jozef, een kaasmakerij uit het Interbellum. In dit prachtige 

stukje erfgoed wordt de rijke traditie van het kaasmaken op een boeiende, 

interactieve manier opnieuw tot leven gebracht en leer je alles wat je altijd 

al wilde weten over kazen maar nooit durfde te vragen.  Achteraf volgt er 

een gepaste degustatie. 

Ledenprijs S-Plus € 65  

Niet-leden S-Plus: € 77 

Inbegrepen: bus, koffie met koffiekoek, gids busrondrit, Picon, lunch, gids 

Kaasmakerij en  degustatie. 

Niet inbegrepen: fooi chauffeur 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 28 

januari 2021 en gelieve ten laatste te betalen op 5 september 2021 op 

ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-

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

GEBABEBB 

 

10. Donderdag 2 december 2021: Culturele dagtrip: Fonkelend 

Rijsel 

Lille of Rijsel zoals de stad ook genoemd wordt ligt in het noordwestelijke 

deel van Frankrijk net over de grens met België. De stad ligt in de regio 

Nord-Pas-de-Calais en ondanks het feit dat de stad in Frankrijk ligt voelt 

de stad toch meer aan als een Vlaamse stad. Wat ook niet zo gek is als je 

beseft dat de stad lang de hoofdstad is geweest van het Franstalige deel van 

het graafschap Vlaanderen. De stad kende zijn grootste groei tijdens de 

industriële revolutie en in deze periode groeide en bloeide de stad uit tot 

zijn huidige grootte. Door het groot aantal bezienswaardigheden, musea en 

het prachtige oude centrum wordt de stad ook wel eens het Parijs van het 
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noorden genoemd. 

Bij het aanbreken van de winter fonkelt en straalt Rijsel, of Lille zoals je 

wil, van levensvreugde! Als bij toverslag heeft de stad plots zijn feestkleed 

aan. De fantastische locatie van het oude centrum, met zijn prachtige 

gevels zorgt voor een uniek decor tijdens de feestdagen. De stad wordt 

versierd met schitterende lichtjes en prachtige decoraties waardoor alles op 

een sprookje lijkt. De 81 kraampjes van de kerstmarkt bieden cadeau-

ideeën, miniaturen, kerstversiering en feestartikelen. Je vindt er 

streekspecialiteiten, maar ook ambachtelijke producten uit o.a. Rusland, 

Canada en Polen! De lekkernijen kan je kopen om mee te nemen of ter 

plaatse te proeven onder het genot van een dampend glaasje glühwein …. 

Na de koffie met croissant, vrij bezoek aan de kerstmarkt. 

Ledenprijs S-Plus € 35  

Niet-leden S-Plus: € 47 

Inbegrepen: bus, koffie met croissant 

Niet inbegrepen: fooi chauffeur 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 28 

januari 2021 en gelieve ten laatste te betalen op 15 oktober  2021 op 

ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-

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

GEBABEBB 

 

 Buitenlandse reizen met S-Plus Oost-Vlaanderen      

 

Van 2 mei tot en met 9 mei 2021: verblijf aan het Gardameer 

Van 27 september tot en met 1 oktober 2021: midweek in Liverpool en 

Manchester 

 

 

Buitenlandse reis met S-Plus Nationaal: 

 

Van 22 augustus tot en met 26 augustus: WENEN (vliegtuigreis die 

reeds 2x werd uitgesteld door het ons bekende virus, derde keer goede 

keer?) 

Van deze buitenlandse reizen heb ik nog geen details. Indien u interesse 

hebt laat het me weten. De plaatsen (zeker de singles) zijn vaak héél vlug 

ingevuld… De brochure 2021 met de details vertrekt op 4 januari. 
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Lidgelden S-Plus 2021 

 

• 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.  

• In 2020 hebben we praktisch geen activiteiten gehad en daarom 

verlengen we jullie lidmaatschap. 

Concreet: ieder betalend lid van 2020 betaalt het lidgeld voor 2021 NIET 

en is automatisch lid in 2021 (ook voor de DUO-leden) 

Voor de nieuwe leden kan dit uiteraard niet. Deze personen nodigen 

wij uit het lidgeld S-Plus voor het jaar 2021 te storten, ten bedrage van 

€ 12,00 per persoon, 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 2021”. Nieuwe DUO-eden betalen € 6. 

We sluiten af eind februari 2021. 

• 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) 

• 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.. 
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Nuttige info: 

 

 

Francine van der Graaf: voorzitter   

Tel 0496/86.12.35 

Tichelrei 14, app 020, 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  

  
  PRIVACY DISCLAIMER 

S-Plus afdeling ACOD Onderwijs gepensioneerden neemt uw privacy ernstig. De 

contactgegevens die u hebt gedeeld in het kader van uw inschrijving/deelname worden 

uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuws, verdere activiteiten, onze 

werking, of wijzigingen in het evenement. U heeft het recht om uw gegevens te laten 

verbeteren, hiervan inzage te vragen, de verwerking van uw gegevens te laten beperken, 

stop te laten zetten of te verwijderen, via privacyvzw@socmut.be. U vindt onze 

uitgebreide privacyverklaring terug op www.s-plusvzw.be door op de knop ‘privacy 

disclaimer’ te klikken 
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