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ACOD-ONDERWIJS ONDERAFDELING GEPENSIONEERDEN 

Tel.: 09 269 93 40 

Secretariaat: Bagattenstraat 158 -  9000 Gent  

                        
Mededelingenblad CONTACT 

Jaargang 46   nr. 10 december 2019 

& 

Jaargang 47  nr. 1 januari 2020 

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

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. 

 

 

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 2020 vol warmte en vriendschap. 

Wij hopen u terug te zien bij onze activiteiten: een gepast evenwicht 

tussen rust en beweging maar ook het contact met de buitenwereld 

zijn onmisbaar zowel voor de geest als voor het lichaam. 

 

 
 

 

 

Aan onze leden  

Door omstandigheden, buiten onze wil om, is het Contactblad van 

november NIET per post verdeeld kunnen worden. 

Aan de leden van wie we het mailadres kenden hebben we een digitale 

versie kunnen doorsturen. 

Dit nummer in de papieren versie zal bij jullie na 16 december aankomen 

met het volledig S-Plus programma voor 2020. Het programma werd  pas 

vrijgegeven midden december.  
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Genoteerd 

 

Van Nancy Libert, algemeen secretaris ACOD Onderwijs, ontvingen 

we een nieuwsbrief waarin  een voorlopige maar weliswaar 

omvangrijke  evaluatie  werd neergeschreven  omtrent het Vlaams 

regeerakkoord in relatie tot  het hedendaags onderwijsgebeuren.  

Haar analyse werd hieronder in extenso opgenomen: 

Natuurlijk kan je het werk van een regering pas echt beoordelen op het 

einde van de legislatuur, maar uit het regeerakkoord leer je ook al veel, 

zeker als je kritisch leest. 

Over het regeerakkoord van Jambon I kunnen we ons niet in een of twee 

woorden uitspreken.  Sommige maatregelen zijn voor ons positief, andere 

negatief.   Bovendien is het akkoord op veel punten vaag en 

vrijblijvend.  We zullen dus moeten afwachten hoe deze punten concreet 

ingevuld worden. 

Het regeerakkoord bevat een pak maatregelen die de werkdruk zouden 

moeten doen afnemen.  

De regering erkent alvast de resultaten van het grote tijdsbestedings-

onderzoek en wil de focus weer op de kernopdracht leggen.  Wij hebben 

destijds onze schouders gezet onder dit onderzoek en onze leden 

opgeroepen eraan deel te nemen.  Het doet ons plezier dat die inspanning 

nu beloond wordt. 

Er komt een meldpunt voor planlast en irriterende regeldruk.  In de school 

zal het personeel inspraak krijgen in de aanpak van de planlast.  Ook de 

inspectie zal haar werkwijze hieraan aanpassen.  Zij zal zich baseren op 

concrete resultaten en niet op nutteloze rapporteringen.  Bovendien zal ze 

ook aanbevelingen geven over het terugdringen van de planlast. 

De juridisering van het onderwijs zorgt voor een enorme 

verantwoordingsdrang en dus ook voor planlast.  Er wordt gestreefd naar 

concrete maatregelen om deze tendens keren. 
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Leerkrachten en directies kunnen – ná overleg met de ouders en op basis 

van objectieve diagnostiek – beslissen om een kind met beperkingen niet 

op te nemen in het gewoon onderwijs. 

Het kleuteronderwijs krijgt evenveel middelen als het lager 

onderwijs.  Extra kinderverzorgsters in het kleuteronderwijs zullen zorgen 

voor meer handen in de klas. 

Het M-decreet wordt het begeleidingsdecreet.  Voorlopig is het niet 

duidelijk of dit de werkdruk zal doen afnemen.  

Directies in het basisonderwijs krijgen extra administratieve, pedagogische 

en beleidsondersteuning in functie van het aantal personeelsleden.  We 

weten nog niet of de regering hier het aantal ‘koppen’ of het aantal 

voltijdsequivalenten als basis zal nemen. 

Het regeerakkoord bevat ook een aantal maatregelen met een sociale 

impact.  Die maatregelen zijn echter niet allemaal positief.   

De regering erkent dat de zorg voor kwetsbare jongeren niet aan de 

schoolpoort ophoudt en dat er meer aandacht moet zijn voor jeugdzorg.  

Lokale gezinscoaches zullen kwetsbare gezinnen ondersteunen op alle 

levensdomeinen, bijvoorbeeld wanneer het moeilijk is schoolfacturen te 

betalen.  

In de strijd tegen armoede worden rechten waar mogelijk automatisch 

toegekend. 

In de kinderopvang krijgen kinderen van werkende ouders voorrang op 

kinderen van werkzoekende ouders.  Wat dan met werkzoekende 

leerkrachten die plots een vervangingsopdracht aangeboden krijgen en 

geen plaats hebben gekregen in de kinderopvang? Deze regering mag de 

toegang tot de kinderdagverblijven niet bemoeilijken voor bepaalde 

kwetsbare ouders. Het enige juiste antwoord is het creëren van bijkomende 

capaciteit. Voor kinderen die in taalarme gezinnen opgroeien, is het 

immers zeer belangrijk dat zij heel snel in een taalrijke omgeving 
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opgevangen worden. Het zal hun slaagkansen in de schoolloopbaan ten 

goede komen. 

Door het principe van de dubbele contingentering moesten de scholen 

streven naar een gezonde mix van ‘kansarme’ en ‘kansrijke’ kinderen.  Dit 

werkt in beide richtingen.  Eenvoudig gesteld: scholen met veel ‘kansarme’ 

leerlingen, moesten bij de inschrijvingen voorrang geven aan ‘kansrijke’ 

kinderen.  Dit principe was al afgevoerd in het secundair onderwijs en gaat 

nu ook in het basisonderwijs op de schop, omdat de regering kiest voor 

maximale vrijheid voor ouders om een school naar wens te kiezen voor hun 

kinderen. 

We vrezen dat door de bijzondere aandacht voor de kennis van het 

Nederlands de SES-middelen te veel gebruikt zullen worden voor het 

wegwerken van taalachterstand.  Hierdoor worden andere uitdagingen 

genegeerd. 

Op vlak van de loopbaan zien we positieve punten, maar ook minstens één 

knipperlicht. 

De regering wil maatregelen nemen die sneller leiden tot een duurzamere 

aanstelling, wat goed nieuws is voor startende leerkrachten. 

Als de lerarenplatforms in het secundair onderwijs positief geëvalueerd 

worden, dan zullen ze worden uitgebreid. Andermaal goed nieuws voor de 

starters. 

De evaluatieprocedure wordt herzien.  Volgende passage suggereert dat dit 

eerder tot een versoepeling van de procedure zal leiden: Niet functio-

nerende personeelsleden moeten we kunnen laten gaan.  Wij zullen dit van 

dichtbij opvolgen! 

Ook op vlak van de vakinhoud zal een en ander veranderen en dat stemt 

ons niet altijd tot vreugde. 

Positief voor ons: de eindtermen en leerplannen worden gekoppeld aan 

vakken.  Als die vakken geclusterd zijn, moet dat verduidelijkt worden. 
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De inspectie zal meer focussen op individueel en collectief huisonderwijs. 

De controle op het (collectief) huisonderwijs – de privéscholen – zal 

plaatsvinden op de leslocaties waar het onderwijs plaatsvindt. 

Er komt een wetenschappelijke evaluatie van de impact van CLIL – 

vakken die geen taalvak zijn en toch onderwezen worden in een andere taal 

– op de leerprestaties van de leerlingen. 

Dat er zo veel nadruk ligt op STEM, bevalt ons minder.  Bestaat er dan 

niets anders meer, zoals schoonheid – kunst, muziek,… – en sociale 

vaardigheden? 

De regering wil volop inzetten op duaal leren.  Het is voorlopig niet 

duidelijk wat dit voor het personeel (en voor de leerlingen) zal betekenen. 

Leerkrachten krijgen de kans om verder te professionaliseren via 

navormingen.  Wij vinden dat een goed idee, indien het de leerkracht zelf 

is die zijn noden en traject bepaalt en niet de school. 

Tenslotte zijn er nog enkele andere zaken die onze aandacht verdienen. 

Er komt meer transparantie in de structuur van het secundair onderwijs. 

Als een school van het officieel onderwijs wordt overgedragen, dan zal 

men in eerste instantie proberen ze binnen het officieel onderwijs te 

houden. 

Bij een fusie van scholen wordt het personeel nauwer betrokken alvorens 

de beslissing genomen wordt. 

Deze voornemens juichen wij toe.  Op vlak van de levensbeschouwing 

stellen we twee pijnpunten vast. 

De levensbeschouwelijke neutraliteit – we spreken ons hier enkel uit over 

het personeel, niet over de leerlingen – zal enkel in het GO! en het 

provinciaal onderwijs gelden, niet in het onderwijs van steden en 

gemeenten. 
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De vervanging van één uur levensbeschouwelijk vak door het vak LEF in 

de derde graad zal alleen in het GO! gebeuren.  Wij vinden dat ieder kind – 

in ieder net – vanaf de eerste graad een vak LEF moet krijgen. 

Besluit 

Het is dus niet eenvoudig om in enkele woorden te oordelen over dit 

regeerakkoord.  Het bevat wel degelijk positieve elementen, maar evenzeer 

ambigue en negatieve.  Bovendien is het nog afwachten hoe en in welke 

mate al deze punten – de positieve en de negatieve – zullen worden 

ingevuld.  

We aanvaarden alvast niet dat de werkingsmiddelen – die van het 

basisonderwijs uitgezonderd – niet geïndexeerd worden en dat de subsidies 

voor projecten met 6 procent verminderd worden.  Wij vinden dat 

onderwijs investeringen nodig heeft, geen besparingen. 

 

 

 

Nancy Libert 

Algemeen secretaris ACOD Onderwijs. 
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Onze activiteiten 

 

1. Op 30 januari 2020 om 10u.-12u30: jaarlijkse algemene 

vergadering ACOD Onderwijs gepensioneerden gevolgd door receptie 

en etentje 

Dagorde: 

- activiteitenverslag 2019 

- financieel verslag 2019 

- voorlopig activiteitenprogramma 2020 

- verkiezing ontslagnemende bestuursleden en nieuw bestuurslid 

ondervoorzitter:   

  

Zijn ontslagnemend en herverkiesbaar: 

• Francine van der Graaf, voorzitter 

• Marlene Vanhecke, penningmeester 

• Rita De Smet, bestuurslid 

• Jean Paul Van Hauwe, bestuurslid 

• 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.” 

 

- Receptie achteraf met een glaasje en een hapje. 

- Nadien, rond 13u. zouden we samen lunchen in  restaurant Homard 

Rouge, Ketelvest in Gent.  

Prijs lunch: € 27 (voorgerecht, hoofdschotel, koffie of thee met 

versnaperingen) 

Wie mee wil laat het weten want we moeten zeker en vast reserveren! 

 

Héél warme oproep tot leden die ons willen vervoegen in het bestuur! 

We hebben een 3-tal bestuursvergaderingen per kalenderjaar. 

Kandidaten bestuursleden kunnen zich  melden via de antwoordstrook 

ten laatste op 20 januari 2020. 
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2. Op maandag 10 februari om 13u45: Opera in de cinema: 

‘PORGY and BESS’ van George Gerschwin. 

Voor het eerst sinds 1990 voert The Met weer de Gershwins’ Porgy and 

Bess op in een nieuwe productie onder leiding van James Robinson, die 

met dit werk debuteert bij het gezelschap.  

De “folk opera van Amerika”, zoals de makers ze in 1935 beschreven, 

vertelt het verhaal van de gehandicapte bedelaar Porgy, vertolkt door Eric 

Owens, en zijn liefde voor de aan drugs verslaafde Bess, een rol van Angel 

Blue.  

David Robertson leidt een bezetting van topniveau, met naast de 

hoofdrolspelers ook Donovan Singletary als de visser Jake, Golda Schultz 

als zijn vrouw Clara, Latonia Moore als de berooide weduwe Serena, 

Frederick Ballentine als drugsdealer Sportin’ Life, Alfred Walker als de 

brutale dokwerker Crown en Denyce Graves als Maria, matriarch van het 

stadje en uitbaatster van de plaatselijke kruidenierswinkel.  

De nieuwe productie met de tijdloze melodieën van de geliefde klassiekers 

Summertime, It Ain’t Necessarily So, Bess, You Is My Woman Now, I 

Loves You Porgy en My Man’s Gone Now, werd bij de première in 

Londen eerder dit jaar triomfantelijk onthaald 

 

Locatie: Kinepolis,Gent  

Prijs: € 18 

Afspraak in de hall van Kinepolis rond 13u30. De penningmeester zal 

de kaarten bij zich hebben. 

Inschrijven kan  per mail of via antwoordstrook vóór 15 januari 2019 en 

dan ook betalen op ons rekeningnummer S-Plus: IBAN: BE76 0011 

1732 3495 - BIC: GEBABEBB 
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Activiteiten in samenwerking met S-PLUS 

• Voor het deelnemen aan de S-Plusactiviteiten is het lidmaatschap 

S-Plus vereist. 

 

• Het inschrijven voor de activiteiten (daguitstappen en 

meerdaagse reizen) moet gebeuren op 4 februari 2020 om 8u30: wij 

schrijven in als groep. 

 

• Hoogstwaarschijnlijk 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. Eens betaald gelden de 

annuleringsvoorwaarden zoals hieronder vermeld. Voor de 

meerdaagse reizen is er de annuleringsverzekering (inbegrepen in de 

prijs) 

 

• alle daguitstappen en de meerdaagse reizen per bus vertrekken 

nu aan de P&R in ZWIJNAARDE, aan het sportcomplex De 

HEKERS, eindhalte van tram 2.Er zijn parkeerplaatsen en de P&R ligt 

bij de R4, de E40 en de E17. 

 

• Het betalen van de activiteit (daguitstap) moet gebeuren via ons 

(op ons rekeningnummer), ten laatste vier weken vóór de uitstap. U zal 

in de Contactbladen aan de betalingen herinnerd worden.  

 

• Elk jaar opnieuw moeten deelnemers hun daguitstap annuleren 

wegens ziekte, ongeval of overlijden. Daarom werkt S-Plus vanaf nu, 

i.s.m. P&V-Verzekeringen, met een reisverzekering voor 

daguitstappen en verblijven in het binnenland. 

Hierna een overzicht van de meest voorkomende situaties die geldig zijn 

voor annulatie van uw daguitstap of binnenlandse vakantie: 

Bij ziekte, ongeval of overlijden van uzelf als verzekerde of een familielid 

tot de 2e graad (ouders, kinderen, (schoon) broers, (schoon)zussen). 

Overlijden van een aanverwante minderjarige tot de 3e graad. 

Er wordt altijd een administratieve kost van 5 euro per persoon 

aangerekend. 
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Voor annulatie van meerdaagse buitenlandse reizen gelden de 

voorwaarden van de annulerings- en bijstandsverzekering van de 

touroperator.   

 

• Ongeveer een maand voor de daguitstap krijgt u van S-Plus een 

persoonlijke brief met de praktische info: uur van vertrek en plaats. 

Wie via ons inschreef mag de vraag tot betalen aan S-Plus negeren maar 

op ons rekeningnummer betalen. 

 

ACTIVITEITEN S-PLUS 2020 

 

Op dinsdag 21 januari 2020: Nieuwjaarsconcert S-Plus in het Kursaal 

van Oostende. Het aantal kaarten en de plaatsen zijn ons toegewezen. 

Programma: 

Hij is de rode draad door 16 nieuwjaarsconcerten en wordt nu zelf in 

de bloemetjes gezet. Niemand minder dan Lou Roman zal op het 

nieuwjaarsconcert van 2020 de Vedet van S-Plus krijgen. 

Het programma wordt gevuld met artiesten met wie Lou altijd graag heeft 

samengewerkt: Gunther Neefs, Barbara Dex, Udo, Patrick Onzia en 

Dirk Van Vooren. Ook Maxime, de dochter van Lou, blijkt even 

muzikaal als haar vader en komt iets zingen. Top of the bill zijn The 

Gibson Brothers. 

Uiteraard brengt Lou Roman zijn eigen orkest mee, net als Nadia en 

Ivann. En ook het Showcase Ballet is opnieuw van de partij. 

Inschrijvingen zijn afgesloten. De ingangskaarten worden u per post 

bezorgd. 

 

ONTMOETEN en BELEVEN: daguitstappen met S-Plus Oost-

Vlaanderen 

 

1. Op donderdag 12 maart 2020 : 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 … Bij een koffie krijgen we een 
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videofilm te zien over de werkzaamheden die gebeuren tijdens het seizoen 

en daarna vernemen we alles over de warmtepomp, de ‘bollenkoker’, 

dissectie van een bol op zoek naar een bloem, …  

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.  

Om 15u. neemt een gids 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!    

Prijs: € 55 (niet Ledenprijs S-Plus : € 67)  

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 2020 en gelieve ten laatste te betalen op 5 februari 2020 op ons 

rekeningnummer S-Plus: 001-1173234-95 of Europese overschrijving  

IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB 

 

2. Op donderdag 9 april 2020 : 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 

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

activiteiten.  

 

Na de gebruikelijke ochtendkoffie met Truiense kattenkop maken we met 

een gids een wandeling door de historische binnenstad van St. 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.  
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Na de lunch maken we een tocht met de autocar langs pittoreske 

kerkdorpjes, machtige kastelen en vierkantshoeves, filmlocaties …  En 

uiteraard tussen bloesemende boomgaarden. De natuur is op dat moment 

een lust voor het oog. Vooral de appel-, peren- en kersenbomen staan in 

bloei.  

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. 

Prijs: € 58 (niet Ledenprijs S-Plus : € 70)  

Inbegrepen: bus, koffie met kattenkop, 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 2020 en gelieve ten laatste te betalen op 1 maart 2020 voor de 

activiteit op ons rekeningnummer S-Plus: 001-1173234-95 of Europese 

overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB 

 

3. Op dinsdag 12 mei 2020: Mechelen Beiaardstad 

Een historisch stadsbezoek in eigen land? Mechelen, de stad van de 

Maneblussers, is de locatie bij uitstek. Deze stad neemt je mee langs 

knusse straatjes, mooie gebouwen en lieflijke begijnhoven. Of wat denk je 

van een adembenemend uitzicht vanop de toren van de Sint-

Romboutskathedraal? Dit imposante bouwsel staat voor de rijke 

middeleeuwse geschiedenis van de Dijlestad. 

 

De beiaard heeft eeuwenlang een prominente rol gespeeld in het leven van 

de stad. Eerst nog slechts als oproep of verwittiging werden de klokken 

geluid maar van langsom meer en parallel met de ontwikkeling van het 

instrument kreeg de beiaard een meer prominente plaats toebedeeld. 

 

Na de koffie nemen gidsen ons mee voor een exclusieve kijk achter de 

muren van de befaamde Beiaardschool van Mechelen. We volgen de 

beiaardier en laten ons onderdompelen in de beiaardtraditie van Mechelen. 

Het bezoek sluit af met een demonstratieconcert. 
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Na de lunch volgen we de gids door het 16de-eeuwse Mechelen. Wist je dat 

Mechelen een belangrijke politieke en economische rol speelde in de 

Bourgondische periode? Veel historische gebouwen getuigen hiervan. Hou 

je vast, want de lijst is lang: de Sint-Romboutskathedraal, de voormalige 

paleizen van Margaretha van Oostenrijk en Margaretha van York, het 

paleis van de Grote Raad, … We nemen tot slot nog een kijkje bij de recent 

ontdekte 14de-eeuwse muurschilderingen in de Sint-Janskerk. Een niet te 

missen ervaring!  

 

Tijdens een bezoek aan Mechelen kan een kennismaking met het befaamde 

bier van Brouwerij Het Anker: de ‘Gouden Carolus’ niet ontbreken. We 

sluiten de dagtrip af in de brouwerij en ontdekken alles over de 

geschiedenis en het brouwproces.   

Prijs: € 58 (niet Ledenprijs S-Plus : € 70)  

Inbegrepen: bus, koffie met koek, gids beiaardschool, lunch, gids 

stadswandeling, brouwerijbezoek met degustatie   

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 28 

januari 2020 en gelieve ten laatste te betalen op ongeveer 1 maand 

voor de activiteit op ons rekeningnummer S-Plus: 001-1173234-95 of 

Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 

 

 

4. Op donderdag 18 juni 2020: Culturele dagtrip: Oostende Street Art 

 

Oostende is de perfecte kustgemeente. Hier valt altijd iets te beleven. Van 

de authentieke vissersambiance aan de haven tot het shoppingwalhalla in 

de Kapellestraat en de prachtige kunst in het MU-Zee en het James 

Ensorhuis. De stad aan zee biedt voor elk wat wils. 

The Crystal Ship is het grootste street art festival in Europa rond kunst in 

de openbare ruimte. Wereldbekende artiesten, zowel nationale als 

internationale kunstenaars, creëerden ondertussen een 50-tal gigantische 

muurschilderingen en fantastische kunstinterventies in Oostende. Al deze 

werken vormen samen een artistiek parcours in de stad. 

Wil je meer te weten komen over de unieke street art in Oostende? Dat 

kan!  
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Na de ochtendkoffie ontdekken we onder leiding van een gediplomeerde 

gids de mooiste en spectaculairste kunstwerken van The Crystal Ship in 

Oostende dat al aan zijn vijfde editie toe is. Tijdens de wandeling zie je 

zowel nieuwe werken als werken uit de vorige edities. 

Na de wandeling vrij verblijf in Oostende.  

 

Prijs: € 35 (niet Ledenprijs S-Plus : € 47)  

Inbegrepen: bus, koffie met koek, gids street art wandeling  

Niet inbegrepen: lunch, drank, fooi chauffeur 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 28 

januari 2020 en gelieve ten laatste te betalen op ongeveer 1 maand 

voor de activiteit op ons rekeningnummer S-Plus: 001-1173234-95 of 

Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 

 

 

5. ? juli 2020: Culturele wandeling Oudenaarde (datum wordt later 

medegedeeld) 

 

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 zijn schitterende pareltjes. Maar 

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

10u. 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 

tegen de middag op een terrasje. 

 

Gratis. Met eigen vervoer ( auto, trein of bus…) 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 28 

januari 2020  
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6. Op donderdag 20 augustus 2020 - i.s.m. VFG: Safaripark Le Monde 

Sauvage 

 

Ga mee en ontdek de magie van  Safaripark Le Monde Sauvage in 

Aywaille. Beleef in de dierentuin, met een treintje, een echte Afrikaanse 

safari en ontdek giraffen, olifanten, nijlpaarden, neushoorns, zebra’s, gnoes 

en nog veel meer soorten in een natuurlijk milieu dat hen toelaat in halve 

vrijheid te leven. 

Maak in het park ook kennis met de Zuid-Amerikaanse zone, de volières, 

de Jungle Dome en zijn Mayatempel, de grote roofdieren en de beren, het 

Noord-Amerikaanse woud, het apen- en lemureneiland, het bos van de 

uilen, de struisvogelruimte en nog meer … 

Mis zeker de drie spektakels niet: de papegaaien-, de zeeleeuwen-, en de 

roofvogelshow: topmomenten tijdens het bezoek. 

In het Afrikaans restaurant en de zelfbediening kan iedereen zijn gading 

vinden, zowel voor de kleine als voor de grote honger. Picknicken kan 

trouwens ook. 

 

Prijs: € 40 (niet Ledenprijs S-Plus : € 52) 

Inbegrepen: bus, toegang Le Monde Sauvage 

Niet inbegrepen: fooi chauffeur, maaltijden en dranken 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 28 

januari 2020 en gelieve ten laatste te betalen op ongeveer 1 maand 

voor de activiteit op ons rekeningnummer S-Plus: 001-1173234-95 of 

Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 

 

7. ? augustus 2020 - Culturele wandeling Dendermonde(datum wordt 

later medegedeeld) 

 

De samenvloeiing van Schelde en Dender leek de verre voorvaders allicht 

een geschikte locatie om een nederzetting te stichten. Vandaag heeft de 

Dender (en de Oude Dender) nog steeds een centrale plaats in het hart van 

de stad Dendermonde. Hoewel de stad tijdens de Eerste Wereldoorlog 

bijna volledig werd verwoest is er nog veel moois te bewonderen.  

We hebben afspraak met de gids om 10u op de Grote Markt aan het 

Stadhuis en gaan op zoek naar het rijk historisch patrimonium van deze 

voormalige vestingstad.  
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Dendermonde heeft een schat aan bezienswaardigheden, met zijn belfort, 

het Begijnhof, de Gildereuzen en het Ros Beiaard komt het vier keer voor 

op de Unesco Werelderfgoedlijst. Maar er is nog meer  … We sluiten de 

wandeling af tegen de middag op een terrasje.  

 

Gratis. Met eigen vervoer ( auto, trein of bus…) 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 28 

januari 2020 

 

8. Op donderdag 17 september 2020: Culturele dagtrip: Luik ‘Vurige 

Stede’ 

 

Luik, ook wel de Vurige Stede (cité Ardente) genoemd bruist van het 

leven. Als grootste toeristische stad van Wallonië heeft Luik heel wat te 

bieden. Luik beschikt over een uniek landschap, met tal van groene zones 

en de rivier de Maas die door de stad loopt. 

 

Na de koffie start onze gegidste ontdekkingstocht in het station Luik-

Guillemins. Het hst-station is een echte kathedraal van glas en staal die de 

gerenommeerde Spaanse architect Santiago Calatrava heeft ontworpen. Het 

werd in september 2009 ingehuldigd. Dit monumentale, organische, 

luchtige, transparante station hertekent het stadsbeeld en werpt zich op als 

symbool voor de stadsvernieuwing.  

Na het bezoek aan het station nemen we de pendelboot naar het centrum 

van Luik. 

Na een verkwikkende lunch verkennen we het historisch centrum. We 

wandelen door de wijk ‘la Cité’, de oudste van de drie stadsbuurten van 

Luik binnen de middeleeuwse omwalling tussen de Maas en de voet van de 

hellingen van de Citadel: het Paleis van de Prins-bisschoppen, het stadhuis, 

de ‘Place du Marché’ en het ‘Perron’, de oude straten, de smalle steegjes, 

de trappen, de knappe gevels van de patriciërswoningen, de opmerkelijke 

steenborden aan de huizen van ambachtslieden of handelaars … 

We sluiten de dagtrip af met een Péket in La maison du Péket. 

Prijs: € 54 (niet Ledenprijs S-Plus : € 66)  

Inbegrepen: bus, koffie, gids station, lunch, gids wandeling, een Péket   

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur 



 

  



 

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 30 januari 2020: Algemene Ledenvergadering ACOD 

Onderwijs gepensioneerden met receptie en eventueel lunch achteraf. 

 

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

 

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

 

 

Ik stel me kandidaat als bestuurslid ACOD - Onderwijs, gepensioneerden 

Gent: 

 

Kandidatuur ten laatste op 20 januari 2020 bij Freddy D’havé. 

 

Naam en voornaam:  

 

………………………………………………………………………………… 

 

2. Op maandag 10 februari 2020: Opera i/d Cinema ‘Porgy and Bess’ (€ 

18) 

 

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

 

 

 

 

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

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


 

  



 

Antwoord- en inschrijvingsstrook 

Daguitstappen & Meerdaagse reizen S-PLUS 

mail of brief ten laatste bij D’havé - Vanhecke op 28 januari 2020 ) 

 

Alle betalingen: Swipe cafés en daguitstappen op ons rekeningnummer S-Plus: 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 op hun rekeningnummer. 

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

adres : …………………………………………………………………………… 

tel.: ………………………………………………………………………. 

Daguitstappen met S-Plus 

1. Op donderdag 12 maart 2020 : Amaryllissen en Breda 

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

 

2. Op donderdag 9 april 2020 : Feeërieke bloesemtrip 

 

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

 

3. Op dinsdag 12 mei 2020: Mechelen Beiaardstad 
 
Aantal personen:…………………………………………………………………………… 

 

4. Op donderdag 18 juni 2020: Oostende Street Art 

5.  

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

 

6. ? juli 2020: Culturele wandeling Oudenaarde 

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

 

7. Op donderdag 20 augustus 2020 - i.s.m. VFG: Safaripark Le Monde Sauvage 

 

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

 

8. ? augustus 2020 - Culturele wandeling Dendermonde  

 

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

 

9. Op donderdag 17 september 2020: Luik ‘Vurige Stede’ 

 

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

  

10. Op dinsdag 20 oktober 2020: Sluizencomplex Terneuzen en Vestingstad Hulst 

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

 

11. Op donderdag 3 december 2020: Wintermarkt in Brugge 

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



 

Meerdaagse reizen met S-Plus Oost-Vlaanderen 

Gelieve de naam van de deelnemers te noteren aub. 

 

 

1. Van 3 tot 10 mei 2020:  het Gardameer 

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

 

2. Van 21 tot 25 september 2020:  Sächsische Schweiz en Dresden  
 

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

 

3. Van 20 tot 22 november 2020: gastronomisch in La Roche-en-Ardenne 

 

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

 

Meerdaagse reizen met S-Plus Nationaal 

 

1. Van 5 april 2020 tot en met 9 april 2020: CITYTRIP WENEN  

 

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

 

2. Van 15 sept. tot en met 22 sept. 2020: PELOPONNESOS, DE BAKERMAT VAN 

ONZE BESCHAVING 

 

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

 

Bijleren… 
 

 

• SWIPE cafés 2020: alle lessen in Bond Moyson, Tramstraat 69, Zwijnaarde 

 

dinsdag 11 februari aantal personen: ……………………………………………………………………. 

dinsdag 17 maart aantal personen: ……………………………………………………………………. 

dinsdag 19 mei aantal personen: ……………………………………………………………………. 

dinsdag 15 september aantal personen: ……………………………………………………………………. 

dinsdag 6 oktober aantal personen: ……………………………………………………………………. 

 dinsdag 17 november aantal personen: ……………………………………………………………………. 

 

 

Ik wil graag meer info over: 

• Côte d’Azur Sainte Maxime van 16.05 en met 25.05.20 - busreis 

• Cereste – de Provence van 28.08 tot en met 05.09.20 – busreis 

 

 

 

Datum:………………………………………………………      Handtekening:……………………… 
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Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 28 

januari 2020 en gelieve ten laatste te betalen op 1 maand voor de 

activiteit op ons rekeningnummer S-Plus: 001-1173234-95 of Europese 

overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB 

 

 

9. Op dinsdag 20 oktober 2020: Culturele dagtrip: Sluizencomplex 

Terneuzen en Vestingstad Hulst 

 

Het sluizencomplex in Terneuzen vormt de onmisbare schakel tussen de 

Westerschelde en het kanaal van Gent naar Terneuzen, één van de drukst 

bevaren kanalen die Europa rijk is. Jaarlijks passeren bijna 70.000 zee- en 

binnenvaartschepen de sluizen. Het havengebied is voortdurend in 

ontwikkeling en vervult een belangrijke internationale rol. 

Het gezellige Hulst is de mooiste vestingstad van Zeeland. De stad 

profileert zich als de “meest Vlaamse stad” van Nederland en heeft een 

Bourgondisch hart, een prachtige basiliek, tal van monumenten, schattige 

winkeltjes en zit vol historie. 

 

Om 10u. worden we ontvangen met koffie/thee met Zeeuwse lekkernij in 

‘Het Portaal van Vlaanderen’ in Terneuzen. Daarna neemt de gids ons mee 

voor een indrukwekkend kijkje achter de schermen van het 

sluizencomplex. Hoe wordt een binnenvaartschip of een zeeschip door de 

sluis geloodst? Wat is ‘lichteren’? We brengen ook een bezoek aan de 

radartoren en de brugkelder.   

Na de lunch rijden we door naar Hulst. Daar hebben we afspraak met de 

gids voor een wandeling over de vestingwallen en door het oude en 

sfeervolle centrum van dit grensstadje. Na de wandeling kan je Hulst 

verder verkennen op eigen houtje. Je kan er trouwens prima winkelen en 

terrasjes doen.   

 

Prijs: € 62 (niet Ledenprijs S-Plus : € 74)  

Inbegrepen: bus, koffie, gids sluizencomplex, 3-gangenlunch, gids 

wandeling.   

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 28 

januari 2020 en gelieve ten laatste te betalen op ongeveer 1 maand 
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voor de activiteit op ons rekeningnummer S-Plus: 001-1173234-95 of 

Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 

 

10. Op donderdag 3 december 2020: Culturele dagtrip: Wintermarkt 

in Brugge 

Wintermarkt Brugge vindt plaats op een fantastische locatie in misschien 

wel de mooiste stad van België en ver daarbuiten. Het super knusse 

centrum van Brugge met haar smalle steegjes en middeleeuwse gebouwen 

zijn een toeristische attractie zonder weerga. Tijdens de wintermarkt is de 

binnenstad nog eens extra magisch wanneer de gezellige kerstsfeer met 

duizenden lampjes, dennengeur, warme wafels en glühwein de toon zetten. 

Om in de sfeer te komen brengen we in de voormiddag een gegidst bezoek 

aan bouwerij ‘De Halve Maan’. Deze authentieke huisbrouwerij in het 

centrum van Brugge is een familiebedrijf met een traditie van zes 

generaties brouwers sinds 1856. Hier wordt het Brugse stadsbier ‘de 

Brugse Zot’ gebrouwen: een pittig biertje van hoge gisting op basis van 

mout, hop en speciale gist. Maar oordeel zelf want na de rondleiding volgt 

er een degustatie.    

Opgelet: Er zijn 220 (vaak steile) trappen tijdens de rondleiding. 

In de namiddag vrij bezoek aan de wintermarkt. 

Prijs: € 35 (niet Ledenprijs S-Plus : € 47)  

Inbegrepen: bus, gids brouwerij, Brugse Zot 

 

Niet inbegrepen: fooi chauffeur, maaltijden en dranken 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 28 

januari 2020 en gelieve ten laatste te betalen op ongeveer 1 maand 

voor de activiteit op ons rekeningnummer S-Plus : 001-1173234-95 of 

Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 
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ONTMOETEN en BELEVEN: meerdaagse reizen met S-Plus Oost-

Vlaanderen 

 

1. Van 3 tot 10 mei 2020: Cultuurtrip  het Gardameer 

Juist over de Alpen aan de zonnige zuidzijde, bevindt zich het grootste 

alpenmeer van Italië: het Gardameer. Rond het meer treft u nog oude 

pittoreske dorpjes aan met gezellige straatjes en pleintjes. We verblijven in 

Riva, gelegen aan de noordzijde, waar het Gardameer op zijn mooiste is. 

Hier wordt het meer omgeven door de indrukwekkende berghellingen van 

de Dolomieten. Tegen de kalkrotsen en aan het diepblauwe water, is de 

ligging van Riva buitengewoon schilderachtig. Het toeristische centrum 

biedt heel wat mogelijkheden: het havenplein, nauwe steegjes en 

middeleeuwse gebouwen. Ook ’s avonds is het heerlijk wandelen over de 

oeverpromenade langs het meer. We maken tijdens deze reis enkele 

boeiende excursies.  

Een mooie tocht is die per boot naar Limone, een van de andere 

schilderachtige plaatsjes aan het meer. Een tocht rond het Gardameer met 

bezoek aan de bedevaartplaats Madonna della Corona, waar het kerkje op 

774m hoogte in het rotsmassief is ingebouwd. Bezoek aan het schiereiland 

Sirmione, gelegen op het zuidelijkste puntje van het meer. En natuurlijk, 

Venetië, stad van de gondeliers. We varen per vaporetto over het Canal 

Grande naar de Rialtobrug. Geleide stadswandeling over de Brug der 

Zuchten en bezoek aan het San Marcoplein. Gelegenheid tot bezoek aan 

het Dogenpaleis. U kan ook per lift op de 99m hoge toren, van waaruit u 

een schitterend zicht heeft over Venetië. Kortom, een prachtige 

seniorenreis! 

Dag 1:  

Vertrek vanop de opstapplaatsen via de Duitse autowegen richting 

Oostenrijk. Gebruikelijke stops en vrij middagmaal onderweg. Verder naar 

de Duits/Oostenrijkse grens tot in Reutte. Avondmaal en 

tussenovernachting in een 3-sterrenhotel. 

 

Dag 2*: 

Na het ontbijt vertrekken we via Innsbruck en de Brennerbrug richting 
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Bolzano. Verder langs Trento naar Riva, gelegen aan het Gardameer. 

Aankomst in het hotel. Gelegenheid tot middagmaal en kamerverdeling. 

 *Na de middag verkennen we Riva en maken er een gegidste 

stadswandeling in het gezellige stadje langs de promenade, de haven en het 

marktplein. Nadien nemen we wat vrije tijd in Riva. 

 *Wettelijk verplichte rustdag chauffeur (1/2d) 

Dag 3*:  

In de voormiddag nemen we de boot naar Limone waar we een kort 

bezoekje brengen. Daarna gaat de boottocht verder naar Malcesine. Deze 

‘parel van het meer’, ligt aan de voet van de Monte Baldo en kijkt uit over 

het gigantische meer. Het imposante Scaliger kasteel dateert uit de 16de 

eeuw en domineert het historische centrum van de stad. We flaneren er 

door de pittoreske straatjes met de gezellige terrasjes. Nadien heeft u de 

gelegenheid om de Monte Baldo te bestijgen, één van de meest 

fascinerende natuurlijke plaatsen van de Alpen. Hier krijgt u een enorm 

natuurlijk terras te zien aan het Gardameer, met uitzicht op de bergen van 

Veneto en Lombardije, de vlakte van Padana en de Dolomieten. Een echt 

paradijs en het hele jaar een bezoek waard. Dankzij de nieuwe kabelbaan, 

uniek met de ronde cabine, is het mogelijk binnen 10 min. van Malcesine 

naar de Monte Baldo te stijgen. 

*Wettelijk verplichte rustdag chauffeur (1/2d). 

Dag 4: Dagexcursie Gardameer  

In de voormiddag bezoeken we het bedevaartplaatsje ‘Madonna della 

Corona’. Het kerkje hangt op 774m hoogte en is gedeeltelijk in het 

rotsmassief verwerkt. De ligging is werkelijk uniek! We bereiken dit 

bedevaartsoord met een speciaal pendelbusje, ofwel te voet voor diegenen 

die dat wensen. Nadien verder langs het Gardameer tot in Sirmione. Vrij 

middagmaal. Bezoek aan het schiereiland dat gelegen is op het zuidelijkste 

puntje van het meer. Verder via Garda terug naar Riva. Onderweg kan u 

genieten van de prachtige zichten over het Gardameer. 

Dag 5: Uitstap Verona 

In de voormiddag bezoeken we Verona, de stad van Romeo en Julia. We 

bezoeken er de arena en maken een stadswandeling langs de voornaamste 

bezienswaardigheden met o.a. het bekende balkon, de Piazza delle Erbe, de 
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Piazza dei Signori en de graven van Scaliger. Vrij middagmaal en vrije 

tijd. In de namiddag keren we terug naar het hotel.  

Nadien vrije tijd aan het Gardameer.   

Dag 6: Dagexcursie Venetië 

Venetië, met zijn 150 kanalen, is de stad van de gondeliers. We varen per 

vaporetto over het Canal Grande naar het San Marcoplein met bezoek aan 

de San Marcobasiliek. Na het middagmaal geleide wandeling naar de Brug 

der Zuchten, de Rialtobrug en gelegenheid tot bezoek aan het Dogenpaleis. 

In de 99m hoge klokkentoren voor de San Marco kan je de lift nemen. 

Boven geniet u van een schitterend uitzicht over Venetië. We nemen nog 

wat vrije tijd in de buurt van het San Marcoplein. 

Dag 7:  

Na het ontbijt bezoeken we de waterval van Cascate Varone. Het water 

stort er zich van bijna 100m hoog luidruchtig naar beneden. Nadien verder 

naar het Tennomeer waar we de gelegenheid hebben om een wandeling te 

maken. In de namiddag voorzien we verder vrije tijd in Riva. 

Dag 8:  

Na een vroeg ontbijt verlaten we ons hotel en laten het Gardameer achter 

ons. Via de Oostenrijkse en Duitse autowegen keren we huiswaarts. 

Onderweg houden we nog de gebruikelijke stops voor de maaltijden.  

VERBLIJFSHOTEL: Hotel Villa Giuliana*** 

Ligging: Zeer mooi hotel met rustige ligging op 200m van het strand en 

1.000m van het stadscentrum. 

Kamers: Modern ingericht met airco, WiFi (betalend), telefoon, safe 

(betalend), radio, tv en badkamer met bad/douche, haardroger en toilet. 

Maaltijden: ’s Morgens ontbijtbuffet en ’s avonds bediening aan tafel met 

saladebuffet. 

Faciliteiten: Elegant restaurant, bar, tv-zaal, leeshoek, taverne, tuin en 

zwembad. 

 

Prijs:  €  855 – supplement single: € 119 /verblijf 

(niet leden S-Plus: 905 euro) – supplement single: € 119 /verblijf 
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Inbegrepen: 

• Reis per luxetouringcar in Luxe Class 

• Vertrek ’s ochtends dag 1; terug ’s avonds dag 8 

• 7 nachten op basis van halfpension (avondmaal en ontbijt in hotel) 

vanaf avondmaal dag 1 t.e.m. ontbijt dag 8 

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

rijtijden 

• BTW, baantaksen en verblijfstaksen 

• Annulerings- en bijstandsverzekering* 

• Verhoeven gidsbegeleiding  

• S-Plus begeleider 

 

Audio systeem (oortjes) voor de hele reis 

 

Niet Inbegrepen:  

• Ontbijt dag 1 

• Middagmalen 

• Avondmaal dag 8  

• Dranken bij de maaltijden  

• Inkomgelden bezoeken/activiteiten  

• Persoonlijke uitgaven  

• Eventuele dieseltoeslagen en extra lokale toeristentaks 

 

Dit programma is richtinggevend en mogelijk onderhevig aan wijzigingen 

door plaatselijke omstandigheden. 

 

Voorbereiding, bemiddeling en uitvoering door Verhoeven busreizen, 

Oostmallesteenweg 176, 2310 Rijkevorsel, Vergunningsnummer A5741. 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 28 

januari 2020. 

De betaling gebeurt rechtstreeks met S-Plus.  
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2. Van 21 tot 25 september 2020: Cultuurtrip  Sächsische Schweiz en 

Dresden   

 

De Sächsische Schweiz is een waar paradijs met schitterende uitzichten en 

diepe kloven. Het is ongeveer 9.350 ha groot en het ligt ten oosten van 

Dresden aan de Tsjechische grens, aan de bovenloop van de Elbe in de 

Duitse deelstaat Saksen. 

Het beschermde zandsteengebergte loopt verder tot over de Tsjechische 

grens en heet daar Nationaal park Boheems Zwitserland. De hoofdstad van 

Saksen is Dresden, het ‘Florence aan de Elbe’. 

 

Richtinggevend programma: 

• Gegidste stadswandeling door de Kleinstadt Sebnitz 

• Bezoek aan de fascinerende handwerkkunst  en traditie van de Sebnitzer 

“zijdebloemen” 

• Toeristische rondrit door de Sächsische Schweiz, een indrukwekkend 

bergmassief, met een grandioos uitzicht over het Elbetal, de tafelbergen 

Lilienstein en Königstein, diepe ravijnen, scherpe kammen en rotsen. 

• Bezoek vesting Königstein  

• Rondrit door de ‘Oberlausitz’, het meest oostelijke deel van Saksen. Dit 

is het land van de ‘Sorben’, een van oorsprong Slavische 

bevolkingsgroep. Veel bewoners spreken naast Duits ook Sorbisch, een 

officieel erkende taal. 

• Daguitstap naar de stad Dresden met stadsrondrit en gegidste wandeling 

langs de Zwinger, Altmarkt, Frauenkirche, Brühlsche Terrasse, 

Hausmannturm, Hofkirche, Fürstenzug, Theaterplatz.   

 

Prijs:  € 505 – supplement single: € 65 /verblijf 

prijs niet-leden S-Plus: € 555  – supplement single: € 65 /verblijf 

 

Inbegrepen: 

• Reis per luxetouringcar in Luxe Class 

• Vertrek ’s ochtends dag 1; terug ’s avonds dag 5 

• 4 nachten op basis van halfpension (avondmaal en ontbijt in hotel) 

vanaf avondmaal dag 1 t.e.m. ontbijt dag 5 

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

rijtijden 
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• BTW, baantaksen en verblijfstaksen 

• Annulerings- en bijstandsverzekering* 

• Verhoeven gidsbegeleiding  

• S-Plus begeleider 

 

Audio systeem (oortjes) voor de hele reis 

 

Niet Inbegrepen:  

• Ontbijt dag 1 

• Lunch dag 1, 2, 3, 4, 5 

• Avondmaal dag 5 

• Dranken bij de maaltijden  

• Inkomgelden bezoeken/activiteiten  

• Persoonlijke uitgaven  

• Eventuele dieseltoeslagen en extra lokale toeristentaks 

 

Dit programma is richtinggevend en mogelijk onderhevig aan wijzigingen 

door plaatselijke omstandigheden. 

Voorbereiding, bemiddeling en uitvoering door Verhoeven busreizen, 

Oostmallesteenweg 176, 2310 Rijkevorsel, Vergunningsnummer A5741. 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 28 

januari 2020. 

De betaling gebeurt rechtstreeks met S-Plus. 

 

3. Van 20 tot 22 november 2020: gastronomisch logeren in La Roche-

en-Ardenne 

 

La Roche, de parel van de Ardennen, genesteld in een bocht van de Ourthe 

en gedomineerd  door de ruïnes van een Feodaal kasteel, is ideaal als 

vakantiebestemming. De stad heeft heel wat te bieden: mooie plekjes om te 

ontspannen, goeie restaurants en eethuisjes, een grote capaciteit aan 

overnachtingsplaatsen en ook sportievelingen komen er zeker aan hun 

trekken. 

 

Voor liefhebbers van de Belgische Ardennen en de fijnproevers van de 

verfijnde Ardeense keuken is er slechts één adres: Floreal La Roche-en-

Ardenne. Het vakantiecentrum ligt volop in het groen op nauwelijks 800 
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meter van het centrum. We verblijven in kamers met badkamer (douche, 

wc, lavabo en haardroger), kleine koelkast, zithoek en flatscreen tv.  

 

MOGELIJKE BEZOEKEN 

• Bezoek aan La Roche en kasteel 

• Natuurwandeling 

• Wildpark van La Roche 

• Museum om de slag van de Ardennen 

• Museum Les grès de La Roche 

• Cyril chocolat 

 

De bezoeken zijn onderhevig aan wijzigingen, programma moet nog 

samengesteld worden 

 

Prijs:  € 220 – supplement single: € 30 /verblijf 

prijs niet-leden S-Plus: € 270 – supplement single: 30 euro/verblijf 

 

Inbegrepen:  

• Verblijf gedurende 3 dagen/2 overnachtingen in half pension 

• Start op vrijdag 20 november met een warm avondmaal ’s avonds 

• Eindigt op zondag 22 november met een streekmenu ’s middags 

• Ontbijt op zaterdag en zondag 

• Zaterdagavondmenu: “Terugkeer van de Jacht” met aperitief, 

aangepaste wijnen, water en koffie 

• Dansavond met dj 

• Zondagmiddagstreekmenu – zonder dranken 

• Verblijfstaks 

• S-Plusbegeleider 

 

Niet inbegrepen:  

• Middagmaal op zaterdag 

• Dranken bij de maaltijden, uitgezonderd zaterdagavond 

• Vervoer  

• Persoonlijke uitgaven 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 28 

januari 2020. 

De betaling gebeurt rechtstreeks met S-Plus. 
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ONTMOETEN EN BELEVEN: meerdaagse reizen met S-Plus 

Nationaal 

 

1. Van 5 april 2020 tot en met 9 april 2020: CITYTRIP WENEN  

Basisprijs: € 770 

S-Plus ledenprijs: € 720 

Single supplement: € 170 

 

Een aantal van onze leden zijn al ingeschreven en zullen eerstdaags 

bericht krijgen van S-Plus.  

Wie Wenen zegt, denkt spontaan aan indrukwekkende barokke gebouwen, 

Keizers en Keizerinnen, romantische tochtjes per koets en de 

nieuwjaarsconcerten van de Wiener Philarmoniker. Het voormalige 

epicentrum van het Habsburgse Keizerrijk heeft dan ook een eerder 

klassiek imago. Nochtans heeft deze verrassende stad heel wat meer te 

bieden dan haar imago laat vermoeden: moderne kunst en architectuur, 

trendy bars en designershops en veel groen, dat uitnodigt voor mooie 

wandel- en fietstochtjes. 

 

De stad staat ook bekend voor haar indrukwekkende musea als het 

Albertina Museum, het Kunsthistorisch Museum en de Keizerlijke 

Hofburg. Het Museumsquartier is een cultuurcomplex met onder andere 

het Leopold Museum en het MUMOK. In het midden bevindt zich het 

Haupthof, een plein dat bezaaid is met restaurants en hippe loungebars.   

 

Tot de culinaire geneugten van Wenen behoren ongetwijfeld de Wiener 

Schnitzel, de Apfelstrudel, Kaiserschmarrn, de overheerlijke Sachertorte, 

de befaamde koffietraditie en de typische Heurigen, de Weense wijnbars. 

De historische Naschmarkt met zijn kramen met groenten, fruit en 

delicatessen uit alle wereldkeukens, is uitgegroeid tot een favoriete 

trekpleister voor zowel inwoners als toeristen. Op en rond het plein zijn er 

heel wat eethuizen en bars, waar vooral op zaterdagochtend aangeschoten 

nachtvlinders en fitte marktkramers broederlijk naast elkaar zitten. 

Herzlich Willkommen!  

 

Hotel Stefanie **** 

Hotel Stefanie is het oudste hotel van Wenen en biedt ook vandaag nog een 

traditioneel interieur, waar elegantie en een vriendelijke service centraal 
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staan. Het hotel ligt zich vlakbij het levendige Schwedenplatz. 

Trekpleisters als de Kärtnerstrasse of de Stephansdom bevinden zich op 

amper tien minuten wandelafstand. De smaakvol ingerichte kamers zijn 

voorzien van alle comfort en komen tegemoet aan de eisen van de moderne 

toerist. Elke ochtend wacht er een rijkelijk ontbijt buffet en in restaurant 

Kronprinz Rudolph serveert men de ganse dag internationale gerechten. 

Het hotel beschikt over een gezellige Wintergarten, die zowel in de winter 

als in de zomer een rustpunt biedt na een dag in de stad.  

Inbegrepen: 

• Vlucht met Brussels Airlines 

• Verblijf in Hotel Stefanie **** in half pension 

• Hop-on-hop-off ticket 

• Bezoek aan de Spaanse Rijschool 

• Concert in Schönbrunn 

• Nederlandstalige begeleiding 

• Annulatie- en bagageverzekering (tot € 250) 

 

Er zijn nog een 4-tal plaatsen beschikbaar. Indien u wil deelnemen 

gelieve me zo snel mogelijk te contacteren per mail 

(marlene.vanhecke@telenet.be) of via telefoon (09/221.12.36 of 

0474/31.26.30).  

 

2. Van 15 september 2020 tot en met 22 september 2020: 

PELOPONNESOS, DE BAKERMAT VAN ONZE BESCHAVING 

Basisprijs: € 1149 

S-Plus Ledenprijs: € 1099 

Single supplement: € 99 

 

Peloponnesos, dat door de Grieken ook wel Moriás genoemd wordt, is het 

zuidelijkste deel van het Griekse vasteland. In feite is het een schiereiland 

dat via de smalle landengte van Korinthe met het Griekse vasteland is 

verbonden. In de 19e eeuw is in deze landengte het kanaal van Korinthe 

aangelegd waardoor Peloponnesos sindsdien helemaal door water is 

omgeven.  

Het familiale John & George hotel **** in het oude gedeelte van de stad 

Tolo is schitterend gelegen boven op de baai en is voorzien van alle 

moderne faciliteiten. 
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Programma: 

 

15/09/2020 Vertrek – Brussel – Athene – Tolo 

Transfer per luxe touringcar naar Zaventem voor onze vlucht naar Athene. 

Hier aangekomen worden we opgewacht door onze touringcar die ons naar 

het centrum van Athene brengt waar we eerst onze lunch nemen. Hierna 

bezichtigen we het symbool van de stad: de Akropolis. We wandelen 

doorheen de Plaka, het deel van de stad dat na de onafhankelijkheid het 

eerst geplaveid is geweest, en langs het presidentieel paleis.  Nadien brengt 

de bus ons naar ons verblijfhotel te Tolo. Avondmaal en overnachting in 

hotel John & Georges****. 

 

16/09/2020 Tolo – Arcadië – Dimitsána – Tolo 

Na het ontbijt starten we onze rondrit over het ongerepte platteland van 

Arcadië, waar onze eerste halte de Lousioskloof is. Deze kloof is 5km lang 

en bijna 300m diep in het smalste en meest spectaculaire gedeelte. Op weg 

naar Dimitsána, gelegen op de plek van de antieke stad Teuthis, bezoeken 

we eerst het klooster Moni Kernitsas. Aangekomen in Dimitsána nemen 

we onze lunch. Het moderne Dimitsána valt op door zijn schilderachtige 

steegjes met herenhuizen van wel vijf verdiepingen hoog. Terug naar Tolo 

voor het avondmaal en overnachting.  

 

17/09/2020 Tolo – Mystras – Tolo 

Na het ontbijt rijden we naar Mystras, ook wel ‘Ghost City’ genoemd en 

het centrum van het Byzantijnse Peloponnesos. Onder Byzantijns bestuur 

breidde de stad zich snel uit. Van 1350 tot 1460 was het de residentie van 

de Byzantijnse stafhouder, steeds de zoon of broer van de regerende keizer. 

De despoten verfraaiden de stad met kerken, kloosters en paleizen. In de 

kerken kunnen we vele fresco’s bewonderen. Na het middagmaal rijden we 

terug naar Tolo. Avondmaal en overnachting in het hotel.  

 

18/09/2020 Tolo – Hydra – Spetses – Tolo 

Na het ontbijt staat een dagje ‘Island Hopping’ op het programma. We 

vertrekken uit de haven van Tolo en varen naar het eiland Hydra, in de 

Egeïsche Zee. Het eiland is de laatste jaren uitgegroeid tot een 

kosmopolitisch en artistiek centrum. De 18de en 19de eeuwse herenhuizen 

getuigen van de vroegere rijkdom en grandeur. Ook de mooie kloosters en 

kerken vragen onze aandacht. Hier nemen we de lunch. Daarna terug de 
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boot op en verder naar Spetses. Rondom de haven zijn vele kanonnen te 

zien. We maken een wandeling naar de vuurtoren, langs kiezelstranden, 

mooie huizen, gezellige haventjes en mooie pleintjes. We nemen de rest 

van de namiddag vrij. Tegen de avond varen we terug naar Tolo voor het 

avondmaal en overnachting. 

 

19/09/2020 Tolo 

Vandaag genieten we van een vrije dag en lunch te Tolo. Avondmaal en 

overnachting in ons verblijfshotel in Tolo. 

 

20/09/2020 Tolo – Epidaurus – Nauplion – Tolo 

Na ons ontbijt bezoeken we in de voormiddag het theater van Epidaurus, 

één van de best bewaarde theaters in Griekenland met een fantastische 

akoestiek. Het ligt als een reusachtige schelp tegen de flank van een heuvel 

en werd in de 4de eeuw voor Christus gebouwd. Verder naar Nauplion. De 

marmeren wegbedekking en de opvallende homogene architectuur maken 

van Nauplion veruit de elegantste stad van Griekenland. Het stadsbeeld 

wordt vooral beheerst door drie indrukwekkende vestingen. We maken een 

korte wandeling door de eerste hoofdstad van Griekenland langs het beeld 

van Kapodistrias, koning Otto I en de Leeuw van Bavaria. De bus brengt 

ons terug naar ons verblijfshotel voor avondmaal en overnachting. 

 

21/09/2020 Tolo – Mycene – Tolo 

We genieten van ons ontbijt waarna we naar de burcht van Mycene rijden. 

Mycene was één van de belangrijkste steden in de oudheid. De 

indrukwekkende koningsburcht werd enkel bewoond door de heersende 

klasse. Vooral de Leeuwenpoort, het oudste bekende monumentale 

beeldhouwwerk van Europa, is wereldberoemd. Ouder dan de burcht zelf 

zijn de zogenaamde schachtgraven waarin verscheidene dode leden van de 

koninklijke familie werden bijgezet. Na de lunch rijden we terug naar Tolo 

voor een vrije namiddag. Avondmaal en overnachting in het hotel. 

 

22/09/2020 Tolo – Athene – Brussel – Eindbestemming 

Na ons ontbijt rijden we eerst langs het kanaal van Korinthië, aangelegd in 

het laatste decennium van de 19de eeuw, op de plaats waar de landengte het 

smalst is. Sindsdien is Peloponnesos geen schiereiland meer, maar een 

heus eiland. Tegen de middag begeven we ons naar de luchthaven van 

Athene voor onze terugvlucht. Transfer naar onze eindbestemming.  
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Inbegrepen: 

• Vlucht met TUI Airlines 

• Verblijf in Hotel John & Georges ****  

• Vol pension (behalve lunch de laatste dag) 

• Alle uitstappen zoals beschreven in het programma 

• Annulatie- en bagageverzekering (tot € 250) 

• Nederlandstalige begeleiding 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail : dit kan 

vanaf NU. 

De betaling gebeurt rechtstreeks met S-Plus. 

 

3. Er zijn nog een reeks mooie buitenlandse reizen. Hieronder vindt 

u de data en de bestemmingen. Wie meer info wil: laat het mij weten 

en ik bezorg u de details. 

 

• Côte d’Azur Sainte Maxime van 16.05 en met 25.05.20 - busreis 

• Cereste – de Provence van 28.08 tot en met 05.09.20 – busreis 

 

RUIMTE OM TE LEREN 

 

• SWIPE cafés 2020: alle lessen in Bond Moyson, Tramstraat 69, 

Zwijnaarde 

dinsdag 11 februari 

dinsdag 17 maart 

dinsdag 19 mei 

dinsdag 15 september 

dinsdag 6 oktober 

dinsdag 17 november 

 

Heb je een tablet of smartphone? Ben je een complete digibeet of heb je al 

wat ervaring? Maakt niet uit, iedereen is welkom. 

Breng je toestel mee en we proberen je wegwijs te maken in de wondere 

wereld van de nieuwe media. 

 

Hoe configureer ik mijn toestel, hoe installeer ik een app, hoe beheer ik 

mijn opslagruimte, hoe en waar bewaar ik foto's, hoe beveilig ik mijn 

toestel, wat is streamen,...? 
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We proberen door herhaling en oefening je zoveel mogelijk vertrouwd te 

maken met je toestel. 

Tijdens elke sessie is er bovendien ruimte voor jouw vragen en problemen. 

 

PRIJS: € 6  

 

• Sensibiliserende infosessie – tips en technieken tegen alledaags 

vergeten  

op maandag 5 oktober 2020, Bond Moyson Aalst, 

Geraardsbergsestraat 69 - 19u30 tot 20u30 

Zaal 2de verdieping 

 

Waar heb ik mijn GSM nu weer gelegd? 

Thuisgekomen van de boodschappen, merk ik dat ik iets vergeten ben… . 

Veel plussers maken zich naar aanleiding van  dergelijke situaties 

behoorlijk wat zorgen. Al snel wordt daarbij gedacht dat de leeftijd er voor 

iets tussen zit. Niets is echter minder waar!  

Tijdens deze gratis infosessie maak je kennis met nieuwe inzichten en 

methodes tegen het alledaags vergeten. 

Lesgever: Christel Geerts, professor verbonden aan het departement 

gerontologie, is onder meer coauteur van ‘Geheugensteuntjes’.  
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Lidgelden S-Plus 2020 

 

• 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 2020 

te hernieuwen, ten bedrage van € 12,00 per persoon, door storting bij 

voorkeur op het rekeningnummer van de S-Plus: 001-1173234-95 of 

Europese overschrijving IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB met de vermelding van uw naam gevolgd door “Lidgeld 

S-Plus 2020”. We sluiten af eind februari 2020. 

• 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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