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ACOD-ONDERWIJS ONDERAFDELING GEPENSIONEERDEN 

Tel.: 09 269 93 40 

Secretariaat: Bagattenstraat 158 -  9000 Gent  

                          

 
Mededelingenblad CONTACT 

Jaargang 47   nr. 2 februari 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. 

 
 

Genoteerd 

‘Binnen de Vlaamse regering leeft het besef dat ze al snel in de gracht 

is beland' 

Op 2 oktober 2019 legde de Vlaamse Regering de eed af in het Vlaams 

Parlement. De Vlaamse Regering bestaat uit 9 ministers en wordt geleid 

door Minister-President Jan Jambon.  Hij heeft echter tot nu toe veel 

kansen gemist om er iets van te maken. 

Minister-president Jan Jambon (N-VA) wou “een "nieuwe start" nemen 

met de Vlaamse regering. De binnenlandse kranten verwezen evenwel naar 

een interview dat hij gaf aan    de weekendkrant “De Zondag”  en  waarin 

onder andere  herinnerd werd aan het  chaotische openingsdebat en de 

herrie omtrent de ontbrekende begrotingstabellen. 

Alleen, heeft de minister-president  in het interview het nergens over de 

inhoud van zijn 'nieuwe start' en al helemaal niet welke beleidsvisie zijn 

Vlaamse regering zou volgen.  Hij zei wél: 'We zullen hard moeten werken 

om het vertrouwen in de politiek te herstellen, maar het kán.' In de 

politiek dus, wat iets anders is dan in de “Vlaamse regering”. En ook nog: 

'Ik wil de negatieve bladzijde omslaan en vooruitkijken. Vlaanderen is 

wereldtop in zoveel dingen.'  

Hij wil weg van de negatieve verhalen over Vlaanderen. Ook hier had hij 

het niet over de Vlaamse regering.  
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Uit niets bleek dat Jambon vond dat zijn regering een slechte start 

nam.  

Zelfs niet met een aantal uitspraken die zeker niet bevorderlijk waren voor 

de eendracht in zijn regering. Bij herhaling  gaf hij te verstaan dat hij met 

het Vlaams Belang 'perfect ‘de onderhandelingen had kunnen opstarten 

voor een regeerakkoord'. Waarmee hij voortdurend de indruk gaf dat een 

voortzetting van de coalitie met CD&V en Open VLD niet van harte was 

en zowat een tweede keuze was. 

 

Nochtans zal de minister-president, als hij een beetje eerlijk is, moeten 

toegeven dat zijn regering een slechte start nam. 

Het begon zoals reeds gezegd meteen bij de presentatie van het Vlaamse 

regeerakkoord. Hoe de Vlaamse regering haar plannen wilde financieren, 

bleef onduidelijk omwille van het ontbreken van de reglementair vereiste 

budgettaire cijfertabellen met alle geplande inkomsten en uitgaven.  

Toen parlementsleden Jos D’Haese (PVDA) en Meyrem Almaci (Groen) 

een opmerking daaromtrent maakten, snauwde Jambon hen toe: “Te laat? 

Da gade gij niet bepalen, he.” Resultaat, de gezamenlijke oppositie verliet 

het parlement en de meerderheid gaf zichzelf het vertrouwen maar ook 

zonder echt debat. 

Ondertussen weten we dat de Vlaamse regering  onbehouwen saneert in 

welzijn en cultuur. Ook het Vlaamse klimaatplan was ronduit 

ontgoochelend.  

Er was de afschaffing van de woonbonus die een streep trok door de 

rekening van heel wat jongere gezinnen. Over alles werd daarenboven ook 

nog zeer amateuristisch gecommuniceerd.  

Als klap op de vuurpijl was er de kwakkel die Jambon tijdens lezingen 

voor gelijkgezinde groepen naar voor had gebracht  en die grif verspreid 

werden via de sociale media, waarbij asielzoekers achterstallige kindergeld 

kunnen innen op het moment dat ze erkend worden als vluchtelingen en dat 

dit volstaat om zich een huis aan te schaffen: “Ik heb het verhaal gehoord 

van een familie die meteen een huis kon kopen van dat kindergeld. Dat kan 

toch niet de bedoeling zijn?” 

 Zijn uitspraken, opgetekend door De Tijd, veroorzaakten een politieke rel 

net voor de jaarwisseling: vooral Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten 

reageerde woest.  
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Wat is de werkelijke toedracht hiervan? Tijdens een debat in de commissie 

Welzijn in het Vlaams Parlement gaf minister Beke de eerste cijfers 

daaromtrent vrij: volgens de voorlopig verzamelde gegevens van de 

voorbije vijf jaar, is er één gezin asielzoekers dat retroactief 91.000 euro 

kreeg uitbetaald. Dat is veel geld, maar of dit het gezin is waar Jambon 

naar verwees kan niet geduid worden. Daarenboven gaat het om één 

uitzonderlijk geval.  

Het gezin valt nog onder de oude, federale regels over kindergeld.(stamt 

nog uit de Vlaamse regering Bourgeois van 25 juli 2014 tot 2 juli 2019, 

toen Geert Bourgeois naar het Europees parlement vertrok en tijdelijk 

vervangen werd door Liesbeth Homans)  

De materie werd begin 2018 definitief een Vlaamse bevoegdheid. 

Aangezien het gezin een tijd illegaal in ons land verbleef, zou het in de 

huidige omstandigheden niet genoten hebben van de maatregel, omwille 

van een verstrengde wetgeving. Ook zijn er in dit gezin  meerdere kinderen 

met een handicap,  waardoor het bedrag zo hoog kon oplopen. 

In totaal waren er 2.542 gevallen waarbij een bedrag hoger dan 10.000 

euro werd uitbetaald aan retroactieve kinderbijslag, 117 gezinnen kregen 

meer dan 30.000 euro uitbetaald, 12 meer dan 50.000 euro.  

Beke benadrukte ook dat het in hoofdzaak géén asielzoekers betrof. Ook 

in andere gevallen kan het kindergeld pas achteraf worden uitbetaald. 

Bijvoorbeeld wanneer een gezin (tijdelijk) in een andere Europese lidstaat 

verbleef en het even duurde vooraleer alle gegevens op elkaar werden 

afgestemd.  

Een gezin asielzoekers met vijf kinderen kan in het maximale scenario 

87.375 euro kindergeld krijgen. Dat heeft Yves Coemans van de 

Gezinsbond berekend. ‘Met dat bedrag kan je in ons land inderdaad een 

oud te renoveren appartement kopen of in sommige streken een klein te 

renoveren huis’.  De retro-activiteit van het kindergeld is begrensd tot vijf 

jaar. 

Beke ziet in de cijfers het bewijs dat het systeem van retroactieve kinder-

bijslag effectief moest worden verstrengd, net om deze uitzonderingen te 

vermijden. Op voorstel van zijn partij kwam die maatregel ook in het 

regeerakkoord.  

Ook Jambon zit op die lijn, maar hij gaf achteraf zelf aan dat zijn 

uitspraken ongelukkig waren: “Ik besef dat ik als regeringsleider moet 

verbinden. De ploeg, maar ook ruimer dan de ploeg”. “Ik heb misschien 

verkeerd ingeschat dat dit tot zoveel commotie zou leiden.”  
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Voor de linkse oppositie was het duidelijk dat de minister-president een 

broodje-aapverhaal had verteld. 

“U heeft nooit toegegeven dat u in uw functie als minister-president 

hebt gelogen”, zei sp.a-fractieleider Hannelore Goeman. “Dat is een 

typische polarisatiestrategie van extreemrechts”  

Zulke intoxicerende beuzelpraat weegt niet alleen op de Vlaamse regering, 

maar ook op de N-VA. Zeker nadat de fractieleider van de N-VA, Wilfried 

Vandaele, sussend had verklaard dat je 'tegenover je eigen achterban niet 

wetenschappelijk correct hoeft te zijn'. Dat is niet alleen een beledigende 

onderschatting van de achterban, maar het getuigt van een problematische 

moraliteit.  Van disruptief in plaats van constructief gedrag gesproken.  

Maar excuses zijn niet nodig, houdt Jambon vol…  

Binnen de Vlaamse regering leeft het besef dat ze al snel in de gracht is 

beland. De zakenkrant De Tijd meldde vlak voor de jaarwisseling dat de 

woordvoerders van de bewindsploeg rond minister-president Jan Jambon 

(N-VA) de dwingende opdracht hadden gekregen om van het 

regeerakkoord 'een wervend verhaal te maken'.  

Waarop columnist Rik Van Cauwelaert meteen een goede suggestie deed: 

'Wat te denken van het eensgezind uitvoeren van een coherent 

regeerakkoord?'  

Zelfs dat lijkt te veel gevraagd voor de regering-Jambon. Zeker nu de Open 

VLD-top nog altijd een paars-groene federale regering verdedigt. Als die er 

komt, zal dat de spanningen tussen de Open VLD en de N-VA in de 

Vlaamse regering nog doen toenemen: in het Vlaams Parlement weegt de 

N-VA met 35 zetels net even zwaar als de CD&V (19 zetels) en de Open 

VLD (16 zetels) samen.  

En wat doet de CD&V? De kans dat ze in een federale regering stapt 

zonder de N-VA is uiterst klein. Maar stel dat ze toch bij paars-groen 

aansluit, dan heeft de N-VA de leiding over een Vlaamse regering waarvan 

de twee coalitiepartners in de federale regering zitten die ze bestrijdt. Dan 

raakt deze Vlaamse regering nooit uit de sloot.  

Terwijl we federaal met een regering in lopende zaken zitten, had de 

Vlaamse regering de kans om te tonen dat zij wél goed kan besturen. Het 

zou goed geweest zijn om het vertrouwen in de politiek te herstellen én 

voor de toekomst van Vlaanderen, twee zaken waarmee Jambon in De 
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Zondag zo graag heeft willen uitpakken. Daarin is de regering Jambon 

glansrijk mislukt. En het mag dan zo zijn dat er pas in 2024 regionale 

verkiezingen kunnen worden gehouden, steeds meer wordt er gesproken 

over vervroegde federale verkiezingen. Dan zullen de Vlaamse 

regeringspartijen misschien niet worden beloond voor het werk dat ze al 

hebben gepresteerd.  

Hoe moet het verder ? Carl Devos (U Gent) vat het zo samen: 

Daar dreigt uitzichtloosheid. Paars-geel kan niet, de regenboogcoalitie 

evenmin, een noodregering al helemaal niet. Wat blijft er nog over? 

Onbekende formules, die niemand nu kan bedenken. De methode van 

Coens en Bouchez,  lijkt nogal sterk op die van eerdere informateurs. De 

formatie draait al maanden in cirkels. Finaal komt het steeds op hetzelfde 

neer: zijn CD&V en Open Vld bereid om zonder N-VA te besturen? Of 

moet er dan toch eerst een tour voor De Wever komen, al was het maar om 

paars-geel te kunnen afsluiten? 

De formatie slentert en lijkt uitzichtloos. Er zijn geen “lopende zaken” van 

waaruit, zoals met Verhofstadt-III na de verkiezingen van 2007, een 

noodregering kon groeien. Ook een afspiegelingscollege of zakenkabinet 

zijn onhaalbaar. Als de formatie de zomer ziet verschijnen, komen wellicht 

vervroegde verkiezingen op tafel. Misschien eerder al. Het kan dat die niets 

oplossen, misschien net wel. Dat is onvoorspelbaar. Als niets meer 

beweegt, behalve schijnmanoeuvres, rest enkel ctrl+alt+del. Gezien de 

onkunde van politici laten ze de arrogantie –“ kiezers vergissen zich” – 

beter varen. Wie kan het hen kwalijk nemen, als kiezers ontgoocheld 

zouden stemmen?  

Het is nog te vermijden, maar de dag des oordeels doemt aan de einder. 

“Qui vivra, verra”. 

Freddy D’havé, secretaris ACOD gepensioneerden onderwijs. 

Compilatie uit volgende bronnen: 

Knack dd 08/01/2020:  Slechte start door Ewald Pironet door Ewald Pironet. 

Knack dd.08.01.2020: “Aversie” door Bert Bultinck. 

De Zondag weekendkrant dd.05.01.2020: Jan Jambon (N-VA) wil een nieuwe start nemen 

met zijn regering, door Paul Cobbaert 

DeMorgen dd. 06.01.2020: Jambon wil een nieuwe start nemen door (ARA) 

DeMorgen dd. 06.01.2020: We slenteren richting uitzichteloosheid door Carl Devos. 

DeMorgen dd.08.01.2020: “Jambon: “Commotie kindergeld fout ingeschat”, door R.Wauters.  

SPS en BELGA, dd. 29.12.2019: Yves Coemans van de Gezinsbond.  

https://www.knack.be/s/r/c/1550727
https://www.knack.be/nieuws/auteurs/ewald-pironet-4.html
https://www.demorgen.be/auteur/SPS
https://www.demorgen.be/auteur/Belga
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Onze activiteiten 

 

 

1. Op woensdagnamiddag 5 februari 2020 om 14u: muzikale 

namiddag met optreden van Sammy MOORE in de polyvalente zaal 

van het WZC Domino, Tempelhof, Sint-Margrietstraat te Gent 

Sammy Moore is een zanger van en voor de mensen die recht uit het hart 

zingt. Of hij nu gezellige feestnummers of een gevoelige ballade brengt, 

steeds weet Sammy de juiste snaar te raken en het publiek een 

onvergetelijk moment te bezorgen. 

Ook de media is het succes van deze sympathieke artiest niet onopgemerkt 

voorbij gegaan. Zijn singles krijgen steevast heel wat aandacht van 

nationale en regionale radio’s en inmiddels is Sammy ook een graag 

geziene gast bij MENT tv.  

Prijs: € 7 (koffie en taart inbegrepen) 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 2 

februari 2020 en gelieve dan te betalen op ons rekeningnummer S-Plus 

ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of Europese overschrijving  

IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB 

 

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 
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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. 

Aan de ingeschrevenen: gelieve te betalen op ons rekeningnummer S-

Plus ACOD Onderwijs GENT : IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 

 

3. Op dinsdagmorgen 11 februari 2020 organiseert de 

Intersectorale Seniorencommissie ACOD een eerste infosessie in het 

kader van het thema ‘Rechtvaardige Fiscaliteit’. 

Laure Desmet, stafmedewerker ACOD Intersectoraal, brengt ons het 

eerste deel: 

 ‘De belastingen: wie wordt belast? hoe wordt er geïnd? welke soorten 

belastingen zijn er? waarom betalen we? hoe kunnen ze 

geoptimaliseerd worden?’ 

 

Later op het jaar wordt de sociale visie op het heffen van belastingen, 

het doel en de spreiding ervan belicht. 

• Professor fiscaal recht aan de VUB Michel Maus komt dan spreken 

over de voorwaarden voor een Rechtvaardige Fiscaliteit. 

• Sacha Dierckx, dr. in de Politieke Wetenschappen aan de UGent en 

wetenschappelijk medewerker aan de progressieve denktank Minerva 

brengt zijn betoog omtrent de vijf principes voor een Rechtvaardige 

Fiscaliteit.  

Locatie: zaal ‘Vooruit’, eerste verdieping, ACOD gebouw, Bagattenstraat 

158, Gent 

Onthaal:  9u30 

Aanvang: 10u 

Deze zéér interessante infosessies worden u aangeboden door de 

Seniorencommissie 

ACOD. Wij hopen u op die dag, en op de volgende sessie (datum nog 

niet gekend) te mogen ontmoeten! 

Inschrijven is, om organisatorische redenen, verplicht. Dit kan via de 

antwoordstrook, een mail of een telefoon (0474/31.26.30) 
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4. Op dinsdagnamiddag 11 februari 2020: eerste SWIPE café 

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,...? 

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. 

De lesgeefster zal reeds contact opnemen met de ingeschrevenen om naar 

hun specifieke problemen te vragen. 

PRIJS: € 6  

Locatie: Bond Moyson, Tramstraat 69, Zwijnaarde 

Aan de ingeschrevenen: gelieve te betalen op ons rekeningnummer S-

Plus ACOD Onderwijs GENT : IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 

 

5. Op maandagnamiddag 24 februari 2020 om 14u kan u komen 

kijken naar de prachtige film ‘Still Alice’ in de polyvalente zaal van 

het WZC Domino, Tempelhof, Sint-Margrietstraat te Gent. Deze 

namiddag wordt ingericht door de S-Plus afdeling Gent-Rabot. 

Een aanrader! 

Alice Howland, gelukkig getrouwd en moeder van drie volwassen 

kinderen, is een gerenommeerd hoogleraar taalkunde aan Harvard. Ze 

krijgt een enorme schok te verduren als de ziekte van Alzheimer bij haar 

wordt vastgesteld en ze beseft dat haar zorgvuldig opgebouwde leven 

drastisch zal veranderen. Langzaam maar zeker begint ze de regie over 

haar eigen wereld te verliezen, terwijl de onderlinge banden binnen de 

familie steeds meer onder druk komen te staan.   

Een beangstigend, hartverscheurend en inspirerend portret over een 

onafhankelijke, sterke vrouw die worstelt om verbonden te blijven met de 

persoon die ze ooit was.  

Naar de roman van Lisa Genova - Ik Mis Mezelf. 

Prijs: € 5 (S-Plusleden) € 7 (niet-leden S-Plus) 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 14 

februari 2020 en gelieve ten laatste te betalen op 14 februari 2020 op 



 

  



 

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 5 februari 2020: optreden Sammy Moore (€ 7) 

 

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

 

 

2. Op dinsdag 10 februari 2020: ‘Rechtvaardige Fiscaliteit’ (gratis) 

 

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

 

 

3. Op maandagnamiddag 24 februari 2020: film ‘Still Alice’ (€ 5) 

 

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

 

 

4. Op woensdagmiddag 26 februari 2020: Warme Beenham (€ 27) 

 

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

 

 

5. Op woensdag 4 maart 2020 om 14u 15: lente-en zomermodeshow (€ 7) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

mailto:freddy.d.have@telenet.be
mailto:marlene.vanhecke@telenet.be
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ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-

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

GEBABEBB 

 

6. Op woensdagmiddag 26 februari 2020 kunnen we opnieuw 

genieten van warme beenham met de nodige groenten en sausjes in de 

polyvalente zaal van het WZC Domino, Tempelhof, Sint-Margrietstraat te 

Gent. 

Deuren open om 12u. 

De maaltijd start om  13u. 

Prijs: € 23 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 14 

februari 2020 en gelieve ten laatste te betalen op 14 februari 2020 op 

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

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

GEBABEBB 

 

7. Op woensdag 4 maart 2020 om 14u 15: lente-en zomermodeshow 

door de firma DIMODA in WZC Domino, Polyvalente Zaal, Sint-

Margrietstraat te Gent. 

Deuren open om 13u 30 

Prijs: € 7 (taart en koffie inbegrepen) 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 20 

februari 2020 en gelieve dan ook te betalen op ons rekeningnummer S-

Plus ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of Europese 

overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB 

 

 

8. Op donderdag 12 maart 2020: Dagtrip S-Plus: 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 

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, …  
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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 

Aan de ingeschrevenen: gelieve ten laatste te betalen op 10 februari 

2020 op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : 001-

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

BIC: GEBABEBB 

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 

 

9. Op dinsdagnamiddag 13 maart 2020: tweede SWIPE café 

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,...? 

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. 

De lesgeefster zal reeds contact opnemen met de ingeschrevenen om naar 

hun specifieke problemen te vragen. 

PRIJS: € 6  

Locatie: Bond Moyson, Tramstraat 69, Zwijnaarde 
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Aan de ingeschrevenen: gelieve te betalen op ons rekeningnummer S-

Plus ACOD Onderwijs GENT : IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 

 

10. Op vrijdagnamiddag 20 maart om 14u30 kunnen we met een 

groep van 20 deelnemers de tentoonstelling ‘Gent Ondergronds’ met 

gids bezoeken. 

Hoe de stad er boven de grond uitziet, ervaren we elke dag. Maar wat zit er 

ónder de gebouwen en de straten allemaal verborgen? In 'Ondergronds in 

de stad' legt het STAM de wereld onder je voeten bloot.  

De aarde is opgebouwd uit vele lagen die miljarden jaren oud zijn. Alleen 

in het bovenste laagje van de aardkorst is het ecosysteem aan het werk. In 

die natuurlijke bodem vol leven van planten en dieren, is ook de mens 

actief. Hij woelt en graaft er om allerlei redenen … en hij bouwt er steden 

op. Steden die even druk zijn onder- als bovengronds. 

Hoe hoger de gebouwen, hoe dieper de fundamenten.  

Riolen, afval, opslagplaatsen en parkeergarages? Ingraven! Via tunnels 

verplaatsen we ons snel en ongehinderd. Kilometers kabels en buizen 

voorzien de stad van water, energie en data. Dankzij ondergrondse 

infrastructuren blijft de stad bovengronds leefbaar. 

De ondergrond is ook de plek waar we onze dierbaarste schatten aan 

toevertrouwen, waarin we ons verschuilen en onze doden begraven. 

Verdiep je in de wonderlijke stad onder de stad. 

De expo werd mee gemaakt door Rotor, een Brussels collectief van 

ontwerpers, architecten en onderzoekers dat ijvert voor het hergebruik van 

bouwmaterialen. Hun focus op design en duurzame bouwmechanismen zit 

vervat in alle thema's die in de expo aan bod komen. 

Afspraak: om 14u20 in de hall van het stadsmuseum STAM, Bylokesite, 

Godshuizenlaan 2, Gent 

Prijs: € 10 ( ingang én gids) 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 28 

februari 2020 en gelieve ten laatste te betalen op 1 maart 2020 op ons 

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

Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 

 

 

 

http://rotordb.org/en
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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. 

Voor annulatie van meerdaagse buitenlandse reizen gelden de 

voorwaarden van de annulerings- en bijstandsverzekering van de 

touroperator.   
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• 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. 

 

 

 

 

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 voor het jaar 2020 te hernieuwen, 

ten bedrage van € 12,00 per persoon, door storting bij voorkeur op het 

rekeningnummer van de S-Plus ACOD Onderwijs: 001-1173234-95 of 

Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB met de vermelding van uw naam gevolgd door  “Lidgeld 

S-Plus 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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