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D e  R e D a c t i e

Een 
woordje 

vooraf

Dit is een bijzonder Zilver-
blad. Het is speciaal gewijd 
aan het eerste politiek con-
gres dat GroenPlus organi-
seert. een congres dat het 
motto ‘Leeftijdsvriendelijke 
gemeente’ meekrijgt. 

in 2018 zijn er gemeente-
raadsverkiezingen. Groen-
Plus wil dan een stevige 
inbreng leveren in het pro-
gramma waarmee Groen 
naar de kiezer trekt.

Wat zijn onze interesse-
punten? Waar besteden we 
aandacht aan? Hoe kan je 
meewerken om van ‘Leef-
tijdsvriendelijke gemeente’ 
een succes te maken? 

Dat vind je op de middelste 
bladzijden van dit extra dikke 
nummer. We zenden dit Zil-
verblad niet enkel naar de le-
den van 55+, maar ook naar 
sympathisanten.   
Misschien ben je ooit lid ge-
weest, maar zijn we mekaar 
in de loop der jaren uit het 
oog verloren. terug lid wor-
den zou fijn zijn, zo kunnen 
we de banden opnieuw aan-
halen. 

aansluiten kan makkelijk via 
http://www.groen.be/word-
lid. eerste jaar gratis, daarna 
kost het je slechts € 10. Je 
blijft dan op de hoogte van 
alle Groen- en GroenPlusacti-
viteiten. Naast ‘Pit’ van Groen 
valt ook 4 x per jaar het Zil-
verblad in je bus.

waar ik woon

ik woon waar de kroegen slapen
en bistro’s gaan hier met de kip op stok;
vrees niet: weinig zal gebeuren
vrijwel niemand maakt amok

hoewel, er gaan geruchten
van smokkel in mensen,
een bediening die wordt uitgebuit;
vraag me niet om bewijzen:
het is een gefluisterd geluid

verder is het vredig: de mooiste
huizen staan op slot,
eigendom van vreemde rijken
die ze noemen: ‘ons Kot’

onze Keunepupe, konijnenpijp
half het jaar zonder bewoning
al is de woningnood hier groot
en is de bouwgrond rijp

wandel door deze paradijzen
met wilgen voor de deur:
de huizen, ze verrijzen
soms met een lek of scheur

zo staan ze hier al jaren
terwijl de jeugd zijn toevlucht zoekt
in een buurdorp dat is te betalen:
een jeugd die wel eens vloekt

staf de wilde
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Drie dagen 
fietsplezier 

in het 
Leuvense

W a Lt e R  D e c O e N e

Steeds meer tweewielers nemen deel 
aan de meerdaagse fietstochten van 
GroenPlus.  Dit jaar blies Vlaams Bra-
bant verzamelen in de oude abdij van 
Kortenberg. al in 1223 startten de zus-
ters Benedictinessen er op de eikelen-
berg een gasthuis voor zieken, armen 
en reizigers. Van die laatste accommo-
datie maakten ruim 30 GroenPlussers 
wat graag gebruik. De zusters verdwe-
nen al in 1829 uit de groene oase, maar 
park en gebouwen verwelkomen nog 
steeds bezoekers in een sober maar 
stijlvol verblijf.

Met de fiets gezamenlijk op pad. Een 
paar kilometers langs de vaart pedde-
len. en dan, onder leiding van een gids, 
een natuurgebied induiken en her en 
der een orchis ontdekken. Het heeft wat, 
ook al word je af en toe gestoord door 
een landend vliegtuig, want Zaventem is 
nabij. Wanneer de eerste zomerwarmte 
zich laat voelen, is het zalig toeven op 
het terras van de ‘Maritime’ aan de vaart. 
Binnenskamers herinneren de boeg van 
een spits en een sjouwende vrouw aan 
het eertijds harde schippersbestaan.

Passend respect bracht de groep op 
voor de historische witloofteelt, zoals 
bekend een Vlaams Brabantse specia-
liteit. in een tijd waar alles vervluchtigt 
en massaal lof op water wordt geteeld, 
verdient de arbeid van de traditionele 
witloofboer alle lof. Helaas hangt er 
een strop boven het witloofmuseum 
in Kampenhout, waar je met de oude, 
arbeidsintensieve technieken kan ken-
nismaken. Hopelijk krijgt het museum 
elders een passend onderkomen, zo-
dat het historisch karakter bewaard 
blijft.

GroenPlus Vlaams Brabant zette slechts 
één kleinschalig en milieuvriendelijk 
bedrijf in de bloemen te zetten. Dat 
werd het tildonkse Hof ten Dormaal, 
een biologische hoevebrouwerij met 
ambitie. De boerbrouwer verbleef in de 
States om zijn Dormaal Blond, Donker 
en amber te promoten; zijn echtgenote 
mocht uit de handen van GroenPlus-
voorzitster Mieke Matthijs de pluim in 
ontvangst nemen. We rondden onze 
fietstocht af, met een bezoek aan het 
Belevingscentrum ’14-18’. in de 1ste 
Wereldoorlog werd in het Leuvense 
zwaar slag geleverd. Hoe de bewoners 
die moeilijke tijd overleefden kan je in 
tildonk met je ogen en oren vaststellen.



De kinderen hebben een mooie kamer 
gevonden in het woonzorgcentrum, een 
dorp verderop.
Neen, de hond mag niet mee. Je trouwe 
bondgenoot is voor je nieuwe thuis ge-
vaarlijk, een bron van ongedierte en 
ziekte. Ook mee soep koken zit er niet 
meer in. Strenge voorschriften verbie-
den bewoners  in de keuken. 
Je leven wordt gereduceerd tot wach-
ten. Wachten op het ontbijt, het mid-
dagmaal, het bezoek (misschien)… 
wachten op het einde!

carla Molenberghs bewijst al 30 jaar 
lang dat het anders kan. in drie rijhui-
zen in Geel vangt ze 48 dementerende 
ouderen op. Die ouderen leven niet in 
een voorziening met lange gangen en 
een centrale eetplaats, ze wonen in een 
huis met een tuin. De trouwe viervoeter, 
de flodderpoes, de kanariepiet, ze zijn 
allemaal welkom in Huis Perrekes. Met 
de hulp van het personeel koken de be-
woners hun eigen potje. Ze draaien zelf 
hun frikadellen en ja, die vallen al eens 
op de grond. Goed koken nadien helpt 
echt wel om de bacteriën te doden. in 
elk huis werkt een muziektherapeut 
en bewoners die willen, kunnen mee-
zingen in het koor ‘de Betties’.  in 2011 
trad het koor zelfs op in het Sportpaleis. 
carla werkt veel samen met de nabije 
kleuterschool, de muziekschool… Ze 

gebruiken het zaaltje van Huis Perrekes 
en zorgen zo voor leven in huis.

carla krijgt veel waardering van de be-
woners en hun familie. Journalisten en 
onderzoekers uit binnen en buitenland 
zijn vol lof. Mensen wachten om in Huis 
Perrekes te kunnen wonen. 

Ondertussen investeert de overheid 
verder in dure grootschalige woonzorg-
voorzieningen, waar ouderen vooral 
geconfronteerd worden met wat niet 
meer kan, niet meer mag.

Het kan anders!
Daarom kiest Groen resoluut voor een 
wijkgericht ouderenbeleid. Naast dien-
sten voor hulp aan huis zal het weldra 
ook nodig zijn om dementerende oude-
ren dag en nachtopvang te bieden. Dit 
kan in de wijk, in een huis in de rij, waar 
ouderen beschut wonen en op hun ei-
gen tempo afscheid nemen. carla Mo-
lenberghs wijst ons met Huis Perrekes 
de weg. (1)

(1) De jonge cineaste Griet Teck maakte 
in 2014 de mooie documentaire ‘Feel my 
love’ over het leven in Huis Perrekes.
Je kan de dvd ontlenen bij lieve.snauw-
aert@telenet.be, als je zelf een avond or-
ganiseert.

M i e K e  V O G e L S
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Ouder worden is afscheid 
nemen. Fietsen wordt 

moeilijker en trappen lopen 
lijkt wel een Olympische 

discipline. Elke week siert 
een andere doodsbrief je 

oude schouw. En dan komt 
het zo gevreesde moment, 

toegeven dat alleen 
wonen niet langer kan. 

Je verzorgt nog je trouwe 
viervoeter en maakt nog 

zelf de beste soepen op 
grootmoederswijze, maar 

de laatste maand ben je drie 
maal gevallen. Een nacht 

lang lag je in de gang, dank 
zij het geblaf van de hond 

kwam de buurvrouw kijken… 
Ook op tijd op toilet geraken 

lukt steeds moeilijker.

Waardig 
ouder 

worden in 
Huis 

Perrekes Fo
to

: P
ie

te
r D

el
be

ke

Na een stemmige Kerst en met de 3 
Koningen in zicht wordt ‘Nieuwjaarke 
Zoete, het Varken heeft 4 Voeten’ het 
motto voor een speelse namiddag met 
muziek, woord en zang.
Jacques Dierckx praat het geheel weer 
vlotjes aan mekaar en wij zorgen voor 
een feestelijk hapje en een tapje. 

Knokke-Heist Publiek en artiesten van harte welkom 
op vrijdag 30 december, te 15 h in cc 
‘Scharpoord’, Maxim Willemspad 1

Wel vooraf inschrijven 
bij Mia Lammertyn
miacflammertyn@telenet.be

Ook zin in een heerlijk 
eindejaarsfeestje? 
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Neem nu het antwerpse havengebied 
met zijn 60.000 werknemers. tussen 
Lillo en Doel is er ’s zomers al wel de 
toeristische overzetboot. Hier bestaan 
(eindelijk) plannen om een deel van 
de Wase werknemers te water naar de 
rechteroever te brengen. Vanuit Lillo 
zouden die dan met een pendel hun 
werkplek bereiken. Met andere woor-
den: een korte, dwarse oversteek die 
vele (auto)kilometers uitspaart.
er wordt ook bekeken om vanaf 2017 
een dagelijkse bootverbinding temse-
antwerpen  te organiseren. aan dit al-
les hangt natuurlijk een kostenplaatje: 
wat is de tijd- en milieuwinst en wat 
mag dit kosten? Waarbij gezondheid 
en het besparen van ruimte (minder 
kilometers op de weg) zeker mee in re-
kening moeten worden gebracht. Klas-

Bij vervoer te water 
denken we spontaan aan 

goederenvervoer. Maar 
ook voor personenvervoer 

bestaan mogelijkheden. 
We kennen allemaal de 

toeristische tripjes en 
die zijn best leuk. Maar 

krijgt het personenvervoer 
te water wel voldoende 

kansen? Het zou alleszins 
gezond en milieuvriende-

lijk zijn en de wegfiles (een 
beetje) inperken.

sieke economen vergeten dit wel eens, 
het is de taak van Groen dit te blijven 
benadrukken.
Natuurlijk bestaan er obstructies. als 
er onderweg een sluis ligt, moeten we 
toegeven:  dit gaat niet. Maar voorbij 
het sluizencomplex op het albertkanaal 
in Wijnegem tot het Lobroekdok ligt de 
vaart vrij open. en heel wat volk uit de 
Voorkempen werkt in het antwerpse 
havengebied… 
GroenPlus wil via zijn Pluscongres in 
het najaar een systematische studie 
voorstellen om een combinatie van 
vervoer te water, met trein en bus te 
organiseren. Op die manier willen we 
een aanzet geven voor een bijkomende 
aanpak van de verkeersproblematiek, 
die mens en natuur alleen maar kan ten 
goede komen.

F R a N S  c O e N e N

  Personenvervoer te water!

Mieke put uit twee recente boeken:
‘Het nieuwe wonen Vlaams woonbeleid 
op nieuwe sporen’.
Met thema’s als: ouder worden in eigen 
huis of buurt? Hoe de energiefactuur 
naar beneden helpen? eigendom ver-
der subsidiëren via woonbonus, of kun-
nen we die middelen anders en beter 
inzetten?...
‘De rekening van de verzuiling’ Met 
dezelfde middelen meer mensen beter 
helpen.

Avondje rond wonen, ouderenbeleid 
of zorg met Mieke Vogels?

De Vlaming wacht nog steeds van wieg 
tot graf op een plaats in kinderopvang, 
school en ouderenzorg. Vermaatschap-
pelijking van zorg wordt meer en meer 
de basis van het Vlaams welzijnsbeleid 
en vervangt geruisloos het model van 
onze verzorgingsstaat…

 

Het kan, want die thema’s 
heeft Mieke grondig leren 

kennen. Haar ervaring wil ze 
delen met anderen. Op een 

avond of een namiddag die jij 
organiseert, liefst met andere 
partners, de ouderenraad bv. 
Ook bij de voorbereiding wil 
Mieke helpen. Kwestie om zo 
dicht mogelijk aan te sluiten 

bij plaatselijke toestanden. 
En als je snel bent, kan je de 

resultaten nog inbrengen op 
de congreswebsite van Groen-

Plus. (zie elders)

als je hierrond een activiteit orga-
niseert, kan je via de regionale op-
bouwwerker een subsidie krijgen. 
interesse? Mail:   
mieke.vogels@telenet.be.
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automobilisten zullen allicht balen, om-
dat zij niet meer ‘langs de kortste weg’ 
op hun bestemming in de stad geraken. 
De binnenstad gebruiken om bijvoor-
beeld van het zuiden naar het noorden 
te rijden, zal ook niet meer mogelijk zijn. 
Het verkeer wordt  naar de R4 geleid om 
–en dit is maar een voorbeeld– via P&R 
naar de binnenstad te komen. Gent heeft 
trouwens een fantastisch openbaar ver-
voersnet met hoge frequentie. 
Soms zal een korte, gezonde voetwan-
deling de enige oplossing bieden. Het 
stadsbestuur beweert dat Gent straks 
over de grootste voetgangerszone bin-
nen europa zal beschikken. Filip Wat-
teeuw, Groenschepen van Mobiliteit en 
Openbare Werken, is de peetvader van 
het project. 
Met bizongeweld beukte de oppositie 
in op het plan. Ze werd daarbij –zonder 
bijbedoelingen– geholpen door de krant 
De Gentenaar. Die organiseerde een poll 
–na 24 uur afgesloten met  5.444 stem-
men- ook voor niet-Gentenaars. Daaruit 
bleek dat slechts een nipte meerderheid 
voor het nieuwe circulatieplan was. 
een referendumvoorstel, op vraag van 
de oppositie, werd meerderheid tegen 
minderheid afgevoerd.

Dialoog met de burger
Het was duidelijk dat het plan moest 
worden versoepeld. Daarom volgde een 
dialoog   tussen verschillende doelgroe-
pen, wat een verfijnd plan opleverde. 
We beperken ons tot de ‘zorgen’ die 
de senioren zich maakten. Zo krijgt de 
zorgsector meer toegang tot de patiën-
ten. Professionele zorgverstrekkers be-
schikken over een 24/24-toegang tot de 

Gelukkige 
Gentenaars 

in een 
gezonde 

stad
April volgend jaar 

voert Gent zijn nieuwe 
circulatieplan in, waardoor 

het  doorgaand verkeer 
wordt geweerd. Het 

voetgangersgebied zal 
dan dubbel zo groot 
zijn dan nu en in zes 

sectoren zijn ingedeeld. 
In drie winkelstraten, nu 

nog voorbehouden aan 
voetgangers én fietsers, 
mogen straks ook geen 

fietsers meer. Dit om 
ongevallen tussen laverende 

fietsers en voetgangers te 
voorkomen. Er komen een 
paar fietsstraten bij en in 

enkele gevallen kunnen  
fietsers ook tegen de 

rijrichting in pedaleren.

voetgangerszones. taxi’s en MinderMo-
bielencentrale kunnen onbeperkt hun 
diensten verlenen. Bewoners van het 
voetgangersgebied bereiken via  poor-
ten (ingangen) hun woning en kunnen 
zelf tijdelijke vergunningen toekennen 
aan mantelzorgers. Voor senioren en 
mensen die minder goed te been zijn, 
komen er zogeheten ‘people movers’. 
Dat zijn kleine en milieuvriendelijke 
busjes die stapvoets binnen de voetgan-
gerszone rijden, om mensen over klei-
nere afstanden te verplaatsen. Op kleine 
parkeerhubs, aan de rand van de voet-
gangerszones, kunnen personen met 
een beperking korte tijd parkeren.

‘Burgerkabinet’ 
Samen met de invoering van het circu-
latieplan wordt er een ‘burgerkabinet’  
samengesteld. Het  bestaat uit 150 Gen-
tenaars die om de vier maanden, tot mei 
2018, zullen samenkomen om het circu-
latieplan te evalueren. Dit mobiliteitsfo-
rum, een afspiegeling van de Gentse be-
volking, zal in een ‘final touch’ het plan 
optimaliseren. Het oordeel en de ad-
viezen van dit mobiliteitsforum zullen 
worden gebruikt om het circulatieplan 
te verbeteren en om specifieke proble-
men op te lossen. 
Gent ‘die Fiere’ is een aantrekkelijke 
stad en trekt hierdoor een massa toe-
risten aan. Groen speelt met dit nieuwe 
plan een voortrekkersrol. eten, slapen 
en bewegen zijn de drie pijlers die door 
die ecologische aanpak in kwaliteit zul-
len toenemen. als GroenPlusser geeft 
ons dat een blij gevoel. en de Gente-
naars zullen uiteindelijk tegen Filip zeg-
gen: ‘Goe mannekeu!’.

J O R i S  W i L L a e R t
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Min of meer tegelijk met het Bewegings-
project met de fietsBuddy’s in Zwijn-
drecht kwam inderdaad ook de Deen 
Ole Kassow op het idee om rusthuisbe-
woners naast een buddy op de fiets te 
zetten en ze zo meer te laten bewegen. 
Vervolgens wilde hij ook de rolstoelge-
bruikers een ritje gunnen. Hij huurde 
een grote bakfiets en reed met ze naar 
bekende plekjes in de buurt.  Dat werd 
een overweldigend succes en zo ont-
stond ‘cycling without age’.  in 35 lan-
den en 64 steden zijn nu wereldwijd al 
meer dan 1000 vrijwilligers actief! Dat 
kunnen er snel meer worden.

Uiteraard kon Vlaanderen niet achter-
blijven. Samen met Denemarken en 
Nederland zijn wij een uitgesproken 
fietsregio. Onze senioren hebben al-
lemaal ooit gefietst en meestal zelfs 
veel gefietst. Op wind in de haren kan 
dan toch geen leeftijd staan! Met dat 
idee in het achterhoofd zetten Fietsbe-
raad Vlaanderen (VVSG) en Mobiel21 
de schouders onder ‘Fietsen zonder 
leeftijd’, de Vlaamse poot van ‘cycling 
without age’. Ze zorgden voor een test-
riksja voor twee personen met makke-
lijke, lage instap. Maria en Maria waren 
de enthousiaste proefpassagiers. eerst 
fietste de buddy met hen langs de stra-
ten van Linkeroever. Daarna genoten de 
dames van een koffietje op een gezellig 
terras. Hun testfiets rolde hen gewoon 
feilloos aan tafel. en of er toen werd 

M a R L e e N  D e  V R y

verteld! Zoveel herinneringen die weer 
bovenkwamen van hun eigen leven, de 
stad, de oorlog, den bazaar. De wind in 
de haren stimuleert verhalen en ‘inter-
generationeel contact’.  en ook al duurt 
een tochtje doorgaans maar een uur, de 
passagiers leven er zienderogen van op. 
Ouderen bedanken de buddy dan ook 
vaak voor ‘die mooie dag’ van langzaam, 
genietend rondkijken en de wind in de 
haren voelen. 

Reden genoeg dus voor GroenPlus om 
dit levenslang fietsen enthousiast te 
promoten in OcMW’s en gemeentera-
den, d.w.z. om een voorstel tot budget 
hiervoor in te dienen. OcMW Balen 
kocht samen met Mobiel21 al een ei-
gen bakfiets.  Antwerpenize fietste twee 
bakfietsen uit Kopenhagen naar huis en 
bespaarde zo op de levering. Wie volgt?! 

Wat is nodig voor ‘Fietsen zonder leef-
tijd’? een elektrische riksja voor twee 
passagiers  met accessoires (kap, de-
kentje, fietsherstelgerief) – kostprijs 
€5.000 all-in - , voldoende vrijwilligers, 
een verzekering voor buddy en gebrui-
kers, fietshelmen en hesjes… en mooi 
weer.  Succes gegarandeerd!

een ontwerpvoorstel van beslissing 
voor je gemeente- of OcMW-raad vind 
je op onze website www.groen-plus.be/
levenslang_fietsen.
Je kan die tekst zelf aanpassen.

Senioren 
met wind 

in de haren
Stel, je woont in een 

woonzorgcentrum en je wil 
zo graag die leuke plekjes 

van vroeger nog eens 
bezoeken. Maar wandelen 
is te ver en fietsen, tja, dat 

lukt al een tijd niet meer. Of 
toch? Zwijndrecht schafte 

als dementievriendelijke 
gemeente in 2011 een 

rolstoelfiets en een 
tweezitfiets aan én 

zocht en vond voldoende 
vrijwillige fietsbuddy’s om 

met de senioren van het 
woonzorgcentrum ritjes 

te maken. En dat viel in de 
smaak, zo bleek. In 2013 

ontstond ‘Cycling without 
Age’ oftewel ‘Fietsen 

zonder Leeftijd’, eveneens 
een geweldig initiatief. Zo 

goed dat Groen haar lokale 
raadsleden oproept om het 
overal te promoten. Al wat 

nodig is, is een elektrisch 
ondersteunde bakfiets met 

comfortabele zitbank en 
enthousiaste vrijwilligers, 

bezoekers of personeelsleden.  

Meer weten? 

www.fietsenzonderleeftijd.be
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We wandelen voorbij de kruidenbak-
ken op kniehoogte. emma strijkt met 
haar handen over elke plant, ruikt er-
aan en somt de namen op: salie, roze-
marijn, dille… ‘Waarvoor gebruik je 
salie?’ vraagt ze. ik antwoord dat je het 
op spruitjes, aardappelen, vlees of vis 
strooit, of kunt laten trekken in hete 
melk. Met een lepeltje honing erbij is 
het een zalig drankje en goed tegen 
keelpijn. We komen aan het kippenhok. 
‘Gelukkig hebben ze een struik voor 
wat schaduw gekregen’, zegt emma. ‘als 
het zomers warm is, zit ik ook graag in 
de schaduw… op een bankje onder een 
boom’. een linde in elke buurt zou wet-
telijk verplicht moeten zijn. Geurt zalig 
in de lente, is een supermarkt voor hon-
derden beestjes en in de zomer levert 
hij vruchtjes voor onze lindethee. Of een 
notelaar. Die houdt vervelende insecten 
weg. ‘een hazelaar is ook goed, voor zijn 
nootjes in de herfst. Beter dan snoep’, 
lacht emma guitig. ‘ik eet graag vers ge-
plukt fruit, of het nu bessen, perziken, 
appels of peren zijn.’
                              
Steden en gemeenten zijn met de jaren 
grijzer geworden. Van gebouwen en 
verharde oppervlakten word je niet vro-
lijk. Groen daarentegen doet wonderen. 
Maakt jong en oud gezonder, gelukkiger 
en brengt mensen dichter bij elkaar. Stel 
je een grauwe omgeving voor, met groen 
en blauw. Groen van gevelbegroeiing, 

Groen, 
neen, 
meer 

natuur in 
je buurt

bloembakken, plantsoenen, struiken en 
bomen. Blauw van een beek, een rivier, 
een wadi (ondiepe put waar regenwa-
ter in stroomt en die soms droog valt) 
of zelfs plassen waarin mussen een bad 
nemen en waar honden-op-stap-met-
hun-baasje drinken. Dat is toch een an-
dere omgeving?

Van emma onthoud ik nog dat ze het 
liefst inheems en natuurlijk groen heeft. 
Ze houdt niet van een boom die opge-
knipt wordt als een kapstok, of die ste-
nen of een zwaar ijzer op zijn wortels 
krijgt. ‘Hij moet een kruin hebben en 
zijn wortels moeten ruimte krijgen’, zegt 
ze. even belangrijk als het groen boven-
gronds is de natuur ondergronds: een 
gezonde bodem, zonder vervuilende 
stoffen van bemesting en onkruidver-
delgers (die sinds 2015 verboden zijn 
op openbare plaatsen, rusthuizen, kin-
derverblijven!). Het beste voedsel zijn 
afgevallen bladeren die verteren tot 
compost op onbedekte grond. Weg met 
de bladblazer, de afdekfolie of antiwor-
teldoek en met stenen en betonnen ver-
harding.                  

emma volgt met haar ogen een dikke 
hommel, of is het een kleine vogel? Ze 
geniet. als je insecten, vogels en wie 
weet, een egel of een mol in je buurt 
hebt, weet je dat het goed zit met het 
groen én blauw in je buurt.                                                                                           

Emma is bijna 100. Ze ziet 
en hoort nog goed, volgt het 
nieuws en doet mee aan alle 
activiteiten in het woon- en 

zorgcentrum. Elke keer als ik 
haar ga bezoeken vraag ik of 

ze naar buiten wil. 
Meestal is het antwoord “ja”, 

ongeacht het weer.                            
De belevingstuin ligt er wat 

strak bij, met een te kort 
gemaaid gazon, te keurig 

gesnoeide struiken en wat 
jonge boompjes, maar beter 

dat dan niets. Emma zegt 
het zelf: ‘Al dat gazon is 

overbodig. Een bloemenwei 
met wandelpaadjes, breed 

genoeg voor een rolstoel, zou 
aangenamer zijn.’ Ze stapt 

verder met haar rollator, ze 
doet wat oefeningen op de 

buitentoestellen en spant 
zich in. Fantastisch.

R i t a  V a N  D e  V O O R D e
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Erbij horen 
De bijdrage van ouderen aan onze sa-
menleving stopt niet op de dag van hun 
pensioen. Vele ouderen nemen diverse 
rollen op: zorg voor kleinkinderen, vrij-
willigerswerk, mantelzorg, een engage-
ment in een bestuur…
in sommige gemeenten hebben oude-
renadviesraden echte inspraak, spelen 
bruikbare informatie door naar en or-
ganiseren activiteiten voor senioren. er 
valt echter nog heel wat weg af te leggen 
en dit mag niet lijden onder de druk van 
besparingen. 
Bijzondere aandacht moet gaan naar al-
leenstaanden die geen gebruik maken 
van het netwerk dat een ouderenvereni-
ging kan bieden. een detectiesysteem 
kan hier een oplossing bieden.

Gezond en goed verzorgd
De meeste ouderen wensen thuis te blij-
ven wonen. Dat stelt ons voor heel wat 
uitdagingen inzake zorg. Belangrijk is 
dat er geluisterd wordt naar noden en 
wensen. Ouderen en hun directe om-
geving moeten zelf kunnen beslissen 
welke zorg ze wensen, nodig hebben en 
krijgen.
Om de vergrijzingspiek op te vangen 
moeten we werken aan een ‘levensloop 
lang geschikte’ stad of gemeente. Ge-
integreerde, gemengde woonvormen 
zorgen voor samenhang en minder 
eenzaamheid. in de buurt moet er een 

toegankelijke zorgruimte komen voor 
kleine ongemakken en administratieve 
ondersteuning. Zelfredzaamheid maakt 
plaats voor samenredzaamheid. Samen 
met de oudere en het omgevingsnet-
werk (familie, buren, vrienden…) ont-
wikkelen we structuren waardoor de 
oudere zich gezien en gesteund weet.

Mobiel blijven
een goed uitgebouwd en toegankelijk 
openbaar vervoer verzekert basismo-
biliteit aan jong en oud. Het inspireert 
je om op bezoek te gaan bij familie of 
vrienden, naar activiteiten in de stad. Je 
verplaatst je zelfstandig. Openbaar ver-
voer draagt bij aan je kansen om gezond 
ouder te worden.

Enkele uitspraken
- een keer per week veganistisch eten 

geeft dezelfde milieuwinst als de 
thermometer een hele winter 1° lager 
zetten (architect Etienne Hoeckx)

- De kust kent een ‘grijze tsunami’. 50% 
van de bevolking is er ouder dan 50. 
Hoe gaat West-Vlaanderen dit opvan-
gen? (anoniem)

- inclusie is niet wachten op een uitno-
diging, maar ‘zelf in het midden van 
het dorp gaan zitten onder de boom’ 
en het daar hebben ‘over zaken die 
ertoe doen’ (Bie Hinnekint, master 
Sociale Agogiek)

‘Leeftijds-
vriendelijke 

gemeente’

Aan het congres 
‘Leeftijdsvriendelijke 

gemeente’ ging een 
lange voorbereiding 

vooraf. Groepjes 
ervaringsdeskundigen –

want dat zijn wij ouderen 
toch- staken de koppen bij 

mekaar. Ze wisselden er 
gedachten uit over negen 

thema’s die ouderen (maar 
ook jongeren) zeer ter harte 

gaan. Waarmee iedereen 
vroeg of laat te maken krijgt 

en die de kwaliteit van het 
leven bepalen. Als praktische 
voorbereiding op het congres 

pikken we uit enkele van 
deze gespreksthema’s 

een paar spraakmakende 
details. Ze kunnen en zullen 

op 26 november allicht als 
gangmaker fungeren tijdens 

het debat waartoe u van 
harte wordt uitgenodigd.

Kom je naar het congres 
en wil je dit goed 

voorbereiden, bezoek dan 
onze speciale site 

http://groenpluscongres.be/
     Je kan er ook reacties 

kwijt, die we graag oppikken.
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Brainstormen over 
een leeftijdsvriendelijke 

gemeente

Mobiliteit, wonen, sociaal-culturele 
participatie, respect & sociale inclu-
sie, maatschappelijke participatie, 
communicatie & informatie, gezond-
heid & zorg, natuur & landschap, 
hoe moet een leeftijdsvriendelijke 
gemeente er uitzien.   Op ons Groen-
Pluscongres gemeente geven we aan 
hoe het anders kan.

Met een congres kan je diepgaand met mekaar in gesprek gaan en zo 
het maatschappelijk debat verrijken. Het feit dat GroenPlus de hand-
schoen opneemt om in onze vergrijzende samenleving te debatteren 
over hoe een gemeente een leeftijdsvriendelijk beleid kan voeren, is re-
levant en bewonderenswaardig. Jullie deelthema’s zijn stuk voor stuk 
superactueel, maar worden veelal te weinig vanuit de invalshoek van 
de senior bekeken. Nochtans is het broodnodig voor al wie wil wer-
ken aan inclusief beleid. in heel wat gemeenten maken senioren tot een 
kwart van de bevolking uit. ik ben dan ook erg blij dat jullie met dit 
congres de senioren in al hun diversiteit en met al hun ervaring, een 
stem geven. Meyrem Almaci

Boeiende sprekers die zich in deze materies bekwaamd hebben tre-
den aan. Niemand minder dan Kristof Calvo, federaal fractieleider 
ecolo-Groen, neemt de taak van moderator op zich. “ik hou wel van 
een uitdaging en zal als moderator streng en rechtvaardig zijn. ik 
zie het congres als een moment van politiek samenzijn. en het is 
belangrijk om de krijtlijnen voor de toekomst uit te tekenen. Niet 
alleen om de toekomst van de senioren te versterken, maar ook die 
van hun kinderen en kleinkinderen. Voor mij is het congres geslaagd 
wanneer er goede debatten en een goede sfeer zijn en wanneer er 
nieuwe voorstellen uit de bus komen.”

Ook senator en hoogleraar Petra De Sutter geeft haar visie. ‘Leeftijds-
vriendelijke gemeente’ is een belangrijk thema voor GroenPlus en de uit-
dagingen zijn talrijk. De eigen omgeving is voor ouderen van groot be-
lang, niet alleen omdat ze best zo lang mogelijk in hun normale omgeving 
verblijven, ook omdat het aantal ouderen toeneemt en een groene partij 
oplossingen moet aanreiken die ecologisch, rechtvaardig en duurzaam 
zijn. Dat GroenPlus deze taak op zich neemt vind ik tegelijk hoopvol en 
bewonderenswaardig, en een voorbeeld van participatie en burgerdemo-
cratie. Dit congres kan uitmonden in een reeks aanbevelingen die op alle 
politieke niveaus tot beleidsverbetering kunnen leiden.’
Meer info: http://groenpluscongres.be

Ook met prof. emeritus Eric Rombaut, expert ecologische stedenbouw, 
haalt de organisatie een spreker in huis die gepokt en gemazeld is in een 
aantal thema’s die op het congres aan bod komen. als wetenschapper was 
hij onder meer betrokken bij onderzoek naar integraal waterbeheer ver-
sus biodiversiteit en bij de opmaak van de biologische waarderingskaart 
van België. Zijn academische interesse gaat vooral naar ecologisch ver-
antwoorde stedelijke ontwikkeling. Hoe kan de gemeente de veiligheid en 
toegankelijkheid voor de (oudere) inwoners verbeteren? Hebben groen 
en water echt een heilzame invloed op de (geestelijke) gezondheid van 
(oudere) mensen?
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Anjes Dierens                                                                                      
Secretaris GroenPlus Antwerpen

‘Dit congres leent er zich 
uitstekend toe om samen te 
brainstormen over de ne-
gen deelthema’s van ‘Leef-
tijdsvriendelijke gemeente’. 
Daaruit zullen we  interes-
sante programmapunten 
filteren voor onze inbreng 
in het Groenprogramma 
voor de gemeenteraads-
verkiezingen van 2018. 
Voor mij is dit congres geslaagd wanneer er veel 
GroenPlussers actief deelnemen en wanneer ook 
niet-Groenen interesse tonen. Het moet een posi-
tief congres worden waaruit concrete, uitvoerba-
re voorstellen voortkomen. Voorstellen waarmee 
onze burgemeesters, schepenen en raadsleden 
aan de slag kunnen.’

Lieve Snauwaert                                                                                      
Groen raadslid Herentals

‘Hopelijk bereiken we veel 55-plussers, die op hun beurt de beleidsverant-
woordelijken in steden en gemeenten wakker schudden, om woonkernen leef-
tijdsvriendelijk uit te bouwen. Het congres zal pas echt geslaagd zijn wanneer 
de deelnemers hun plaatselijke besturen kunnen motiveren om dit waar te 
maken. Het begint alvast bij familie, buren, vrienden… in afwachting van het 
congres neem ik de communicatie via sociale media voor mijn rekening. Via 
de evenementenpagina www.facebook.com/events/1530809757218144 kan 
je je vrienden massaal aanspreken.’

Luc Debuyst
Voorzitter GroenPlus West-Vlaanderen

‘Leeftijdsvriendelijke ge-
meente’ is het eerste con-
gres dat door GroenPlus 
georganiseerd wordt. 
Wanneer er een sterke 
opkomst is en als er in-
houdelijk uit het debat 
een goede congrestekst 
naar voor komt, dan is 
ons opzet geslaagd.    in de 
aanloop van het congres 

hebben we een traject uitgetekend, een  stap-
penplan dat voldoende soepel is om aanpassin-
gen toe te laten. congresleider Kristof calvo en 
de aangekondigde sprekers tijdens het congres 
staan allen garant voor een geanimeerd debat, 
wat toch één van de belangrijkste sleutels is 
voor een goed congres.’

Luc Lamote
AGS, Antwerpse Groene Senioren

‘Het thema ‘leeftijdsvriendelijke gemeente’, is meer 
dan relevant. Het ontstaan en de werking van aGS kan 
niet los worden gezien van belangrijke demografische 
veranderingen in onze westerse samenleving. Percen-
tueel groeit de ‘oudere’ bevolking tot meer dan 30% 
van het electoraat. Heel wat gepensioneerden nemen 
belangrijke taken op in de mantelzorg. thema’s zoals 
mobiliteit, veiligheid en zorg zijn voor de oudere bevol-
king zeer specifiek. In feite kan je stellen dat zowat alle 
maatschappelijke thema’s via de vergrijzing een eigen 
problematiek kennen. Uiteindelijk is dit congres een 
bevestiging van onze ambitie om als groene senioren-
beweging mee de politieke agenda te bepalen.’

De insteek van Anjes, Luc D., Lieve en Luc L.
(Samen met de kerngroep van GroenPlus de werkers achter de schermen voor dit 1ste GroenPluscongres.)
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Je mag mij  .......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

(voor- en achternaam) verwachten op het congres. 

Dit zijn mijn (mail)adres en foon:  ................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

ik ontvang de congrestekst graag per post: ja/nee 
(schrappen wat niet past)

Waarover we het hebben…

De Vlaamse Ouderenraad ziet 8 domeinen waarop 
steden en gemeenten kunnen inspelen. GroenPlus 
nam deze thema’s over, om eraan te werken en om 
er een congres aan te wijden.
We voegden er zelf ook een 9de domein –Natuur 
en Landschap- aan toe.
Hierover willen we het op 26 november met u 
hebben…

• Publieke ruimte en gebouwen – Iedereen moet 
publieke ruimten en gebouwen kunnen bereiken 
en gelijkwaardig en zelfstandig kunnen gebrui-
ken.

• Mobiliteit – Goed openbaar vervoer verhoogt de 
kansen om actief ouder te worden.

• Wonen – Een degelijke en waar nodig aange-
paste huisvesting laat toe om op een comforta-
bele en veilige manier ouder te worden in eigen 
buurt.

• Sociaal-culturele participatie – Ouderen bouwen 
hun sociaal netwerk verder uit.

• Respect en sociale inclusie – Het imago dat 
ouderen in de maatschappij hebben is vaak 
negatief en moet om.

• Maatschappelijke participatie – Bijdragen aan de 
samenleving stopt niet bij het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd.

• Communicatie en informatie – Relevante infor-
matie moet toegankelijk zijn voor ouderen.

• Gezondheid en zorg – Ouderen krijgen de regie 
over hun eigen zorg.

• Natuur en landschap – Groene en blauwe ruim-
ten dragen bij tot het algemeen welzijn en tot 
een goede mentale en fysieke gezondheid.

Het congres, praktisch 

Het 1ste GroenPluscongres ‘Leeftijdsvrien-
delijke gemeente’ gaat door op zaterdag 26 
november 2016. als locatie kozen we voor 
Zaal Rubens, Statiestraat 176, Berchem, 
schuin over de chapo, het Groen Huis in 
antwerpen, op 2’ van station antwerpen-
Berchem.

Dit is het programma:
09.00  We ontvangen je met koffie of thee
10.00  Start van het congres, onder de kun-

dige leiding van Kristof calvo
 Reacties op de congresteksten door 

Groensenator Petra De Sutter en 
eric Rombaut (MSc biologie)

12.00  Lunch – Netwerkmoment – info-
beurs

13.30  Hervatting congres – discussie over 
congresteksten – aandragen oplos-
singen

16.30 Krachtlijnen congres, samengevat 
door voorzitter Hugo Van Diende-
ren, met reacties van partijvoorzit-
ter Meyrem almaci

17.00  Receptie en nakaarten

Deelname in de kosten: € 5 (lunch, koffie/
thee, één drankje ’s middags)

Nog vragen? 
Stel ze aan congresorganisator Luc Debuyst 
lucdebuyst@groen.be of 0495/26.58.96.

Inschrijven… 
doe je via de e-mail die je gaat ontvangen.
Daarin vind je een link waarop je kan klik-
ken, waarna je een inschrijvingsformulier te 
zien krijgt. Dat vul je in en klaar is kees. Ben 
je niet zo handig met de computer, of heb je 
geen e-mail ontvangen, vul dan het strookje 
hiernaast in en zend het naar GroenPlus, 
Sergeant De Bruynestraat 78, 1070 Brussel.
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Actief bij 
GroenPlus, 

zegt het je wat?

Karel, de antwerpse Groene Senioren 
wensen je een goede reis naar de over-
kant.
Wij danken je voor de jaren die je met 
hart en ziel het voorzitterschap hebt op-
genomen. 
We zijn ervan overtuigd dat je de vrede 
en de liefde zult ervaren waarvoor je 
gans je leven in verschillende organisa-
ties hebt gevochten.
Onder jouw voorzitterschap hebben we 
ons tienjarig bestaan gevierd.
Wij beloven je werk verder te zetten met 
dezelfde gedrevenheid die je tijdens je 
voorzitterschap liet zien.
Bedankt Karel, voor de vele warme her-
inneringen!

In memoriam Karel Laurent
voormalig voorzitter van AGS

B e R t  W e y t S  

Je mag mij  .......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

(voor- en achternaam) verwachten op het congres. 

Dit zijn mijn (mail)adres en foon:  ................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

ik ontvang de congrestekst graag per post: ja/nee 
(schrappen wat niet past)

Natuurlijk verwelkomen we binnen een actieve beweging als Groen-
Plus graag nieuwe gezichten. We bouwen onze werking binnen Groen 
verder uit en daarbij kan jij ons helpen. 
Wat dacht je van een van volgende vacatures?

•	 Filmer	voor	GroenPlus:	
 • Je kan goed overweg met een filmcamera, een smartphone, of  

  een van .... die moderne dingen
 • Je bewerkt filmbeelden tot korte filmpjes van 3” à 3’
 • Je plaatst die filmpjes op onze website, YouTube en Facebook

•	 Onze	man	of	vrouw	in	een	lokale	ouderenraad
 • Is lid van een ouderenraad en heeft daar liefst al wat ervaring  

  mee
 • Kan daar groene ideeën kwijt zonder ze altijd zo te benoemen
 • Houdt eraan op tijd en stond GroenPlussers uit andere   

  ouderenraden te ontmoeten om samen ervaringen en plannen  
  uit te wisselen

 • Wil hierover eventueel een vorming volgen en die doorgeven

•	 Praatvaardige	wervingsverantwoordelijke
 • Je praat met mensen binnen en vooral buiten Groen om 
   55-plussers (sterker) te betrekken: als sympathisant, actief lid  

  van GroenPlus, of lid van Groen 
 • Samen met andere kernleden ontwikkel je ideeën en acties die  

  daarbij kunnen helpen.

Meer uitleg nodig? 

Kandidatuur stellen?

 contacteer Hervé Devos, 
secretaris GroenPlus, 
Heirbrugstraat 165, 9160 
Lokeren 0496/97.57.89  
herve.devos@telenet.be
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GroenLinks 
over 

Ouderen 
en Zorg

Waar koop je producten met LEF? 
(LeF staat voor lokaal, eco en fair.)

We  gaan naar de Oxfam Wereldwinkel 
om boeren in het zuiden een faire ver-
goeding te geven voor hun producten, 
maar boeren van bij ons die eco wer-
ken, hebben ook recht op een faire ver-
goeding. Producten met LeF vind je in 
sommige buurtwinkels: lees maar de 
‘onbekende’ merken, waar ze vandaan 
komen en wat er allemaal in zit. Ga op 
ontdekkingstocht in de korte keten, met 

tijdens een themadag ‘Zorgnetwerk’ 
bekeken onze Nederlandse collega’s hoe 
het oud(er) zijn best kan worden geher-
waardeerd. Ook bij ons kunnen we dit 
onderschrijven.    enkele punten uit het 
verslag…

‘Herwaardering van ouderdom betekent 
dat je als oudere moet kunnen ervaren 
dat je belangrijk bent en blijft voor je 
omgeving. De zorg die je nodig hebt om 
een goede levenskwaliteit te realiseren, 
mag niet gezien worden als kostenpost, 
wel als een logisch onderdeel van we-
derkerigheid in de samenleving.

Zelfredzaamheid maakt plaats voor 
samenredzaamheid. Samen met de ou-
dere en het omgevingsnetwerk (familie, 
buren, vrienden, hulpverleners) struc-
turen ontwikkelen waardoor de oudere 
zich gezien en gesteund weet.
Ouderen moeten zelf beslissingen kun-
nen nemen over de zingeving in hun 

laatste levensfase en over hoe ze willen 
sterven. als ouderen hun wensen hier-
omtrent hebben besproken en vastge-
legd, moet dit gerespecteerd worden 
en ook in de ketenzorg worden meege-
nomen. Ouderen hoeven niet bij iedere 
verdere stap in de keten (bv. bij een zie-
kenhuisopname) opnieuw te herhalen 
of uit te leggen wat hun wensen zijn.

Zorg en ondersteuning moeten afge-
stemd zijn op wat de oudere nodig heeft 
en wenst, niet op wat instellingen en 
instanties denken wat goed is. De beste 
manier om daar inhoud aan te geven is 
financiering vanuit de persoon. Indivi-
dueel is dit mogelijk door invoering van 
een PGB, een Persoonsgebonden Bud-
get. collectief kan dat door op het laag-
ste collectieve niveau (bv. een woonwijk 
of wooncomplex) met ouderen zelf te 
inventariseren wat nodig is en op dat 
niveau zorg in te kopen bij zorgaanbie-
ders.’ 

De zorg voor ouderen staat 
bij onze noorderburen zwaar 

onder druk. De gemiddelde 
levensverwachting 

gaat omhoog, maar de 
maatschappelijke zorg 

voor zorgbehoevende 
ouderen vermindert. Veel 
wordt overgelaten aan de 
lokale besturen en aan de 

mantelzorg. Maar kunnen die 
de taak wel aan?

Daarover hield GroenLinks 
recent een Politiek Café in 
Purmerend, de thuisbasis 

van onze vriend Toon Capel, 
die onlangs 90 werd. Na 
afloop werd krasse Toon 

niet enkel gehuldigd voor 
zijn 90 lentes, maar vooral 
voor zijn jarenlange strijd 

voor een goede ouderenzorg 
en ouderenhuisvesting 

Purmerend.

Koop je 
eten met 

LEF! 

R i t a  V a N  D e  V O O R D e weinig tussenschakels, zoals direct bij 
de boer, op een zelfplukboerderij, in de 
hoevewinkel, op de boerenmarkt, in een 
buurtwinkel met lokale producten, in 
een winkel zonder verpakking…

als Vlaamse consumenten belangstel-
ling krijgen voor groenten, vruchten, 
aardappelen, eieren, vlees, kip en brood, 
alles met LeF, van Vlaamse boeren, is 
er voor gezond en kleinschalig boeren 
weer een toekomst. Het Vlaamse land-
schap zal er wel bij varen.
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Passie en werk
‘als kind was ik al gek op dans en in die 
tijd stond dans gelijk met ballet. toen 
ik in de balletschool in Gent bij een ge-
renommeerde dansdocente kon begin-
nen, was de vraag of ik voor een bal-
letcarrière zou kiezen. in principe zou 
ik na die opleiding bij Béjart of in Parijs 
of Monaco aan de slag hebben gekund. 
Mijn ouders stonden er echter op dat ik 
een diploma zou behalen. Daarom ging 
ik voor kleuterleidster, maar ik bleef 
parallel met ballet bezig. Mijn partner 
was licentiaat LO, bergbeklimmer en 
zeiler. Met onze twee zonen gingen wij 
een spannende toekomst tegemoet. ik 
begon me stilaan op choreografie toe te 
leggen en stichtte een eigen dansschool 
en danscompagnie. Dit had een weer-
slag op professioneel vlak: mede door 
een project van psychomotoriek voor 
kleuters en jonge kinderen kwam ik in 
de onderwijsbegeleiding terecht, een 
boeiende tijd waarin ‘bewegen’ op scho-
len centraal stond.
toen sloeg het lot toe. ik werd weduwe 
op 38 en ging door een moeilijke peri-
ode, met materiële problemen en grote 
onzekerheden. De explosie van vrije-
tijdsactiviteiten en de grote vraag naar 
begeleiders hielp me materieel uit de 
put. een dansschool, een danscompag-
nie, een full time job in het onderwijs, 
samen met de zorg voor het gezin, het 
was keihard werken, maar wel voor iets 
wat ik heel graag deed!’

Politiek engagement
‘Groen-aalst vroeg me om op de ver-
kiezingslijst te staan. ik wou dat goed 

M a R L e e N  D e  V R y

doen. Dus woonde ik de lokale partij-
vergaderingen bij en legde me toe op de 
niet evidente  zelfpromotie van deur tot 
deur. Daar heb ik veel van geleerd. Be-
zorgdheid en inzet voor  klimaatveran-
dering en vluchtelingenproblematiek. 
Mijn jongste vijf dansproducties gingen 
daarover. 
Met mijn lokale partijgenoten zijn we 
samen ouder geworden; we waren aan 
een generatiewissel toe. Recent gaven 
we de fakkel door aan een jonge partij-
voorzitter. 
toch willen we ons politiek engage-
ment verderzetten. Sommigen zien een 
GroenPlus-aalst wel zitten, anderen 
willen geïntegreerd blijven binnen de 
generatiemix van de lokale Groenafde-
ling. We zijn er nog niet uit.’ 

Hoe kijk je de komende 10 jaar tege-
moet?
‘Dansers zijn het gewoon met pijntjes te 
leven. Dus kan ik redelijk overweg met 
ouderdomskwaaltjes. Zolang het me 
niet belet om mijn jaarlijkse stapvakan-
ties –laatst nog de camino ingles– naar 
compostela te doen, hoor je me niet kla-
gen. ik probeer zonder haast en spoed 
te geven wat ik te geven heb. De dans-
school rust nu mee op de schouders 
van twee medewerkers en ik spring oc-
casioneel in. Voor de yoga-lessen kan 
ik bv. rekenen op ondersteuning door 
integrale Gezondheidszorg. en over 10 
jaar… ja, dan moet ik denken aan de 
woorden van Jeanne Brabants, toen zij 
in het woonzorgcentrum verbleef: ‘Om 
als gewezen danser oud te worden moet 
je dapper zijn.’ 

Een 
dynamisch 

leven op 
maat 70

In een stille verkaveling aan 
de rand van Aalst word ik 
aangenaam verrast door 
het meest afwijkende en 
aantrekkelijke huis van 
de straat. Ik ben te gast 

bij Francine De Veylder. 
Dans, lichaamswerk en 

sociaal-politiek engagement 
lopen als een rode draad 

door haar leven. Met haar 
70ste verjaardag in het 

vooruitzicht, staat Francine 
–symbolisch– middenin 

een overgang. Ze zal niet 
meer voltijds directrice zijn 

van de Danscompagnie en 
geen skivakanties meer 

organiseren. Ook voor de 
Groen-verkiezingslijst zal 
ze passen. Dat is allemaal 
geweest en het is goed zo. 

Maar het zou Francine niet 
zijn als zij geen nieuwe  

passies en engagementen zou 
zoeken. 
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Fietstocht 
naar 

Peking 
eindigt in 

Mineur
De start
Samen met echtgenote Mieke verlaat hij 
op 3 juni vroeg in de ochtend zijn garage 
in de Sylvain Dupuisstraat in Knokke-
Heist. Hij houdt zijn fiets, vakkundig ge-
laden met 30 kg bagage, bij de hand. Sa-
men stappen ze rustig verder, met wat 
gekeuvel en goede raadgevingen van 
madam aan mijnheer en vice versa. Zij 
gaat broodjes halen bij de bakker en eet 
straks solo, hij springt even later op zijn 
fiets en verdwijnt langzaam uit zicht, 
richting china. ’s avonds geniet hij nog 
van een lekkere spaghetti bij zoon Bram 
in Schoten en slaapt er de slaap der on-
schuldigen.

Onverwacht vroeg einde
Bewust kiest Jacques niet voor de klas-
sieke zijderoute. Die is te lastig en hier 
en daar ook gevaarlijk. Hij volgt een 
noordelijk parcours over Rusland en 
Mongolië, en zo verder china binnen.
Jacques rijdt drie weken zonder een 
rustdag. Hij geniet bij ‘aanneembare 
temperaturen tot 27°’ van een zalig 
fietsweertje, met als afwisseling een 
halve regendag en drie onweersbuien in 
Polen. Pas in Moskou neemt hij zijn eer-
ste rustdag en logeert er in de buurt van 
het Rode Plein. De conditie is prima en 
groeit nog steeds. De wegen zijn schap-
pelijk en hij moet slechts drie keer zijn 
tentje gebruiken om te overnachten.
Straks begint de échte tocht, dwars door 
de Oeral. en verder de eindeloze weg 

over Siberië, met in het zuiden het Bai-
kalmeer. en de Gobi, de grootste aziati-
sche woestijn in Mongolië. Met half sep-
tember, Peking als kriek op de chinese 
taart.
Maar dan slaat plots het noodlot toe. 
tijdens een afdaling in de buurt van Ka-
zan en aan 50 km/h gaat Jacques letter-
lijk zweven, na een ‘sprong’ op een stuk 
slecht hersteld wegdek. Hij valt, schuift 
verder uit in verse kiezel en belandt in 
een zijberm. ernstig  gekwetst wordt hij 
door voorbijgangers en politie gehol-
pen. Zijn fiets heeft nauwelijks schade 
opgelopen. Dus rijdt hij nog 70 km ver 
naar de voorziene overnachting! Hij 
doet er meer dan 6 uur over. in Kazan 
volgen 10 dagen ‘kliniek’, met rudimen-
taire verzorging. en dan gaat het –uiter-
aard– terug huiswaarts, maar niet per 
fiets!

Nieuwe plannen
ik zoek Jacques op in augustus. De spo-
ren van zijn val zijn nog zichtbaar, maar 
de letsels genezen goed. en wat meer 
is… Jacques plant nu reeds de tocht 
over te doen.   Hij wil er alle informa-
tie over verzamelen en is bereid nadien 
als potentiële spreker op te treden. Ook 
GroenPlussers kunnen dan naar zijn 
verhaal komen luisteren. Het thema? 
Zijn niet alle mensen een beetje onder-
weg naar het ‘oneindige’? Met stukken 
door de ‘woestijn’? Van ‘alfa naar Ome-
ga’?

In een eerder Zilverblad 
ging GroenPlusser en oud 
advocaat Jacques Dierckx  

‘Met blauwwitte fiets de 
kruisvaarders achterna’. Zijn 

solotocht naar Jeruzalem 
verliep toen bijna vlekkeloos. 

Na afloop bleef de goesting om 
er opnieuw op uit te trekken.

Jacques had ontdekt dat er 
in 2008 twaalf Nederlandse 

politieagenten met de 
fiets van Amsterdam naar 

Peking waren gereden, om 
daar te supporteren voor 

de Nederlandse deelnemers 
aan de Olympische Spelen. 

Hij besloot eruit dat hij, als 
67-jarige, ook in staat was tot 
dergelijke prestatie. Dus zette 
hij zijn zinnen op Peking, ‘het 

einde van de wereld’ zoals 
hij het zelf noemt. Dit is zijn 

relaas…
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Lage energie en passieve woningen in 
Vauban, een nieuwe wijk in Freiburg. 
Daarvoor is geen bos of landbouw-
grond verkaveld. Militaire gebouwen 
kregen een nieuwe bestemming of wer-
den vervangen. Niet door alleenstaande 
en ruimtevretende fermettes, wel door 
compacte woningen tot vier verdiepin-
gen, met veel groen er rond. en er is een 
natuurgebied uitgespaard op wandelaf-
stand. Op maximum 200 m vindt ieder-
een een tramhalte. De tram brengt je in 
enkele minuten naar het centrum. Win-
kels voor (bio)voedsel en andere dage-
lijkse dingen heb je in de wijk zelf… Niet 
alleen het autogebruik, ook het autobezit 
ligt veel lager dan in andere Duitse ste-
den. Met de auto rijd je in heel de wijk 
aan max. 30 km/uur. Je moet die auto wel 
stallen in parkeergarages buiten de wijk. 
alle straten zijn dus veilig en aangenaam 
voor spelende kinderen en wandelende 
ouderen.

Het station van Freiburg. Met onderaan 
het treinstation en bovenaan een brug 
waarover tal van trams naar de verschil-
lende stadsdelen sporen. Met een lift ga 
je van het trein- naar het tramperron. 
De foto illustreert hoe goed de verschil-
lende vormen van openbaar vervoer op 
mekaar zijn afgestemd. Dat geldt ook 
voor de abonnementen. Freiburg past 
het StOP-principe toe. eerst de Stapper, 
dan de trapper, het Openbaar vervoer 
en tenslotte de Privé wagen. Daardoor 
wordt het openbaar vervoer ook heel 
veel gebruikt. en het geheel wordt voor 
88% gefinancierd door de gebruikers en 

H U G O  V a N  D i e N D e R e N

slechts 12% met subsidies! Wat sociaal 
en ecologisch is, wordt in Freiburg dus 
ook economisch. een van de reizigers ge-
tuigt: ‘We hebben meerdere trams geno-
men, dikwijls op- en afgestapt… ik ben de 
tel kwijtgeraakt. Wat me is bijgebleven is 
hoe vlot je hier de tram neemt, de hoge 
frequentie, de toegankelijkheid voor kin-
derwagens en rolstoelgebruikers.’

Oskar Kreuz, stichter van de groene par-
tij in de regio, nam zoals vele burgers van 
Freiburg ook zelf praktische initiatieven. 
Op een oud kanaal plaatste hij zes klein-
schalige waterkrachtcentrales. Hij licht 
ons de werking van de waterturbine toe 
die instaat voor de productie van 82,25 
kW/u, wat resulteert in 600.000 kW/j,  
stroomvoorziening voor 200 à 300 huis-
houdens. Zelf de energie verdelen onder 
de bewoners kan door een plaatselijk 
netwerk. Voor creatieve burgers en co-
operaties blijkt het in Freiburg veel ge-
makkelijker om energie-initiatieven te 
nemen dan in België.
 Maar alles is geen rozengeur. Oskar heeft 
heel wat werk met het verwijderen van 
allerlei rommel, zoals oude matrassen 
die mensen in het kanaal dumpen.

Leren van 
Freiburg (1)

‘We reizen om te leren.’ Onder 
impuls van Lieve Snauwaert, 

dynamisch gemeenteraadslid 
in Herentals, brachten we dat 

in de praktijk. Freiburg, hét 
goede milieuvoorbeeld. Niet 

enkel 55+ reisde mee, ook de 
jonge voorzitster van Veurne, 

Goedele Devlieghere was 
erbij. Ze keerde, net als wij, 

enthousiast terug. Allemaal 
hebben we in Freiburg nieuwe 

energie en ideeën opgedaan. 
Een greep…

Meer foto’s/uitvoeriger 
verslagen over deze 
inspirerende reis op 
www.groen-plus.be.
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[over] leven

B O e K B e S P R e K i N G

Petra De Sutter

R i t a  V a N  D e  V O O R D e Het boek [over] leven van Petra De Sutter zou verplichte lectuur 
moeten zijn voor jong en oud, in scholen, bedrijven en rusthuizen. 
in Vlaanderen, België, europa en in de hele wereld. als je de 190 pa-
gina’s uit hebt, denk je: ‘Nog, nog, Petra, vertel verder.’ Omdat het zo 
boeiend en leerrijk is wat Petra te zeggen heeft. Petra De Sutter heeft 
in enkele maanden tijd bekendheid verworven in eigen land en ver 
daarbuiten: als transvrouw, arts en politica. Haar levensverhaal leest 
als een roman, maar het is non-fictie.

in [over] leven vertelt ze openhartig over haar persoonlijk leven en 
haar transitie van man naar vrouw. Ze leert ons de juiste woorden-
schat aan om over deze materie te spreken. Ze heeft het over haar 
werk als arts in de Vrouwenkliniek van het UZ Gent en meer bepaald 
over reproductieve geneeskunde. Ze gaat op toegankelijke wijze in op 
moeilijke onderwerpen als draagmoederschap en enkele dieptepun-
ten in haar leven.    We komen ook te weten hoe sommige bekrompen 
mensen haar schade proberen te berokkenen. Het is heel dapper om 
daar zo open en bloot voor uit te komen.

aan haar ongewone leven voegt ze nog meer speciale elementen toe, 
zoals samen met haar vrouw claire te voet naar compostela gaan, of 
op bezoek bij de Dalai Lama. Ze vertelt over haar liefde voor de mu-
ziek en de natuur en dat ze, wat heet, op latere leeftijd in de politiek 
is gestapt. Dat iemand met zo’n sterke persoonlijkheid én groot hart 
voor Groen kiest, zal niemand verwonderen.

[over] leven, Petra De Sutter en Elke Lahousse, 192 blz., uitgeverij 
Manteau.

Zorg zonder naam, de gids van Anne Dedry voor alle mantelzorgers! 

een basisboek voor en over mantelzorgers, een echte ‘Mantelzorg-
wijzer’, het is er eindelijk! Van de hand van gezinssociologe, parle-
mentariër en GroenPlusser anne Dedry nog wel, de anne die in haar 
prille jaren de Bakermat het levenslicht gaf en nu Ons Zorgnetwerk 
schraagt. 

anne speelde het klaar om minister De Block herself te strikken voor 
haar boekpresentatie én voor betere ondersteuning van mantelzor-
gers. Die raken immers gesandwicht tussen hun engagement, hun 
professioneel en hun gezinsleven. een ‘mantelzorgstatuut’ kan die 
combinatie haalbaar maken. Mantelzorgers verdienen ook een stem 
in het kapittel als ‘partner in de zorg’ naast arts, verpleging en pati-
ent. een goed structureel kader zou dus al een wereld van verschil 
maken. Want ze zijn met vele honderdduizenden, de mantelzorgers. 

Wat maken ze allemaal mee? Hoe kunnen ze ook nog voor zichzelf 
zorgen? Wat kan het beleid doen? Hoe en wat communiceer je als 
mantelzorger? Lees het allemaal in dit rijke basisboek van anne 
Dedry! 

Je vindt het in de boekhandel, of bij  www.lannoo.be/zorg-zonder-
naam voor slechts € 15!

Zorg 
zonder naam

Anne Dedry

B O e K B e S P R e K i N G

R i t a  V a N  D e  V O O R D e
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Kom op dinsdag 18 oktober 2016 
naar Limburg voor een boeiend pro-
gramma,  ‘Verrassend Hasselt … 
achter de Tralies’!

We onthalen je vanaf 10 uur in de 
lokalen van UHasselt, Martelaren-
laan 42. Na een kopje koffie of thee 
verkennen we met een gids de stad. 
’s Middags stillen we onze honger in 
het studentenrestaurant van de Uni-
versiteit.                                                                   
Om 13 uur start een gevarieerd 
programma met verwelkoming 
door gastheer Joost Venken, Groen 
schepen Hasselt, gevolgd door een 
‘Prison Talk’ van de Bond Zonder 
Naam. een ex-gedetineerde vertelt 
vrijuit over het leven in de crimina-
liteit, het leven in de gevangenis en 
het leven erna. Dit wordt een genu-
anceerd gesprek over een niet alle-
daagse problematiek!                                                                                         
Om 16 uur blikt Vlaams volksverte-
genwoordiger Johan Danen terug 
op de startdag en we ronden af met 
een borrel en een hapje. en uiter-
aard met een gezellige Limburgse 
babbel.                                                                                                          

Deelname in de kosten: € 10 
Meld je bij bert.verleysen@groen.
be, 0477/87.42.72.    

De locatie waarin we je verwelko-
men is de voormalige gevangenis 
van Hasselt. Het gebouw heeft zijn 
oorspronkelijke structuur behou-
den. een aantal cellen zijn omge-
bouwd tot studeer- en werkruimte 
voor studenten. De locatie 
is vlot bereikbaar met open-
baar vervoer. Gratis parkeren 
op de Koning Boudewijnlaan, 
de verbindingsweg tussen 
Grote en Kleine Ring, aan de 
Brandweer.  
http://www.facebook.com/
events/863031430498170/

Kerstreceptie
‘Islamofobie is het racisme van vandaag’
Die stelling ontwikkelt gastspreker Jonas 
Slaats, theoloog, schrijver en activist. 

Slaats’ belangstelling voor de islam ontstond toen hij in 2006 
een tijdje in istamboel woonde. Later reisde hij door de isla-
mitische wereld en sprak er met tal van toonaangevende kun-
stenaars, intellectuelen en geestelijke leiders. Dat resulteerde 
in het boek ‘Soefi’s, punkers en profeten’.

in het voorbije jaar is Rik carmen, nationaal secretaris, ons 
ontvallen. Samen met andere overleden GroenPlussers willen 
we hen herdenken. 
Mensen die 25 jaar of meer lid zijn van Groen worden in de 
bloemetjes gezet door Meyrem of Jeremie. Uiteraard praten 
we achteraf bij met een hapje en een drankje.
Mis deze interessante en aangename ontmoeting niet!

Vrijdag 23 december, 14.30-18h
Nationaal Secretariaat, Sergeant De Bruynestraat 78, 
anderlecht, op 5’ van Brussel-Zuid.

GroenPlus trekt op dinsdag 4 oktober (Wereld-
dierendag) naar het dierenpark Planckendael. 
Het wordt een gegidst dagbezoek waaraan groot 
en klein veel plezier zullen beleven. Niet in het 
minst aan Qabid, het neushoornjong dat dol is 
op modderbaden. Quabid zal op Werelddieren-
dag net geen jaar oud zijn. 
Wat je moet weten over ons bezoek…

• We verzamelen om 10 h aan de ingang, Leu-
vensesteenweg 582, Mechelen-Muizen

• Kinderen van 0 tot 16 GRATIS

• Plus 16 betaalt € 10

• Cash aan Frans Coenen, of overschrijven op zijn 
rekening Be11 0010 2778 7748

• Liefst voorafbetalen, met opgave aantal deel-
nemers, zodat we voldoende gidsen kunnen 
voorzien.

• Vragen? Stel ze aan frans.coenen@telenet.be – 
03/337.56.87

GroenPlus 
Limburg gaat 
van start !

Met je (klein)kinderen 
naar Planckendael

‘t Borrelmenneke
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Op het internet?
Natuurlijk. Elk nummer verschijnt op de www.
groen-plus.be, de website van GroenPlus. En je 
vindt er ook nog heel wat andere interessante 
informatie.
Uitschrijven voor de papieren versie kan, met 
een brief(kaart) aan: Redactie Zilverblad, p/a 
Henri De Braekeleerlaan 47a, 2630 Aartse-
laar, of een e-mail aan walter.decoene@gmail.
com

Kom bij 
GroenPlus
GroenPlus telt ruim 2.000 leden 
en daar zijn we blij mee. Maar 
er is altijd plek voor nieuwe, 
enthousiaste 55+. Ben je ook geen 
stilzitter en spreekt een gezond 
en veilig leefmilieu tot je ver-
beelding? Of kom je graag onder 
de mensen? Dan vind je zeker je 
gading bij GroenPlus. Word lid 
van Groen –het 1ste jaar gratis!- 
en als 55+ ben je automatisch lid 
van GroenPlus.

Zend een mailtje aan  
zilverblad@groen.be, of geef een 
telefoontje aan Walter Decoene, 
0487/68.29.45.

Verantwoording
Tenzij uitdrukkelijk vermeld, berust de 
verantwoordelijkheid voor artikels en 
standpunten die in het Zilverblad ver-
schijnen bij de steller ervan. Wanneer 
het een mening betreft die afwijkt van 
het partijstandpunt zullen beiden wor-
den vermeld. 

De ene mantelzorger is de andere niet

F R a N S  R O G G e N

Om Lizzy comfortabel naar huis te halen in het weekeind, had Sylvain een hoge rol-
stoel aangevraagd bij het Vlaams Fonds. Lizzy was een grote vrouw en moest goed 
ondersteund worden. Dat soort rolstoel betekende een grote hap uit het gezinsver-
mogen, indien niet gesubsidieerd. 
Te groot ook voor Charley, mijn dochter, Lizzy’s roommate in de revalidatie. Voor 
háár weekeindjes leenden we een kindermaatje en we concentreerden ons op het 
elektronische gevaarte, waarmee de beide dames dagelijks oefenden. Je hoorde ze 
tot aan de liften gibberen, als er weer eens een lichtje sneuvelde. ‘Maskes, dat zijn 
geen botsautokes!’ Maar iedereen lachte. Dochter vroeg haar voertuig aan bij het 
VF, geen probleem, vroeg daarna haar manuele rolstoel aan bij het ziekenfonds. 
Die werd afgewezen, maar met die afwijzing kregen we hem van het VF. Dat was de 
procedure, toen. Het mag wel eens meezitten, niet waar? 
(Voor Sylvain en Lizzy zat het niet mee. Hun ene grote rolstoel zat zowel bij zieken-
fonds als bij VF ferm in de weg. Dat is  wel in orde gekomen, na een paar jaar.) 
We gingen allemaal onze eigen wegen. Bij Lizzy en Charley liep het op wieltjes. Syl-
vain en ik forceerden botten en ligamenten bij het verbouwen van onze woningen. 
We pasten ons aan de toestand aan. 

Onlangs kregen we van Sylvain een foontje dat Lizzy heengegaan was. Charlotte 
knikte ernstig. Zij had al gehoord dat het met haar niet zo goed ging. ‘Tja’, zei ze, 
‘hoe moet het nu met Sylvain?’
Charlotte heeft een Persoonlijk Assistentie Budget en betaalt daarmee twee part-
time assistenten; maar ze heeft ook nog een vader en een moeder, allebei dege-
lijke occasies van mantelzorgers voor de uren waarvoor haar maximale PAB niet 
voldoende is:  Het weekeind en de uren tussen 17 en 8. Mijn vrouw en ik nemen 
bovendien ook wel eens uren over, als er een assistente in de lappenmand belandt. 
Dat had Sylvain ook vaak moeten doen, totdat hij volgens zijn baas wat té veel af-
wezig was. Hij is toen zelf persoonlijk assistent geworden. ‘Hij is dus werkloos’, zei 
ik. Vrouw en dochter knikten.  Pa had het gesnapt. 

Ik heb een stukje gelezen over een medewerker van de Grüne Fraktion in de Bun-
destag, een jongen die klokrond assistentie nodig heeft, klokrond betaald door de 
staat. De Duitse! Het kost hem zelf ook wel een cent, maar het lukt. Zo te leven als hij 
‘kostet den Staat’ meer dan een opname in een zorgcentrum. Maar iedereen heeft 
het recht zijn leven zelf gestalte te geven. In Duitsland toch. 
Daarvoor moet men hier voor een groot deel beroep doen op mantelzorg. Vrijwil-
ligers mogen zich inschrijven bij minister Van Deurzen. Gelieve niet te dringen.


