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D e  R e D a c t i e

Een 
woordje 

vooraf

Waarmee kunnen we dit Zil-
verblad beter inzetten dan 
met een fris lentegedicht 
van GroenPlusser Staf De 
Wilde? Dit nummer bor-
duurt verder op ‘geluk’, de 
kleine en grote dingen die 
dat kunnen bevorderen of in 
de weg staan. 

Speciale aandacht gaat ook 
naar ons Plus congres van 
26 november, gewijd aan 
een Leeftijdsvriendelijke 
Gemeente. Dit eerste Groen-
Pluscongres wordt in pro-
vinciale werkgroepen voor-
bereid. Maar er blijft ook 
ruimte voor jouw individu-
ele inbreng. 

in dit nummer geen cen-
terfold met veel foto’s. Wel 
extra aandacht voor het bij-
envolkje dat op zijn manier 
bijdraagt tot ons geluk…

waar zal ik wonen

waar zal je wonen op de laatste dag
je bent nu in de juiste maand gekomen
in de bermen bloeit de smeerwortel
en het fluitenkruid

over een blauwe loper
van moerasvergeetmijnietjes
stapt een enkele paarse koekoeksbloem
en venkel wacht aan de kant
op een schaarse dwaalgast
die telkens weerkeert
en telkens ook verrast

er zijn plaatsen om te wonen
en oorden om naar terug te gaan
Scheldeboorden bijvoorbeeld
en een Durmedijk die je met de gaaien deelt
plaatsen en plekken zoals er witte hemden waren
die men op zondag droeg
en klodden met vlekken voor de doordeweekse dagen

smeerwortel en fluitenkruid
een paarse koekoeksbloem
en beneden in de beemden
wemelt het geel van boterbloemen
en geen geur wordt gretiger waargenomen
dan de oude scherpe van het gemaaide gras

dit is de plaats waar de verborgen vogels wonen
die vrede nemen met een stroomloze plas
waar de rusteloze komen om een poosje
te verpozen uit te blazen
te paaien en te paren dan
want er is een woeden in alle bloed
een overmoed die uit moet razen

er is een voortgaan dan
voorbij de smeerwortel en het fluitenkruid
voorbij het paaien langs het paarse
een echo als een keitje dat op het water stuit
er is een dijk die zich uitrolt
op de juiste tijd als een kronkelende loper
die een geur verstuift alsof het jou gold
een geluid van balts en schaarse bomen
een juichen in de juiste kleurtonen
dat wacht op een besluit

Staf De Wilde
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 Stop 
kernenergie

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

Veiligheid? Onafhankelijkheid? Niet dus 
met kerncentrales. niet met electra-
bel. Maar hoe sluit je die oude barrels 
als de politieke meerderheid beslist ze 
toch open te houden? Misschien via een 
rechtbank. Met een pittig proces dus, 
tegen de ergste kwakkelcentrales, Doel 
3 en tihange 2. Sinds de klimaattop in 
Parijs bestaat daarvoor flink wat animo 
bij gewone burgers die vrezen voor hun 
veiligheid en gezondheid. Onder hen 
ook overtuigde GroenPlussers. ‘Die foto 
van GroenPlus op Facebook is een mooi 
symbool’, stelt Remi Heylen, ‘maar bij 
die symboliek mag het niet blijven. na 
de mars op Parijs is het dit proces tegen 
electrabel dat volop onze inzet vraagt. 
iedereen kan de klacht mee ondersteu-
nen. ik heb mij al ingeschreven’.

Doe mee in Luik!
Zo is het. iedereen kan meedoen met 
het proces tegen Doel en tihange, waar-
voor twee advocaten zijn aangetrokken. 
V.z.w. nucléaire Stop Kernenergie coör-
dineert de aanmeldingen en de com-
municatie. Ze openden ook een spon-
sorrekening om de actie te financieren. 
Daarnaast moet de actie op straat zicht-
baar worden. Dat spreekt. en dus was 
er op 12 maart een mars in antwerpen 
en is er op 17 april nog een in Luik.    
Greenpeace, BBL, climaxi, Groen en een 
resem andere organisaties mobilise-
ren mee. Dat geeft hoop. en er is steun 
uit onverwachte hoek! Zelfs de neder-
landse staat en de steden Maastricht en 
aken stappen naar de rechtbank!

Wind en water zitten in de lift
Wie kerncentrales wil opdoeken, moet 
natuurlijk een degelijk alternatief bie-
den. er is veel duurzame energie nodig 
en die moet betaalbaar zijn. Dat reali-
seren op korte termijn is een uitdaging 
van jewelste. Met de lopende en geplan-
de windprojecten kan de eU al 10% 
van alle nodige elektriciteit opwek-
ken. en maar eventjes 200 miljoen ton 
cO²-uitstoot voorkomen. Helaas staat 
Vlaanderen niet zover. Groen Vlaams-
Brabant begreep de uitdaging en orga-
niseerde in februari een heus Windpar-
lement voor burgers en professionals. 
Wind is van en voor iedereen. Maar 
niet elke locatie is geschikt, want grote 
molens geven soms erg veel geluid en 
slagschaduw. Met nieuwe technologie 
kan je dat grotendeels verhelpen. Maar 
waarom ook iet aan kleinere windmo-
lens gedacht? Of kleinschalige water-
kracht die je in elke beek kan toepas-
sen? De eerste prille projecten met zo’n 
microcentrales draaien al. Sommige 
zoeken nog sponsors. Laat jonge men-
sen vindingrijk zijn. Senioren kunnen 
start ups mee financieren. Het klimaat 
vaart er wel bij en wellicht ook de vrede 
op onze aardbol! Want wie wil nog olie-
bronnen bombarderen als zijn wind-
molentje draait en ook de beek vlakbij 
duurzame energie levert?

OCMW-secretaris Myriam Deloddere

‘Het mag niet bij 
symboliek 

blijven!’

Hoe meedoen? 

 Website   
‘nucléaire Stop 
Kernenergie’ legt 
het je haarfijn uit.

GroenPlussers bedanken 
voor kreunende 
kerncentrales
Ooit waren ze de technologie 
voor de toekomst, de kerncen-
trales. Oerveilig, milieuvrien-
delijk, relatief goedkoop in ge-
bruik en bovenal, ze maakten 
ons onafhankelijk. Zo dachten 
we toen. Veertig jaar later 
zitten we met kreunende re-
actorvaten en louche lieden 
die de koelinstallatie zomaar 
kunnen saboteren, of erger, de 
hele centrale hacken. Met een 
monopolistische beheerder 
die controle en politici naar 
zijn hand zet en onze energie-
prijs dicteert. Met een peri-
meter van slechts 30 km voor 
rampscenario’s. en –zo valt te 
vrezen- met terroristen met 
een ongezonde belangstelling 
voor nucleair materiaal. 
niet echt een erfenis die je 
een jongere generatie cadeau 
doet.



Verhuizen
Wie een beetje op de hoogte is van de 
actuele bouwtrant, verplichtingen en 
reglementen, kan weten dat een nieuwe 
woning hemelsbreed afwijkt van wat 
40-50 jaar geleden gebouwd werd. Zo-
als het ‘stulpje’ van veel GroenPlussers. 
enkelen hadden de moed of de moge-
lijkheid gehad om de stap te zetten 
naar een nieuwe thuis: kleiner, recent 
gebouwd, misschien een seniorenflat. 
Dat veronderstelt o.a. geen trappen en 
dorpels, geen niveauverschillen, gezon-
de ventilatie, inloopdouche en vul zelf 
maar in.

Je woning aanpassen
Je kan je eigen woning (laten) aanpas-
sen. enkele evidente mogelijkheden…
Het dak wordt best geïsoleerd. als de 
dakbedekking nog in goede staat is, kan 
je via de onderkant zelf isoleren of dat 
door een goede ziel laten doen. Wan-
neer je dit laat uitvoeren door een ge-
specialiseerde aannemer betaal je min-
der BtW, waardoor het kostenplaatje 
leuker wordt. Bij een plat dak vervang 
je ook best de buitenbedekking.
Oude ramen kan je niet altijd voorzien 
van dubbel glas. nieuwe ramen hebben 
sowieso dubbel of driedubbel glas en 
kunnen opendraaien en kantelen, zodat 
je ze op een veilige manier kan zemen. 
De deuren in mijn appartement heb-
ben een netto doorgang van 70cm. Met 
een rollator raak je daar nog door, met 
een rolstoel niet. Door een deur, samen 
met het deurkader te verwijderen, win 

Levenslang 
wonen en 
gelukkig 

zijn

je max. 10cm. indien technisch mogelijk  
kan je eventueel schuifdeuren plaatsen. 
als je graag heel lang boven wilt slapen, 
kan je een traplift laten plaatsen. Zelfs 
voor  smalle trappen bestaan er pas-
sende modellen.
in de badkamer vervang je de badkuip 
door een inloopdouche (zonder drem-
pel); of je plaatst er een bij, als er vol-
doende ruimte is. Zorg voor voldoende 
handvatten en plaats er een van niet 
korter dan 60 cm op schouderhoogte. 
Die kan dienen voor je dagelijkse 
duw- en trekoefeningen, goed voor hart 
en longen!
De ontwerpers van keukens zijn on-
gelooflijk creatief. Het is heel moeilijk 
en gevaarlijk om spullen op de boven-
ste plank van een keukenkast weg te 
nemen. en een opstapje of laddertje 
geeft je de kans om lelijk te vallen. nu 
bestaan er ook kasten die verticaal van 
boven naar beneden en vice versa kun-
nen liften.
Elektrische schakelaars worden klas-
siek op ellebooghoogte geplaatst. Ooit 
was ik in een woning waar die op knie-
hoogte stonden. Heel handig als je bei-
de handen bezet zijn en je het licht wilt 
aansteken. 
Stopcontacten, doorgaans op een 20-
tal cm van de grond geplaatst, kunnen 
ook op handhoogte. Je hoeft je niet te 
bukken.
Drempels moeten langs de buiten-
kant voldoende breed zijn (zie foto). Bij 
het buitengaan blijft er dan voldoende 
ruimte om je voeten veilig te plaatsen, 
voor je de drempel afstapt. een verti-
caal geplaatste handgreep verhoogt de 
veiligheid. 
als je de vloerbetegeling vervangt, 
kies je voor een houten vloer. Dat is 
warmer dan steen, waardoor tapijten 
niet meer nodig zijn.
Domotica is een dure grap, maar ontzet-
tend handig. Met een afstandsbediening 
kan je alles wat elektrisch wordt gestuurd 
aan- en uitschakelen. Zelfs je smartphone 
kan hiervoor worden geprogrammeerd. 
Zelf ben ik geen voorstander van domo-
tica. Het is duur en computerkrakers zou-
den wel eens in jouw plaats de rolluiken 
kunnen ophalen! 

J O R i S  W i L L a e R t
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Je bent weer 25. Diploma 
hoger onderwijs, passende 

partner,  goedbetaalde 
job, optimistische 

toekomstplannen. Ook 
bouwplannen. We gaan 
iets bouwen waarin we 

levenslang kunnen wonen en 
genieten, ook als we stokoud 

zijn. De ochtend maakt je 
wakker. In het groen spelen 

roze konijntjes. De waarheid 
kan hard zijn: je hebt 

gedroomd en je bent nog niet 
goed wakker! De realiteit 

vertelt dat je in een te grote 
woning zit die ook niet 

aangepast is voor senioren. 
Maar wat is de oplossing?

Domotica is 
een dure grap, 

maar ontzettend 
handig.
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De leden van deze nieuwe beweging 
beseffen dat hun kleinkinderen het jaar 
2100 zullen beleven, met alle bedrei-
gingen inzake klimaat, sociale relaties 
en uitputting van grondstoffen, die voor 
deze periode zijn aangekondigd.
Hun inspiratie putten ze uit een idee dat 
ze delen met geestesgenoten in noor-
wegen, canada en Romaans Zwitser-
land; namelijk dat (de meeste) groot-
ouders in het West-europa van vandaag 
genieten van een aantal privileges. Ge-
durende 70 jaar hebben ze geen oorlog 
gekend, ze hebben kunnen genieten 
van steeds meer materiële welvaart en 
ze genieten nu van een pensioen en van 
een gezondheid die we nooit eerder 
hebben gekend. Ze beschikken ook over 
veel vrije tijd en kunnen vaak genieten 
van inkomsten of comfortabele renten. 
Bovendien vertegenwoordigen ze door 
hun aantal een aanzienlijk politiek en 
economisch gewicht. Ze worden ook 
vaak betrokken bij de opvang van (en 
hebben daardoor een grote invloed op) 
hun kleinkinderen.
‘Wij hebben het recht, de tijd en de 
plicht om te dromen van een betere we-
reld voor onze kleinkinderen.’

‘Grand-parents pour le climat’ wil haar 
generatiegenoten mobiliseren, de pu-
blieke opinie wakker schudden en de 
politieke verantwoordelijken wijzen op 
de hoogdringendheid om maatregelen 
te treffen die de klimaatswijziging te-
gengaan. De beweging wil ook  duur-

Op initiatief van Thérèse 
Snoy, gewezen federaal 

parlementslid Groen-
Ecolo, is begin 2015 door 
een groepje grootouders 
uit Franstalig België een 

vereniging ‘Grand-parents 
pour le Climat’ opgericht.

zaam en verantwoordelijk gedrag be-
vorderen.
‘Grand-parents pour le climat’ stelt zich 
apolitiek en pluralistisch op, maar is ui-
teraard ecologisch. 

De beweging wil op 3 manieren 
actie voeren:
1. Soberheid en intergenerationele en 

internationale (noord/Zuid) solida-
riteit te bevorderen; door duurzame 
productie te ondersteunen; door 
verbruik en aanwending van spaar-
geld kritisch te bekijken om zo tot 
een verantwoorde ecologische voet-
afdruk te komen.

2. Bij jongeren zin en respect op te 
wekken voor de natuur en hen be-
wust te maken van de ecologische 
uitdagingen, door een transitiepar-
cours te ondersteunen in scholen en 
culturele verenigingen.

3. Druk uit te oefenen op politieke be-
slissingen; direct bij politieke man-
datarissen of via nGO, federaties 
en organisaties; door manifestaties, 
conferenties, persmededelingen en 
petities.

als deze beweging tot op heden enkel 
nog maar Franstalig is, vraagt ze niets 
liever dan zich verder uit te breiden tot 
over de taalgrens. ‘a bon entendeur…’

P O L  J a n S e G e R S

  
‘Grand‑
parents 
pour le 
Climat’ 

opgericht in
 Wallonië

‘Wij hebben het 
recht, de tijd en 
de plicht om te 

dromen van een 
betere wereld 

voor onze 
kleinkinderen.’

Meer informatie?
thérèse Snoy – therese.snoy@
gmail.com
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Op Europees niveau
afgelopen februari verklaarden minis-
ters uit de 28 lidstaten werk te zullen 
maken van het akkoord. eerder ver-
enigden zich burgemeesters van grote 
steden om tegen 2030 tot 40% minder 
uitstoot van schadelijke gassen te ko-
men. Dit plan is gelinkt aan een breder 
netwerk van 6.000 kleinere europese 
steden, die de Burgemeestersconve-
nant hebben ondertekend, met het en-
gagement om tegen 2020 de uitstoot 
met 20% te verminderen. Het belang 
van regionale en lokale pilootprojecten 
voor ecologische innovatie wordt er-
kend en aangemoedigd. 
http://www.cop21.gouv.fr/wp-content/
uploads/2016/02/Conclusions-Conseil-
UE-sur-Diplo-climatique-15-02-2016.
pdf 

Regionaal
De provincie Vlaams Brabant, met onze 
tie Roefs als gedeputeerde voor milieu 
en duurzaamheid, is tevreden met haar 
59 burgemeesters die de convenant te-
kenden en de 41 klimaatactieplannen 
die het al opleverde. in november ‘15 
vond de provinciale burgerklimaattop 
plaats. Doel was zoveel mogelijk pro-
jecten van onderuit kenbaar te maken 
en te steunen. naast oudere en of reeds 
gesubsidieerde projecten zoals com-
munity Supported agriculture (www.
csa-netwerk.be), Het Leertraject Bio-
logische & Biologisch-Dynamische 

Wat na de 
klimaattop?

Parijs is achter de rug. 
Er is een consensus over 
een akkoord, de emoties 

zijn bekoeld, bleinen 
en pijnen na voet- en 
fietstochten geheeld. 

En nu? 
Gewoon verder doen of 

een niet aflatend labeur 
buiten de schijnwerpers? 

Dit is waar we de 
komende weken/of jaren 
zullen blijven op toezien. 

Landbouw (www.landwijzer.be), Voor 
een betere mobiliteit in de noordrand 
(www.uitdefile.be), enz... werden vooral 
15 klimaatpioniers in het voetlicht ge-
zet. Ze vragen concreet aan de burgers 
om klimaatambassadeur te worden, in-
formatie te delen en verder: expertise, 
nieuwe ideeën en fietsenstallingen (!), 
grond, geld, geschikte software, een 
vaste ontmoetingsplek… en natuurlijk 
was het ook de bedoeling dat toekom-
stige klimaatpioniers zich bij de club 
zouden aansluiten. 
http://www.vlaamsbrabant.be/wonen-
milieu/milieu-en-natuur/vlaams-bra-
bant-klimaatneutraal/index.jsp   www.
facebook.com/vlaamsbrabantklimaat-
neutraal. 

Lokaal, u en ik
in onze woonwijk hebben we vorige 
lente een miniproject opgezet om een 
gemeenteperceel tot een wijkmoestuin-
tje om te vormen en in eigen beheer te 
onderhouden. Dit bracht een kleine re-
volutie met zich mee in een voordien 
vreedzaam maar zelden geanimeerd 
woonerf. Bij de jaarlijkse barbecue zijn 
ineens ook plant-, wied- en oogstdagen 
bijgekomen, met vele informele bab-
bels, drinks en een schoon klimaatge-
weten in een moeite erbij.  Wat moet 
een mens meer hebben? 
https://www.facebook.com/
Wijkmoestuin-Diepekanten-
1591442924477827/?ref=hl 

t a n i a  S O L O M a n i U c K

Eerste 
politiek 
congres 

GroenPlus

Word 
klimaat-

ambassadeur!
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Eerste 
politiek 
congres 

GroenPlus

Sterke inleiders Petra De Sutter en 
Erik Rombaut

Petra De Sutter is buitengewoon hoog-
leraar gynaecologie aan de Universiteit 
Gent en senator :
• Hoe kan een gemeente de gezond-

heid bevorderen?
• Hoe kan ze zorg dichter brengen bij 

mensen die ze nodig hebben?
• Hoe kan een gemeente een gender-

vriendelijk beleid voeren? 

Erik Rombaut is professor emeritus 
KUL dept. architectuur Sint-Lucas en 
specialist ecologische stedenbouw :
• Wat kan een gemeente doen tegen 

het hitte-eilandeffect dat vooral voor 
ouderen dodelijk kan zijn?

• Hoe kan de gemeente de veiligheid 
en de toegankelijkheid voor zijn (ou-
dere) inwoners verbeteren?

• Hebben groen én water in de ge-
meenten echt een heilzame invloed 
op de (geestelijke) gezondheid van 
(oudere) mensen? 

• Hoe kan meer aandacht voor de cen-
tra van steden en dorpen het Vlaams 
buitengebied ten goede komen?

Kristof Calvo, fractieleider in de Kamer 
zit het congres voor, want GroenPlus is 
voor samenwerking tussen de genera-
ties.

Meyrem Almaci, voorzitter, doet het 
slotwoord, omdat GroenPlus zich sterk 
wil integreren in de partij.

intussen bereiden werkgroepen de 
deelthema’s voor, samen met experten:
•  Wonen
•  Gezondheid en zorg
•  Landschap en natuur
•  Maatschappelijke participatie
•  Sociaal-culturele participatie
•  Transport en mobiliteit
•  Communicatie en informatie
•  Publieke ruimte en gebouwen
•  Respect en sociale inclusie

Belangrijk!
Heb je wat te zeggen/schrijven over één 
van deze thema’s, contacteer Luc De-
buyst, campagnleider van GroenPlus: 
lucdebuyst@yahoo.com 0495/26.58.96

Datum congres (speciaal voor nog wer-
kende 55-plussers!):
zaterdag 26 november 2016 
van 9.30 tot 18 h, Zaal Rubens 
Statiestraat 175, 5 minuten van station 
antwerpen-Berchem.

als voorbereiding voor het GroenPluscongres organi-
seert GroenPlus provincie antwerpen een denkdag. Kom 
op zaterdag 23 april naar de chapo, Statiestraat 146, in 
Berchem, op 5’ stappen van station antwerpen-Berchem. 
Onthaal vanaf 10 h, start om 10.30 h.
Vooraf wel even inschrijven bij provinciaal voorzitter 
Rony Van Oosterwijck. rony.sport@telenet.be 
We splitsen ons op in groepjes rond thema’s die voor ou-
deren belangrijk zijn, als: mobiliteit – publieke ruimte en 
openbare gebouwen – maatschappelijke emancipatie.
Picknick meebrengen hoeft niet. We zorgen zelf voor een 
gratis broodmaaltijd.
’s namiddags wissel je gewoon van thema en we ronden 
af rond 15 h met een korte samenvatting en een glaasje 
samen.

Denk mee over…
een ‘Leeftijdsvriendelijke Gemeente’
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Bijenhouderij 
natuurlijk 

bekeken

W i M  V e R G O O S S e n bijenvolk heeft? Het zwermen is een 
natuurlijk gegeven dat een (bewe-
zen) functie heeft:  het zorgt voor 
sterkere volkeren.   

Verstoring in de bijenkast                                                                                      
Bijen richten graag zelf hun verblijf 
in, maar de bijenkasten zijn vooral 
praktisch voor de imker. in een bij-
enverblijf heerst een microklimaat 
dat door de bijen perfect in stand 
wordt gehouden. Ze creëren ventila-
tie en dichten spleten met propolis. 
Het is een krachtig medicijn voor 
bijen. iedere keer als de imker in de 
kasten kijkt, verstoort hij het essen-
tiële microklimaat. als de kast weer 
dicht is, kost het de bijen veel ener-
gie om alles te herstellen en zijn er 
ziekteverwekkers kunnen binnen-
dringen die nu als eerste aangepakt 
moeten worden. Verder ontnemen 
veel imkers de bijen de mogelijkheid 
om raten te maken door hen gepre-
fabriceerde wasramen te geven. Bij-
en kunnen dus niet voldoen aan hun 
natuurlijke aandrang. Daarnaast 
steken imkers raampjes bij, halen 
raampjes weg, zetten kastsegmen-
ten bij om het nest te vergroten, enz. 
Kortom, allemaal verstoringen. Stelt 
u zich voor dat er in uw huis voort-
durend wordt ingebroken. Hoe zou 
u zich voelen?

Chemicaliën
imkers werken vaak met chemica-
liën: om hun kasten en gereedschap 
te ontsmetten, als behandeling te-
gen varroa, of verf voor de kasten, 
enzovoorts. Dat alles verzwakt de 
bijen. Bijen oriënteren zich voor een 
heel groot deel op geuren. Luchtver-
vuiling en andere onnatuurlijke geu-
ren verwarren de bijen zodat ze hun 
oriëntatie verliezen. Daarenboven 
zorgen al deze vervuilende stoffen 
voor een toxisch effect.
imkers zetten nogal veel kasten sa-
men in hun bijenhal, waardoor ziek-
tes of zwaktes zich gemakkelijker 
verspreiden. iedere boer weet dat 
een concentratie van dieren een gro-
ter ziekterisico met zich mee brengt.
Vroeger wisten de imkers dat bijen 
hun nesten bij voorkeur maken bo-
ven ondergrondse waterstromen. 
De energie die van daaruit omhoog 
komt werkt zeer positief op bijen, 

Verstoring door de mens                                                                                         
We moeten enerzijds begrijpen wat 
er aan de hand is en anderzijds idee-
en opdoen hoe we de situatie moge-
lijk nog wat kunnen redden. Het is 
geen vijf voor twaalf meer, maar veel 
later. in china vindt al in bepaalde 
streken de bevruchting van appel-
bloesems plaats door mensen. Met 
honderden tegelijk bestuiven ze ma-
nueel de bloesems met een kwastje. 
Werkelijk bizar, want normaal doen 
bijen dat.

Suikerwater 
is geen voedsel voor bijen                                                                    
allereerst is het tegen de natuur in 
om bijen te houden voor de honing. 
De honing oogsten van verlaten bij-
ennesten, zoals bij natuurvolkeren 
nog gebeurt, kan daarentegen geen 
kwaad. Veel imkers passen diverse 
kunstgrepen toe om zoveel mogelijk 
honing te oogsten. De imkers geven 
ter vervanging van de honing die ze 
geroofd hebben suikerwater, maar 
onze (veelal geraffineerde) suikers 
zijn absoluut ongeschikt voor een 
bij. Dat verzwakt hen. Bijen vinden 
tegenwoordig zeer veel monotone 
tuinen en landbouwgewassen in 
monocultuur, zonder onkruid uiter-
aard. Het voedselaanbod is dus een-
zijdig. De imkers doen er gretig aan 
mee door bijenkasten te verplaatsen 
van appelboomgaarden naar peren-
boomgaarden naar koolzaadvelden 
enz. De bijen zijn constant hun ver-
trouwde omgeving kwijt en krijgen 
alleen eenzijdige voeding, soms met 
heel weinig voedingswaarde. neem 
nu (snij)mais: als de bijen hun win-
tervoorraad aanleggen, bloeit de 
snijmais. is er een groot aanbod van 
snijmais, dan zullen bijen daaruit 
veel stuifmeel opslaan in hun cellen. 
De voedingswaarde van stuifmeel 
van mais is erg laag, zodat bijenvol-
ken grote kans lopen te verhongeren 
gedurende de winter.
Helaas komen er niet zoveel volken 
meer vrij in de natuur voor, want 
imkers onderdrukken massaal de 
natuurlijke zwermdrift van bijen 
omdat ze bang zijn een gedeelte 
van het volk kwijt te raken. Ze ver-
minken vaak de koningin waardoor 
ze gewoon niet meer kán vliegen. 
Welke impact denkt u dat dit op een 

Veel imkers zien de Varroamijt als dé 
grootste bedreiging voor de huidige 

bijenhouderij, maar Varroa is een 
symptoom met een dieperliggende 

oorzaak. Het is belangrijk dat we de 
natuur begrijpen. Dat leren we niet op 

de landbouwuniversiteit, maar enkel 
door in de natuur te kijken.

Suikerwater 
is geen voedsel 

voor bijen  
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net als op mieren trouwens. Deze 
stromen opsporen is goed mogelijk 
zowel met de wichelroede alsook 
met eenvoudige technische appara-
tuur.

KI bij bijen!                                                                                                              
Ki wordt al geruime tijd bij bijen toe-
gepast. er bestaan zelfs Ki-stations 
voor bijen! Kunstmatige insemina-
tie beoogt bijen met voor de imker 
de meest optimale eigenschappen. 
Maar juist als bij het industriële vee 
zijn bijen daardoor bepaalde levens-
noodzakelijke eigenschappen ver-
loren. Ze zijn dan wel heel produc-
tief, maar niet meer levenskrachtig. 
Wereldwijd is er een handel in ge-
optimaliseerde bijen ontstaan.  We 
vinden de experimenten die Hitler 
op mensen liet uitvoeren weerzin-
wekkend, maar wij doen met dieren 
en planten hetzelfde. en je wilt niet 
zien hoe Ki bij bijen gebeurt. De dar-
ren worden uitgeknepen en uiter-
aard doodgedrukt. Ze sterven bij 
natuurlijke bevruchting ook, maar 
waarschijnlijk voelt dat toch anders. 
De koningin wordt dan met twee 
haakjes  geopend en het verzamelde 
sperma word met een spuitje inge-
bracht. Die koningin krijgt al vanaf 
het begin een trauma dat ze heel 
haar leven meesleept. Dat kán een-
voudigweg geen vitaal volk opleve-
ren!

Straling
Het is inmiddels duidelijk dat vele 
soorten, vooral hoogfrequente, stra-
ling the cloud doorkruisen. Weten-
schappelijk onderzoek toont aan dat 
hiervan negatieve effecten uitgaan 
voor àlle levende organismen. Ook 
de europese commissie is er inmid-
dels van overtuigd en doet aanbe-
velingen aan haar lidstaten hierom-
trent.
                                                                                                                               
ik denk dat het echt belangrijk is dat 
iedereen goed nadenkt. Het is niet 
alleen de bijenteelt of de landbouw 
die op het spel staat, maar ons be-
staan als mens. Het is daarom dat ik 
u uitgebreid informeer, zodat u, die 
ergens invloed heeft op bepaalde 
beleidsmatige beslissingen en op 
individuele mensen, die aan kunt 
wenden.

HoBraMa is een jonge afdeling van Groen in de Vlaamse 
ardennen. eén van de eerste activiteiten voor publiek was 
de organisatie van een avond over bijen. Zowel qua op-
komst, als qua inhoud was de avond een schot in de roos. 
HoBraMa toonde een reportage waaruit bleek hoe slecht 
het wereldwijd met bijen gesteld is. De toestand is ernstig, 
maar niet hopeloos. Zo kunnen we de bijen zelf een pootje 
en een vleugeltje  helpen:
• Gemeenten kunnen een bij-vriendelijk beleid voeren,  
 met een stuifmeelrijke omgeving. Ze vinden bij de 
 Koninklijke Vlaamse imkersbond (www.konvib.be) een  
 charter voor bij-vriendelijke gemeente.
• Particulieren kunnen zorgen voor bloeiende planten,  
 een heel jaar door; liefst planten met bio-label of wilde  
 planten. alleszins planten die niet met gif behandeld  
 zijn bij de kweker.
• Moestuiniers kunnen enkele groenten laten staan en tot 
 bloei laten komen.
• Ook bij Natuurpunt vind je tips en uitleg over wilde 
 bijen en insecten (www.natuurpunt.be > natuurinfo)
• In de landbouw kan komaf worden gemaakt met 
 gifstoffen (die ook voor  landbouwers en omwonenden  
 schadelijk zijn). Landbouwers laten best bloeiende 
 bermen staan, die tegelijk afstroming van akkergrond  
 voorkomen bij regenval.
• Stuifmeelrijke bloemen kunnen in de tuin, in 
 plantsoenen, op het veld en zelfs in bakken en potten  
 staan.
• Solitaire bijen en insecten zoeken spleetjes en gaatjes.  
 Help ze met een insectenhotel.
 niet alleen de (wilde) bijen doen het slecht, ook 
 hommels en andere insecten die planten bestuiven en  
 dus indirect voor voedselvoorziening van mensen en  
 dieren zorgen.                                                                                
 Uit eigen ervaring kan ik zeggen: leven met de natuur  
 maakt een mens gelukkig.

R i t a  V a n  D e  V O O R D e

Wat we zelf kunnen doen 
voor de bijen
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S y L V a i n  L O c K e F e e R

‘Stem voor je moeder’, een niet mis te 
verstane boodschap. Veranderen we 
een woord, dan wordt dat ‘Stem voor 
de natuur’! nu meer dan ooit nodig. 
Want hoe is het vandaag met de natuur 
gesteld? Vraag is: ‘Wat is natuur?’ Voor 
mij is natuur… het biodynamisch geheel 
van flora en fauna binnen een bepaalde 
biotoop. 
We zijn nu 20 jaar verder en 45 jaar na 
het jaar van het leefmilieu in europa, 
inclusief de natuur. Zonder ‘europa’ zou 
het met die natuur erg gesteld zijn ge-
weest. Zeker in ons kleine Vlaanderland, 
waar de geesten van beleidsmensen nog 
zo oubollig en verstard zijn. Waar nog 
zoveel moet bijgestuurd worden. 
ik kijk verder in mijn archief. Vele ver-
halen zijn geschreven, grote en kleine. 
Kasten vol dossiers, met mooie ruggen. 
als Oost-Vlaams provincieraadslid was 
ik lid van de commissie natuur en Mi-
lieu. Studiediensten verdienden goed 
geld aan provinciale opdrachten i.v.m. 
natuurprojecten. Met weinig resultaat. 
De meesten belandden in archiefkasten, 
waar ze nu nog liggen opgeborgen… 
Willen we de natuur vandaag alle kan-
sen geven, dan moeten we kleinere ver-
halen  schrijven en beroep doen op ‘jan 
met de pet’. in Vlaanderen hebben we 
meer dan 1.000.000 tuintjes. Hoe gaan 
we daar mee om? Mogelijkheden zat om 
natuur toe te laten. Stel: we planten in 
elke tuin een of meerdere hoogstam-
fruitbomen. Dan leven we in een park-

Natuur in 
mijn tuin, 

ik raak 
er niet op 

uitgekeken
landschap en beschikken ook nog over 
een eigen bio-fruitoogst. Planten we er 
nog enkele besdragende struiken bij, 
dan ontstaat er geborgenheid in een 
kleine open ruimte, een wapen tegen 
stress… 
Het zou mooi zijn als gemeenten bij elke 
verkaveling en bouwvergunning een be-
plantingsplan aanbieden. Voor inlandse 
soorten, met begeleiding door een amb-
tenaar, zoals in nederland. nog altijd 
zien we beton- en betegelingsprojecten 
het landschap verschralen. ik noem dat: 
het landschap uitkleden.
Zelf heb ik een betrekkelijk grote tuin, 
één groene biomassa! Dominant is een 
groepje canadese populieren, gesluierd 
met enorme ranken klimop. Vier knot-
wilgen, bepoteld door boomkruipertjes, 
flankeren een vuile beek. Mits kleine in-
grepen laat ik alles zijn gang gaan. nog 
nooit heb ik gesproeid, wat mijn bijen-
hotels, die druk door solitaire bijen en 
wespen worden bewoond, ten goede 
komt. Op een willekeurige plek heb ik 
een stapelmuur van oude baksteen aan-
gebracht, met een eigenzinnige flora. 
Muurbloem, boskaardenbol, wilde ju-
daspenning en diverse varensoorten 
floreren er.
Het gewriemel van klein grut op die 
ruïne is een bron van schranspartijen 
voor heggenmus, roodborst, winterko-
ning en een grote familie mezen. een 
tiental nestkasten ‘verhuur’ ik aan die 
jolige bende. Opruimers, kwestie van 

Ik schrijf zaterdagnamiddag, 
20 februari.

Een druilerige regen zevert 
voor het raam. Grauwgrijze 
beleving. Goed moment ook

om eventjes mijn archief van 
Agalev uit te zuiveren. Pure 

nostalgie.
Mijn oog valt op een nog 

gave affiche uit 1994: ‘Stem 
voor je moeder’, met erbij 

de gekleurde bol van onze 
planeet, gezien vanuit de 

ruimte.

Mogelijkheden 
zat 

om natuur 
toe te laten 
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Gewezen provincieraadslid 
voor Groen in West-Vlaan-
deren.
Lid Groen Kortrijk en Groen-
Plus West-Vlaanderen. 
18 jaar lang was Maureen een 
provincieraadslid dat bruggen 
bouwde en meetrok aan de 
kar van het Guldensporenpad 
in Kortrijk.
Maureen was een echt cam-
pagnebeest. Haar tuin en 
atelier waren door haar aan-
wezigheid haast mythische 
plekken voor ieder van ons die 
ooit campagne voerde.
Ze was een warme vrouw met 
een gulle lach en tonnen goest-
ing, altijd klaar om de handen 
uit de mouwen te steken.  

evenwicht! een grote composthoop is 
het toetje op de taart, vol leven. Heb je 
ook nog een voedertafel, dan beleef je 
de gans dag een drukte als in een super-
markt. De natuur in de tuin versterk je 
ook nog met enkele hopen snoeihout, 
broed- en schuilplaats voor vogels en 
mogelijk voor… een egel. 
Buiten houdt de druilregen op en komt 
de uitbundige voorjaarsflora wat meer 
tot zijn recht, met pareltjes als: win-
terakoniet, paasbloemen, krokussen, 
sneeuw- en lenteklokjes. Speenkruid, 
boshyacint, klein hoefblad en een weel-
de aan bosanemonen maken zich klaar 
voor de echte lentetooi, een kleurenpa-
let van emiel claus waardig. terwijl ik 
dit neerpen duikelt er een groepje sijs-
jes in de toppen van een groepje elzen. 
Het lijkt wel of ze met verlof zijn. De gro-
te lijster, vanuit de top van een populier, 
fluit hard nasaal, een echte operaster. In 
stilte zweeft een buizerd over, zo maar… 
Bescheiden natuurbescherming, maar 
wel heel effectief. Respect!

Ze had een inspirerend opti-
misme en gaf jongeren in de 
partij de ruimte om hun ding 
te doen, maar tegelijk was ze 
bereid om advies te geven 
zonder opdringerig te zijn.
Maureen had een oneindige 
wilskracht en was altijd posi-
tief ingesteld om het politieke 
woord ook in daden om te 
zetten.

Maureen, we zullen je missen.

Maureen Lievyns
(1954-2016)

Bij het afscheid van 
Rik Carmen 
en zijn vrouw 
Leentje Torfs

Mijn laatste bezoek aan Rik in het 
ziekenhuis was typerend. Hij vroeg 
me ‘of ik zijn  e-mail gelezen had met 
wat aandachtspunten voor Groen-
Plus’. Die zorg voor een stevige, goe-
de werking blijkt ook uit het archief 
dat hij als secretaris bijhield.     
Lente 2015 gaf hij bijna 1 meter ver-
slagen en documenten door aan zijn 
opvolger. We zullen de komende ja-
ren nog geregeld putten uit ‘het ar-
chief van Rik’. 

Rik was altijd groen gezind, maar 
pas op latere leeftijd engageerde 
hij zich voor Groen. Sinds de start 
van GroenPlus, zo’n 12 jaar geleden, 
was Rik secretaris. Hij ontwikkelde 
mee de nationale ouderenwerking 
van Groen. toen we in de antwer-
pen begonnen met een provinciale 
ouderenwerking werd hij de eerste 
voorzitter.
Uit de vele reacties van GroenPlus-
sers in e-mails en op Facebook blijkt 

een zeer grote erkentelijkheid voor 
Rik. Hij wordt omschreven als on-
baatzuchtig, bescheiden, hulpvaar-
dig, warm, bedachtzaam, gedreven 
en consequent geëngageerd. iemand 
zegt het poëtisch: ‘Rik was een strij-
der van het licht die anderen laat de-
len in zijn kennis van de weg.’

Rik vertegenwoordigde de groene 
ouderenwerking ook in de Vlaamse 
Ouderenraad. Directeur Mie Moe-
renhout: ‘Voor Rik heb ik grote 
waardering gehad; altijd bereid in 
te springen, in alle eenvoud en met 
optimisme…’ 
Op 11 november stapte Rik nog 
mee van Brussel naar Halle, om 
de GroenPlussers  die naar Parijs 
trokken voor een bindend Klimaat-
akkoord uit te wuiven. ’s Middags 
deelden mijn vrouw en ik onze bo-
terhammen en zijn fruit en koeken 
met elkaar.  een mooie herinnering 
voor mijn Jeannine en mezelf.

ik ben blij dat Rik het zo heeft gere-
geld dat zijn familie en veel groene 
en andere vrienden nog afscheid 
hebben kunnen nemen.

Veertien dagen na Rik moesten we 
helaas ook afscheid nemen van zijn 
vrouw Leentje torfs. ik herinner me 
Leentje van de fietstochten die we 
in Limburg deden met GroenPlus: 
goedlachs, vriendelijk, sportief...

H U G O  V a n  D i e n D e R e n 
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energie is een basisbehoefte, een essen-
tiële nutsvoorziening. enkele jaren gele-
den liberaliseerde europa deze sectoren 
en koos voor het private i.p.v. het alge-
meen belang. De gewone man, die niet 
zonder gas en vooral elektriciteit kan, 
werd slachtoffer van deze politieke keu-
ze. De nutsvoorzieningen gingen naar de 
markt en dat zou (door de concurrentie) 
gepaard gaan met een prijsdaling. in de 
plaats kwam de ene fusie na de andere tot 
uiteindelijk 7 multinationals overbleven. 
Die verkregen een monopolie over secto-
ren die nu in handen zijn van een opper-
machtig groot kartel. Dat kartel bepaalt 
eenzijdig de prijs. Resultaat? We 43% 
meer betalen voor stroom en 70% meer 
voor gas. De prijzen worden kunstmatig 
hoog gehouden om steeds meer winst te 
maken. België hanteert een ondoordring-
bare jungle van tarieven en prijsformules 

Opgelicht

c a t H e R i n e  S t e P M a n en biedt voor identiek hetzelfde product 
een wirwar van energiecontracten aan.   

Door de prijsstijgingen konden steeds 
meer mensen hun rekeningen niet beta-
len. er ontstond een nieuw begrip, ener-
giearmoede. Wie niet kan betalen wordt 
als klant geschrapt. in ons land werd een 
onrechtvaardig subsidiëringsysteem voor 
zonnepanelen ingevoerd. De kost hiervan 
werd rechtstreeks in de stroomfactuur 
doorgerekend. in beginsel was subsidië-
ring  lovenswaardig, om de plaatsing van 
zonnepanelen aan te moedigen. Het sys-
teem implodeerde echter onder zijn eigen 
gewicht. Heel wat multinationals, zoals 
Katoennatie, maakten er gretig gebruik 
van om miljoenen subsidies op te strijken. 
Dat werd dan de aanleiding voor de tur-
teltaks, een asociale groene stroomheffing 
van € 100 per gezin. 

Volgens tom De Meester komt er steeds 
luidere kritiek op de liberalisering. er ont-
staan  alternatieven als de Duitse stads-
energiebedrijven. Overheden kunnen de 
prijzen ook regelen, zoals in Frankrijk. 
Steden gaan hun nutsvoorzieningen ook 
zelf organiseren, met nieuwe stroomnet-
ten, installaties voor warmtekrachtcen-
trales en groene energie. 

in een artikel in De Standaard (22/10/15) 
stelde de auteur voor de groene stroom-
kosten te schrappen uit de energiefac-
tuur. investeer de nucleaire winsten in 
groene stroom in plaats van de gezinnen 
op kosten te jagen. en pak de misbruiken 
aan, zoals de woekerrendementen van de 
grootschalige zonnepanelenparken. 

‘Opgelicht’ leest vlot, de problematiek is 
goed geanalyseerd en geargumenteerd 
en, zoals gezegd, nog steeds zeer actueel. 

c a t H e R i n e  S t e P M a n

‘De energiezwendel 
van Electrabel & co’

Tom De Meester

België hanteert 
een jungle 

van tarieven

Bezoek Van Hauwermeirsmolen Massemen
Zaterdag 28 mei bezoekt GroenPlus Oost-Vlaanderen de Van Hauwermeirsmolen in Massemen (Wetteren). 
Deze watermolen uit 1592 kende een bewogen geschiedenis. je kan er al mee kennismaken via www.van-
hauwermeirsmolen.be.

We beginnen ons bezoek met een geleide wandeling naar het historische dorpsplein.  Het parcours is deels trage 
weg, deels gewone straat, dus ook geschikt voor minder mobiele deelnemers. We voorzien 1.1/2 h voor 3,5km en 
tijd voor koffie en gebak. Vervolgens bezoeken we de Van Hauwermeirsmolen. Vanaf het station in Wetteren orga-
niseren we carpooling. Kostprijs: € 2,5, terplekke te betalen. Duurtijd: van 14 tot 17 uur. Van Hauwermeirsmolen, 
Watermolenstraat 64, Massemen. Parkeergelegenheid op 400m van de molen. Bij slecht weer zeker laarzen of 
waterdichte schoenen aantrekken!
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Onlangs kreeg ik een mail over de stu-
diereis van GroenPlus naar Freiburg. 
Hoewel ik om diverse redenen niet kan 
deelnemen keek ik uit nieuwsgierigheid 
naar de inhoud van de mail, o.a. de prijs. 
en ja, daar ook stond naast de prijs per 
persoon voor het hotel, ook vermeld: 
‘toeslag in single kamer -dus toeslag 
voor singles- + € 50’. Hopelijk voor 3 
nachten en niet per nacht, flitste het 
door mijn hoofd.

Het is al langer geweten dat het leven 
voor singles duurder is, al was het maar 
voor de vaste kosten die je niet kan de-
len. Maar je wordt als single ook extra 
belast of gediscrimineerd (financieel of 
anders) als je op vakantie, of gewoon 
uit eten gaat. in sommige restaurants 
of tavernen ben je nog steeds niet wel-
kom. Door het groeiend aantal alleen-
staanden is er de laatste jaren wel ver-
betering merkbaar. toch gebeurt het 
nog dat een alleenstaande klant in een 
restaurant geweigerd wordt onder de 
mom ‘geen plaats meer’. Of naar een 
mindere plaats wordt verwezen, aan 
de ingang, in een hoek of bij de door-
gang naar de toiletten. Men wil niet dat 
iemand in zijn eentje zomaar een tafel 
van 2 (of 4) in beslag zou nemen (‘Wat 
een lef zeg!’)

in het hotelwezen blijft de discriminatie 
en dus de meerkost zo goed als alge-
meen. als single moet je maar boeten 
omdat je zo ‘asociaal’ bent om alleen te 
komen. alsof dat alleen zijn onze schuld 

c a t H e R i n e  S t e P M a n

is, want omwille van eigen keuze, een 
scheiding of het verlies van de partner. 
Hier en daar is er wel een hotel dat be-
grepen heeft dat alleenstaanden een 
groeiend publiek vormen, zeker bij ou-
deren. Of is er een reisagentschap dat 
zich toelegt op dat publiek en een schap-
pelijke prijs -lees: zonder toeslag- kan 
bedingen. Maar het blijft spijtig genoeg 
de uitzondering.

Sommige zullen zeggen: ‘Ze moeten 
maar minder asociaal zijn en een vriend 
of vriendin meepakken, dan is het pro-
bleem opgelost’. Maar zo eenvoudig is 
het niet, om iemand te vinden die in de-
zelfde periode vrij is, dezelfde interes-
ses deelt, zelf alleenstaande is en geïn-
teresseerd in dezelfde reis. 

anderen zullen opperen dat het on-
derhoud van een tweepersoonskamer 
dezelfde investering vergt als een een-
persoonskamer, maar er is ook maar 
één bed te verversen i.p.v. twee, één stel 
handdoeken te vervangen, ... De opper-
vlakte van de te reinigen kamer zal wel 
niet veel uitmaken. 

Het is dus hoogtijd dat de horeca, hotel-
wezen en reisagentschappen beseffen 
dat singles een steeds groter publiek 
vormen. Dit in wijzigende maatschappij, 
waarin ze langer leven, steeds mondiger 
worden en zelfstandig reizen. Dat geldt 
vooral voor vrouwen. We aanvaarden 
niet langer dat we op ongelijke wijze 
worden behandeld. 

De horeca 
houdt 

(nog) niet 
van 

singles

In het hotelwezen 
blijft 

de discriminatie
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t a n i a  S O L O M a n i U c K In ’t vooruitzicht…

is het Onvoorwaardelijk Basisinkomen 
(OBi) een oplossing voor de armoede? 
Maakt dat meer creativiteit en onderne-
mingszin los? Beperkt dat bureaucrati-
sche regelneverij? is dat betaalbaar? 

Sprekers op dit colloquium:

•  Walter Van Trier schreef er 40 jaar 
 geleden een doctoraat over en werd  
 pleitbezorger. 
   nu met een kamer vol documentatie.
•  Chris Serroyen, hoofd ACV studie-  
 dienst: Ondergraaft het OBi de 
 sociale zekerheid, die dankzij vele   
 jaren strijd is opgebouwd?
•  Femma heeft de idee bestudeerd en  
 komt tot een genuanceerd oordeel,  
 maar is zeker niet laaiend 
 enthousiast. Jeroen Lievens    
 studiemedewerker.

GroenPlus is radicaal gekant tegen de 
aankoop van nieuwe gevechtsvliegtui-
gen.   Dat heeft het uitgebreid bestuur 
van de ouderenwerking van Groen una-
niem beslist. 

‘De bombardementen in Libië hebben 
de mensen in dat land alleen veel meer 
chaos en ellende gebracht. Zoals eerder 
in afghanistan en irak. Het bombarde-
ren in Syrië vergroot de vluchtelingen-
stromen en bemoeilijkt ook daar een 
oplossing,’ zegt voorzitter Hugo Van 
Dienderen. 

GroenPlus pleit voor een andere, meer 
diplomatieke aanpak van conflicten en 
vooral voor het voorkomen van conflic-
ten. De GroenPlussers wijzen erop dat 
ettelijke jaren van droogte mee aan de 
basis liggen van de onrust in Syrië. Je 
kan dus stellen dat strijd tegen de op-
warming van de aarde ook conflicten, 
geweld en terreur kan voorkomen. Vol-
gens GroenPlus zijn er veel belangrijker 
prioriteiten dan nieuwe gevechtsvlieg-
tuigen die naar schatting ruim € 6 mil-
jard gaan kosten. 

De Groene ouderen zijn ook erg begaan 
met de schrikbarende stijging van het 
aantal arme kinderen. in Vlaanderen 
groeit 1 op 10 kinderen op in armoede, 
in Brussel 4  op 10! (http://www.unicef.
be/nl/over-unicef/unicef-in-belgie/op-
komen-voor-kinderrechten-belgie/kin-
deren-die-belgie-opgroeien-armoede/)  

Met een fractie van de € 6 miljard die 
men nu wil uitgeven aan gevechtsvlieg-
tuigen kunnen scholen en kinderopvang 
vele kinderen én hun ouders uit de ar-
moede halen. Verenigingen die rond 
deze problematiek werken, kunnen 
voor heel wat ideeën zorgen. (http://
netwerktegenarmoede.be/)
Vanuit die motivatie roept het bestuur 
van GroenPlus je, samen met meer dan 
100 andere organisaties, op voor de be-
toging van zondag  24 april in Brussel.       
Op (http://www.geengevechtsvliegtui-
gen.be/) kan je alvast de petitie onder-
tekenen. 

Geld voor 
strijd tegen 

armoede, 
niet voor 
gevechts‑

vliegtuigen!  

•  Wie wel enthousiast is, is Malika   
 Leys. 
 Zij wil het OBi uitbetalen in 
 complementaire munten en zoekt  
 naar mogelijkheden  om dit uit te   
 proberen op het niveau van    
 stad of gemeente.
•  De Europese Jonge Groenen maakten  
 het OBi tot speerpunt van hun   
 voorbije europese verkiezings -  
 campagne. 
   Jong Groen heeft een werkgroep over 
 dit thema. thomas Van Oppens licht  
 toe.

Gelegenheid tot reactie en vragenstel-
len. We praten na met een eenvoudige 
receptie.

Vrijdag 20 mei, 13.30 - 18 uur.
Vlaams Parlement 
Leuvenseweg 86, 1000 Brussel

Onvoorwaardelijk Basisinkomen Colloquium

Deelname gratis, 
maar inschrijving 
verplicht via https://
goo.gl/RFqDzs

inlichtingen bij hugo.
vandienderen@groen.
be – 0495/52.37.69

14



15

In ’t vooruitzicht…
Volgend jaar ook een stu‑
diereis naar Kopenhagen!

noteer nu reeds de data: van 24 
tot en met 29 april 2017.

We reizen met de bus, over-
nachten de eerste nacht in Ham-
burg en de laatste in Bremen.

Programma en kostprijs worden 
nog bekeken. 

Meer info vind je in volgend Zil-
verblad.

Hou ook onze andere mediaka-
nalen in de gaten: 

https://www.facebook.com/
groenplus/ en/of http://www.
groen-plus.be/

Info: Lieve Snauwaert:  
lieve.snauwaert@telenet.be  
0486/72.66.50

  
 

GroenPlus: FREIBURG Studiereis 11 – 14 juli 2016 
Een inspirerend voorbeeld voor Vlaamse steden en gemeenten 

Duurzaam, gezellig, levenskwaliteit voor jong en oud 
De gidsen van de Innovation Academy Freiburg maken ons wegwijs in de duurzame 
stadsontwikkeling sedert WO II. We bezoeken tal van projecten: mobiliteit, wonen, 
Rieselfeld- en Vauban-district, groene energie productie en verbruik…  

Gesprek en/of debat met bewoners zijn hier en daar ingelast. Het Stadsbestuur zal ons te 
woord staan als bekende Groen Parlementairen mee reizen. 

Groen leden en geïnteresseerden die nog werken kunnen nu ook mee! 

  

Kostprijs: in dubbele kamer leden 450 EUR-niet leden 525 EUR; in single kamer +50 EUR 

Inschrijven bij Lieve Snauwaert via email: lieve.snauwaert@telenet.be  (0486 726 650) 

Hotel met volpension inbegrepen vanaf avondmaal 11/7 – broodlunch voor maandag-
middag is zelf te voorzien. 
Vertrek: maandag 11/07/16 om 7 u 45 stipt aan het station in Antwerpen – Berchem. 
Graag volgende info doormailen: naam, volledig adres, geboortedatum en GSM nummer 
De inschrijving is definitief mits 200 EUR voorschot op rekening: BE23 5230 8030 7991 
van GroenPlus  
https://www.facebook.com/groenplus/  ---  http://www.groen-plus.be/ 
v.u. GroenPlus – Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Anderlecht 

 

 

GroenPlus fietst    
in de Groene Vallei

GroenPlus Vlaams Brabant organi-
seert van 8 tot/met 10 juni een 
driedaagse fietstocht in de Groene 
Vallei Kortenberg-Kampenhout-
Leuven. alle GroenPlussers zijn 
uitgenodigd.

Een greep uit het programma:

We logeren in en bezoeken de Oude 
abdij van Kortenberg – maken een 
fietstocht door het Silsombos – 
Mieke Matthijs organiseert een 
spelavond – we bezoeken het  Wit-

loofmuseum in Kampenhout – het 
Belevingscentrum WO i in tildonk 
– fotoliefhebbers gaan vliegtuigen 
spotten – en we ronden af in hartje 
Leuven…

Je neemt deel voor € 120 (logies en 
maaltijden)

Meer info?    
Werner De Jonghe   
wernerdejonghe@hotmail.com 
0477/19.85.43

  
 

GroenPlus: FREIBURG Studiereis 11 – 14 juli 2016 
Een inspirerend voorbeeld voor Vlaamse steden en gemeenten 

Duurzaam, gezellig, levenskwaliteit voor jong en oud 
De gidsen van de Innovation Academy Freiburg maken ons wegwijs in de duurzame 
stadsontwikkeling sedert WO II. We bezoeken tal van projecten: mobiliteit, wonen, 
Rieselfeld- en Vauban-district, groene energie productie en verbruik…  

Gesprek en/of debat met bewoners zijn hier en daar ingelast. Het Stadsbestuur zal ons te 
woord staan als bekende Groen Parlementairen mee reizen. 

Groen leden en geïnteresseerden die nog werken kunnen nu ook mee! 

  

Kostprijs: in dubbele kamer leden 450 EUR-niet leden 525 EUR; in single kamer +50 EUR 

Inschrijven bij Lieve Snauwaert via email: lieve.snauwaert@telenet.be  (0486 726 650) 

Hotel met volpension inbegrepen vanaf avondmaal 11/7 – broodlunch voor maandag-
middag is zelf te voorzien. 
Vertrek: maandag 11/07/16 om 7 u 45 stipt aan het station in Antwerpen – Berchem. 
Graag volgende info doormailen: naam, volledig adres, geboortedatum en GSM nummer 
De inschrijving is definitief mits 200 EUR voorschot op rekening: BE23 5230 8030 7991 
van GroenPlus  
https://www.facebook.com/groenplus/  ---  http://www.groen-plus.be/ 
v.u. GroenPlus – Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Anderlecht 

 

 



Colofon
Zilverblad is een uitgave van GroenPlus 
en verschijnt 4x per jaar: in maart, 
juni, september en december. Gedrukt 
op cyclusPrint papier van 100% 
gerecycleerde vezels.

Verantwoordelijk uitgever: Hugo Van 
Dienderen, Sergeant De Bruynestraat 78-
82, 1070 Brussel.

Eindredactie: Walter Decoene.

Werkten mee aan dit nummer: Staf de 
Wilde – Marleen De Vry –  Joris Willaert – 
Pol Jansegers – Tania Solomaniuck – Rita 
Van de Voorde – Sylvain Lockefeer – Hugo 
Van Dienderen – Philippe Avijn – Catherine 
Stepman – Frans Roggen

Redactieraad: Catherine Stepman, Elle 
Van Loy, Frans Coenen, Frans Roggen, 
Hugo Van Dienderen, Joris Willaert, 
Marleen De Vry, Rita Van de Voorde, Tania 
Solomaniuck, Walter Decoene.

Foto’s: Joris Willaert – Walter Decoene 
– Luc Schoukens – Rita Van de Voorde – 
Christine De Müelenaere

Druk: De Wrikker cvba / Berchem -  
www.dewrikker.be

LiD WORDen?
De leden van Groen die 55+ zijn, worden 
automatisch bij GroenPlus gerekend 
en ontvangen naast Ecozine ook het 
Zilverblad. Lid van Groen kan je best 
worden door eventjes het formulier in te 
vullen dat je vindt op de website www.
groen.be en € 10 over te schrijven op 
rekening BE 47 0010 9836 8180 van 
Groen.

Jezelf  
uitschrijven
Het kan, ook al zouden we het 
jammer vinden je als lezer te 
verliezen. Tien redactieleden, plus 
een lay-outer, spannen zich name-
lijk in om het Zilverblad zowel 
vormelijk als inhoudelijk steeds 
beter te maken. Maar als je ons 
toch niet (meer) ziet zitten, mail 
ons dan, of bezorg ons een briefje, 
met de melding dat je het Zilver-
blad niet meer wilt ontvangen.  
Het redactieadres luidt:  
     Zilverblad,  
     p/a Henri De Braekeleerlaan 47A,  
     2630 Aartselaar

     
zilverblad@groen.be

Verantwoording
Tenzij uitdrukkelijk vermeld, berust 
de verantwoordelijkheid voor arti-
kels en standpunten die in het Zilver-
blad verschijnen bij de steller ervan. 
Wanneer het een mening betreft die 
afwijkt van het partijstandpunt zul-
len beiden worden vermeld. 

Dat heet dan gelukkig zijn 
Ik heb geluk altijd een beetje “overroepen” gevonden. Een tranendal is het!  Er wordt 
geleden en gestorven bij het leven. Voor we mogen terugkeren tot Abraham zijn 
boezem zullen we ‘t geweten hebben. Echt een uitvinding van die Amerikanen, die 
“pursuit of happiness”. Aswoensdag was mijn favoriete kerkelijke hoogdag, want 
ons moeder vergat nooit een pruimenvlaaike op tafel te toveren, na het eitje en 
patatten¬stoemp met ajuinsaus. Goeie souvenirs, die koester ik wel, maar noem dat 
geen geluk. Ik was niet echt dol op een pruimenvlaaike, maar het was nog altijd be-
ter dan geen dessert. En dat was nou net wat ons die lange vasten te wachten stond: 
geen dessert met stokvis en mosterdsaus op woensdag en vrijdag. Na de dood van 
ons vader is dat nooit meer op tafel gekomen. In principe lust ik niets van wat ons 
vader lekker vond. Ook niet die zure ajuinsaus. Mijn moeder ook niet. Maar ze had 
wel een moord begaan om het nog eens voor hem te mogen maken. Als kleindochter 
komt, zet ik ’s avonds spaghetti op tafel. Den opkuis is demoraliserend, maar het is 
een genot om ze te zien smullen. Als opa goed geluimd is, dan krijgt ze ‘s middags 
pannenkoeken met choco. Of als er koude rijst met tomatensaus en worstjes in de 
koel staat, dan eet ze zich daar een ongeluk aan. “Opa kan nogal koken, nietwaar 
manneke!” Dat is wat anders dan stokvis met mosterdsaus, denk ik erbij. Hun moe-
der zal de was wel doen, of anders oma. Want tomatensaus dat spreidt zo breed. Met 
de tram naar het stad, naar Aquafobia, onder de haaien doorlopen, één halte op de 
trein gaan zitten…  Ze vindt het hemels. Als het zonneke schijnt, wat in de tuin gaan 
prutsen, een beetje snoeien, bloempjes gieten – zij met haar kleine gietertje, ik met 
een grote en water in mijn klompen…  Wow Geweldig! “Choeke, die klimop, die zou 
ik toch eens een beurt moeten geven; maar ik kan dat nu echt nog niet doen…” Ik 
denk niet dat ze al weet wat een beurt geven betekent, maar ze kijkt haar ogen uit 
en helpt mij snoeien. Hup, daar gaat de laatste vinca van het jaar eraf, die aardbei is 
niet meer voor consumptie geschikt, want plat geknepen; maar van de klimop blijft 
ze af, want hij zoemt. “Opa, kijk kijk kijk, die zit vol bijtjes.” “Daarom kan ik hem niet 
knippen, die bijtjes moeten eten hebben, zie je die bolletjes, dat zijn de bloemen van 
de klimop!” ‘O opa, en daar een vlinder.” “Dat is een kleine vos! En daar zit er nog een. 
Die gaan op reis naar het zuiden.” Opa weet alles. Liegen doet hij zeker niet bewust. 
Er zitten twee soorten hommels in mijn tuin. Op de astertjes.  
Ze klampt zich aan me vast, want die steekdieren zitten toch wel wat té dichtbij. 
Ik til ze op. Zo tilde mijn vader mij ook op om zijn duiven te gaan voeren. Zo is het 
goed. Niet vergeten een pot chrysanten op zijn graf te zetten. Nee, dat doet mijn 
broer wel. “Choeke, astertjes mogen ook.”  Te hopen dat het bij mij geen waterlelies 
zullen worden. Ze mogen nu nog zo gelukkig zijn met hun klimaatakkoord, ik ver-
trouw het voor geen meter. Maar op zo’n warme lentedag kan mijn welbehagen niet 
stuk. 
Straks spaghetti en dat heet dan gelukkig zijn, waarschijnlijk.

F R a n S  R O G G e n

Beelden spreken meer dan woorden…
Hoe maak je gebruik van sprekende beelden op een Facebookpagina of –
profiel? Op een website? In een nieuwsbrief? Tekst verwerken in een foto? 
Wisselende foto’s, wisselende tekst? 
Mandy Bekaert begeleidt ons tijdens een praktische infosessie.
Mandy verzorgt het beeldmateriaal op de succesvolle https://www.face-
book.com/groen.be. (Meer dan 43.000 likes!) 
als voorbereiding kan je eens nagaan hoe deze pagina gebruik maakt van 
beeld. 
Geef je vragen door, dan krijg je zeker een antwoord. 
Deel ze mee aan Hugo Van Dienderen hugo.vandienderen@groen.be. 
Hamvraag is: hoe kunnen we onze Facebookpagina en de website met 
beeld aantrekkelijker maken? Dat vooral naar ouderen toe die nog geen 
band hebben met Groen of GroenPlus. 
Je leert er ook van voor je eigen Facebookprofiel of -pagina.
Wanneer? Donderdag 7 april, van 10 tot 16.30 h.
Waar? Vlaams Parlement Leuvenseweg 27 (bezoekersingang Vlaams Par-
lementsgebouw). 

Deelname is gratis, maar inschrijven verplicht via https://goo.gl/Svc4My


