
HERFST 
2014

driemaandelijks tijdschrift GroenPlus •  jaargang 6 
herfst 2014 •  erkenningsnummer P914557

2 Chocoladen granaten
3 Daar lig ik wakker van!
4 Moet mijn auto weg van de weg?
5 De bijen laten hen niet los
6  Gratis openbaar vervoer: een win/winsituatie!
7 Stop verkeersdrukte met openbaar vervoer
7 De MOBIB-kaart: een pluspunt voor senioren?
8 Samen wandelen en � etsen
10 Anne Dedry: geen besparingen in de zorg 
 op de kap van de patiënt
11 Pilletjes met een gleu� e

12 Ouderenweken en provinciale themadagen
13 In memoriam Juul Debaere
13 Met GroenPlus naar Freiburg
14 Mieke Vogels schrijft een boek
14 Bezoek Rodenbachbrouwerij
 en statutaire verkiezingen
15 GroenPlus provincie Antwerpen 
 kiest  nieuw bestuur
15 Gent beter leren kennen
15 Bezoek aan het WEB met themawandeling
16 Zegt de zenmeester...



ZILVERBLAD 2

K L E I N E  T O E L I C H T I N G
Inleidingen en voorwoorden lopen het risico niet gelezen te worden. Toch willen we hier signaleren dat 
de redactie zich recent bezonnen heeft over het bestaansrecht van dit Zilverblad. Het resultaat van deze 
brainstorm zal je merken in dit en volgende nummers. De teneur van ons blad wordt groener en politieker.

Voor Anne Dedry is drie keer scheepsrecht. Nu er voor ons ook een GroenPlusser in het parlement zit, willen 
we graag weten wat haar plannen zijn. 

Het fotoverslag van onze wandelvierdaagse in Waals Picardië larderen we met een beknopt verslag van 
onze politieke contacten met Ecolo en Les Verts.

Verder is er een vinnig standpunt i.v.m. het geplande betalend maken van tram en bus. En een erg actueel 
pleidooi om meer aandacht te besteden aan een van de thema’s waaruit we als partij gegroeid zijn. Met 
name de (vrede)sbeweging. 

—  D E  R E DAC T I E

Chocoladen granaten
Het zit me te hoog en ik heb er zo 
stilaan de buik van vol. Van die rege-
ringsleiders in blauwe maatpakken, 
die ingetogen kransen neerleggen, 
om tussendoor gezellig samen aan de  
lunch te gaan zitten! In naam van de 
gefusilleerden van Aarschot en van al 
die andere martelaarssteden protes-
teer ik luid tegen dat showgebeuren, 
maar nog heftiger protesteer ik tegen 
de ‘platte commerce’ die woekert in de 
Westhoek. Zowat ieder dorp, iedere 
kleinhandel, iedere organisatie wil zijn 
graantje meepikken. Summum van de 
wansmaak: oorlogstoeristen vinden 
nu ook al chocolade granaten en hel-
men in de patisserieën uit de frontzone.                                                                       
Vermoedelijk wordt dit jaar het Talbot 
House overrompeld. In tempore non 
suspecto waren wij, groene senioren, 
op uitnodiging van Groen West-Vlaan-
deren daar te gast.  Ons groepje bracht 
de nacht door in het huis waar Engelse 
soldaten wellicht hun laatste uren door-
brachten. In het museum vertelde een 
oude vrouw hoe ze als negenjarig kind 
melk moest toedienen aan stervende, 
door het gas vergiftigde soldaten. Dit 
kwam toen op me over als toppunt van 
horror.

1914-1918. Je kan je afvragen waarom 
we per se het begin van de Groote Oor-
log moeten herdenken, daar waar het 
einde ervan zoveel meer redenen tot 
feestvieren zou geven! En daarbij wil 
men vergeten dat bepaalde mensen 
hun energie, hun faam, en zelfs hun 
leven geïnvesteerd hebben in de strijd 
voor de VREDE.

Tot mijn persoonlijke vredesiconen 
behoren Käthe Kollwitz, Stefan Andres 
en de door mij pas ontdekte Bertha von 
Suttner (1843-1914). Geboren als gra-
vin Kinsky stamde zij uit een Boheems 
adellijk geslacht. Haar familie behoorde 
tot de militaire hiërarchie van de   
Habsburgse monarchie. In 1876 werd zij 
secretaresse van Alfred Nobel in Parijs. 
Op 3 september 1891 riep von Suttner 
op tot het vestigen van een Österreichi-
sche Gesellschaft der Friedensfreunde. 
Die oproep vond een geweldige weer-
klank. von Suttner werd de eerste voor-
zitter van deze maatschappij, een func-
tie die ze tot aan haar dood vervulde. 
In de jaren na haar benoeming werd zij 
een leidende � guur binnen de internati-
onale vredesbeweging.

Op 10 decem-
ber 1903 kreeg 
von Suttner als 
eerste vrouw 
de Nobelprijs 
voor de Vrede 
toegewezen. Op de talrijke reizen die 
ze ondernam om lezingen te hou-
den, benadrukte zij de noodzaak van 
arbitragemogelijkheden en ontwa-
pening. Met vooruitziende blik waar-
schuwde zij voor de wereldwijd escale-
rende bewapeningswedloop. Op 14 Juni 
1914 stierf von Suttner. Zeven dagen na 
haar dood brak de oorlog uit. In de auto-
biogra� sche roman “Die Wa� en nieder” 
ontleedt de schrijfster genadeloos een 
maatschappij die oorlog als krachtproef 
voor de man verheerlijkt en tegelijk 
bagatelliseert . De vrouwen in haar tek-
sten laten zien hoezeer deze oorlogsge-
zindheid samenhangt met de klasse- en  
seksestrijd en met con� icten tussen 
verschillende religies. Vooral het mate-
rialisme dat grossiert in vijandsbeelden 
zet, volgens “Vredesbertha”, aan tot oor-
logshandelingen. In 2014 klinkt deze 
analyse nog steeds verbazend actueel.

—  L E N A  B U R M

           [  V R O U W E N T R I B U N E  ] 
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Daar lig ik wakker van!
De nieuwsbeelden op televisie zijn nog nauwelijks te dragen. Elementaire menselijke en ethische principes worden in 
bloed gesmoord. Het aantal con� icten dreigt het begrijpen ervan te verengen tot een rationalisatie van het ‘kwaad’. 
Er zijn geen woorden noch argumenten om bepaalde ‘onmenselijke’ handelingen te verantwoorden of te verklaren. Wie daar-
aan meedoet beschadigt zichzelf of wordt onbedoeld medeplichtig. 

En toch, dit moet stoppen. Hoe onze machteloosheid overstij-
gen? Daarom werd ik lid van Groen. Kortom kan mijn partij, 
kunnen wij er iets aan doen? 

Van Libië tot Syrië, van Palestina tot Irak, van Turkije tot Oek-
raïne, we worden omringd door een keten van  brandhaar-
den. In  het oosten levert het Oekraïense regeringsleger al 
weken strijd met pro-Russische rebellen. De  raketaanval op 
een lijnvliegtuig met aan 
boord 298  inzittenden 
schokte veel Europeanen, 
oorlog was nooit zo dicht-
bij. Ook  de  snelle opmars 
van de strijders van de Isla-
mitische  Staat  (IS), waaron-
der ook landgenoten, deed 
velen verbaasd opkijken. 
Niemand had verwacht dat 
een relatief   kleine groep 
van 15.000 extremistische 
rebellen, door sommi-
gen ‘jihadi’s met een MBA’ 
genoemd, als een goed 
georganiseerde oorlogsma-
chine grote stukken land 
tussen Tigris en Eufraat 
zou inpalmen.

Dan is er nog niets 
gezegd over  de  oorlog 
die Israël en  de  Pales-
tijnse beweging Hamas. 
Of over  de  onrust  in  Libië, 
waar verschillende milities 
elkaar vandaag naar het 
leven staan. Of over andere 
plekken  in  Noord-Afrika 
waar moslimterroristen van 
Boko Haram dood en ver-
derf zaaien in naam van de 
Islam. Het aantal landen 
dat te maken heeft met 
een interne of externe con-
� ict gaat in  stijgende  lijn. Het soennitische Saoedi-Arabië is 
doodsbang voor dominantie door het sjiitische Iran. Het Mid-
den-Oosten is één kluwen van belangen.

De spiraal van geweld en misbruik sleurt hele gemeenschap-
pen mee. Dit is nu al meer dan 15 jaar bezig. Vele honderd-
duizenden doden zijn het gevolg. Van samenleving is al lang 
geen sprake meer. En toch, waarschijnlijk tegen beter weten 
in: wil ik, willen wij, wil onze partij haar verantwoordelijkheid 
opnemen. Door de vredesbeweging in binnen- en buitenland 
te steunen waar we kunnen. Door ons te solidariseren met de 

slachto� ers in de vorm van duidelijk protest, politieke actie en 
waar het kan, steun.

De partij moet haar internationalistische rol terug sterker opne-
men. Wat is bijvoorbeeld ons standpunt in de vervanging van 
de F16-Fighting Falcon? Hoe denken we over de zogenaamde 
vredesmissies, wat is de rol van de NAVO en hoe verhouden 
we ons ten opzichte van de Europese buitenlandse poli-

tiek? Hoe gaan we om met 
migratie, asielzoekers en de 
vele vluchtelingen aan de 
rand van Europa? Durven 
we onze verantwoordelijk-
heid opnemen, want niets 
doen maakt medeplichtig. 
Dit vraagt uiteraard ste-
vige politieke actie, vooral 
daar waar wapenhandel en 
andere economische belan-
gen op het spel staan. 

De vele oorlogen en con-
� icten kosten, behalve vele 
doden, verdriet en wan-
hoop, handen vol geld. De 
prijs van een kogel wordt 
door iemand betaald. 
Daarop moeten we ons 
concentreren. Daarom 
moet de werkgroep Europa 
zijn opdracht sterk verrui-
men. Op ieder niveau van 
de partij moet de internati-
onalistische agenda terug 
op de voorgrond komen. 
Niet in het minst op onze 
studiedienst. 

Het lijkt contradictoir, maar 
de vraag stelt zich: hoe is 
het zover kunnen komen? 
De maakbaarheid van het 
internationale samenleven 

werd blijkbaar sterk overschat. Er is maar één wereld en vluch-
ten kan niet meer. Spijtig genoeg: letterlijk en � guurlijk. 

Als partij gaan we deze uitdaging aan, en iedereen mag het 
weten. Zondag 17 augustus waren we met 10 kameraden om 
onze solidariteit te betuigen met het Palestijnse volk in Gaza. 
De volgende keer zijn we met 300 om duidelijk te maken waar 
en waarvoor onze partij staat.

—   LU C  L A M OT E



ZILVERBLAD 4

Volgens een studie van Trends, uitge-
voerd door Bekx&X in opdracht van VAB 
en KBC Bank & Verzekering, is en blijft de 
auto het vervoermiddel voor veel seni-
oren. In de hogere leeftijdsklassen en 
buiten de stad liep dat aantal zelfs op tot 
meer dan 90%? Slechts 8% verkoos het 
openbaar vervoer als eerste oplossing!

Te weinig oudere bestuurders besef-
fen dat, met een beetje goede wil, een 
leven zonder auto perfect haalbaar is. 
Het openbaar vervoer is in Vlaanderen 
degelijk uitgebouwd en voor 65-plussers 
van goedkoop (trein, Minder Mobielen 
Centrale) tot gratis (tram, bus, belbus) 
en dat moet zo blijven. (Die € 5 voor het 
huidige abonnement, dat 5 jaar geldig is, 
beschouwen we ook als gratis.)

Akkoord, we hebben doorgaans rijerva-
ring, we zijn voorzichtig en we respec-
teren de verkeersregels… als we ze ken-
nen! Hoewel ik daar zo mijn twijfels bij heb. Hoeveel mensen 
kennen bv. het reglement voor het op- en afrijden van een 
rotonde?

Negatieve factoren zijn angst, een verminderd reactievermo-
gen, een trage re� ex en een slechter wordend zicht. We zijn zo 
voorzichtig dat we soms (te) traag rijden en we remmen voor 
iedere spoorverlegging die op een bocht lijkt. Achter die (te) 
voorzichtige bestuurder rijden vaak haastige mensen die van 
of naar hun werk rijden, ouders die hun kinderen wegbren-
gen, of een dokter die zich naar een spoedgeval haast… Die 
mensen worden dan nerveus en eens de weg vrij willen ze de 
verloren tijd inhalen. Met soms catastrofale gevolgen.

Ouderen terug naar school?
Veel 65-plussers met een rijbewijs hebben daarvoor nooit 
enige opleiding gevolgd. In 1967 ontving ondergetekende 
zijn rijbewijs na schriftelijk verklaard te hebben te kunnen rij-
den en de wegcode te kennen. Zo eenvoudig was dat!

Ons voorstel zou een (Groen?) parlementair wetsvoorstel 
kunnen zijn. Tegen een betaalbare prijs en op vrijwillige 
basis wordt een o�  ciële bijscholings-cursus voor 60- of 
65-plussers georganiseerd. 

Tevens wordt er een praktische rijproef ingelast en een rudi-
mentair medisch onderzoek. Wie slaagt, krijgt een certi� caat; 
wie niet slaagt, zou hieruit kunnen besluiten dat de wagen 
best (een tijdje) op stal blijft. Dit kan hard aankomen, maar we 
moeten bese� en dat wij, door deze beslissing onszelf, onze 
familie, onze naasten en vele anderen misschien hopen kos-
ten en ellende kunnen besparen.

Autoverzekering voor ouderen
Verzekeringsmaatschappijen zijn soms keihard. Zonder gron-
dige reden wordt ouderen hun verzekering afgenomen, of 
wordt die verzekering plots onbetaalbaar. Als dank voor jaren-
lange klandizie? Het behaalde ‘certi� caat van bijscholing’ 
zou dan als een wettelijk bewijs van rijvaardigheid kun-
nen dienen.

(Niet alle verzekeringsmaatschappijen zijn onvriendelijk voor 
senioren. KBC Verzekering bv. liet in een persbericht van 15 
januari 2004 weten ‘dat het de (jonge) senioren een levens-
lange verzekeringsgarantie biedt’. De prijs stond er jammer 
genoeg niet bij en… het is ook 10 jaar geleden.)

—  J O R I S  W I L L A E R T

Moet mijn auto 
weg van de weg?
Vroeger was autorijden plezant, maar de tijden veranderen. 

De VAB-slogan ‘Mijn auto, mijn vrijheid, mijn blijheid’ is al lang niet meer van tel. 
Het aantal wagens op de baan is intussen exponentieel aangegroeid. En tussen al die chauff eurs 

zitten er heel wat die ronduit gevaarlijk zijn. Jonge bestuurders rijden sportief en algauw roekeloos. 
Maar ook wij ouderen behoren tot een risicogroep. 



Mark Deckers heeft zijn bijenkast neer-
gepoot in het groene Edegemse Fort V. 
De lokale Sint-Ambrosiusgilde heeft er 
haar clublokaal en Mark heeft zojuist 
zijn eerste eigen honing geslingerd. 
Liefst 22kg zoete lekkernij kwam er van 
de raten.

‘Zo’n jaar geleden volgde ik een collo-
quium van Natuurpunt. Over de grote bij-
ensterfte, veroorzaakt door de varroamijt, 
maar ook door het gebruik van pesticiden 
in de landbouw. Er werd ook gesproken 
over stadsimkerij en dat deed me besluiten 
om het er ook op te wagen.’

Met goed gevolg, zo te zien. Hoewel 
Mark zich nog altijd een beginneling 
voelt en nog heel veel heeft te leren. 
Want een goede imker worden, bete-
kent meer dan ergens een korf of 
kast neerzetten. Bijen zijn erg inge-
nieuze diertjes, vindt Mark. Je moet 
goed weten hoe je hen benadert.

Om een paar foto’s te schieten heeft hij, 
voor alle veiligheid, zijn imkerpak aan-
getrokken. Hij raadt me aan een beetje 
op afstand te blijven. 

‘Je weet maar nooit. Het is vandaag een 
beetje laf en onweerachtig. Dan willen 
bijen wel eens erg agressief zijn.’

Mark heeft een suikeroplossing mee-
gebracht. Vanaf augustus/september 
moet er tot het eind van de winter bij-
gevoederd worden. Mark: We hebben 
tenslotte hun wintervoorraad afgepakt!

Zijn eerste seizoen leverde Mark 22kg 
vloeibaar goud op. Dat is mooi meege-
nomen, want je kan familie en vrienden 
bedenken met een persoonlijk presentje. 
Maar nog  belangrijker vindt hij de rol 
van bijen in de bestuiving van bomen en 
bloemen. Zonder het nijvere bijenvolkje 
mogen we het inderdaad wel schudden...

Als GroenPlusser zelf 
je… zaadje bijdragen
Het bijenavontuur van Lucien Vanden-
broucke begon zowat 32 jaar geleden. 
Als onderdeel van een ecologische tuin. 
Maar gaandeweg ging het een eigen 
leven leiden. Lucien volgde 10 zater-
dagen lang een cursus en leerde zo de 
kneepjes van het imkervak. Hij leerde 
niet enkel het verschil zien tussen een 
werkster en een dar, maar ook hoe je 
een wastafel smelt en een zwerm in een 
korf vangt...

Na al die jaren deelt hij met plezier zijn 
ervaring.

‘Als je weet dat bijen voor 1kg honing zo’n 
50.000 vluchten maken en daarbij gemid-
deld 40.000km afl eggen, kan je hun ‘pro-
duct’ alleen maar met respect nuttigen. 
Bijen leven al 100 miljoen jaar op aarde. 
Maar vandaag is hun bestaan bedreigd. 
Na de winter is het voor elke imker steeds 
bang afwachten of zijn volkje nog in leven 
is, dan wel of het met de winterzon ver-
dwenen is. Zelf verloor ik de laatste 4 jaren 
al 3 keer mijn volk. 

Naar de oorzaken van deze wereldwijde 
bijensterfte is het nog altijd zoeken. Wel 
staat vast dat een veelheid van factoren 
dit fenomeen in de hand werken. Zo is er 
de varroamijt, het tekort aan drachtplan-
ten, het ongebreideld gebruik van insec-
ticiden en herbiciden, de veredeling van 
plantenrassen en wellicht ook de klimaat-
verandering, de elektrosmog en de uitlaat-
gassen die de bloemengeur maskeren.’

Toch ziet Lucien een paar lichtpuntjes:

‘Elke GroenPlusser kan meehelpen om 
deze negatieve trend te keren. Door als 
ie gaat wandelen een pakje bloemen-
zaad mee te nemen en her en der rond te 
strooien. Door in de gemeente te lobbyen 
om het bermdecreet toe te passen. Of 
door in de tuin drachtplanten te zaaien 
of aan te planten. Natuurlijk ga ik er ook 
van uit dat geen enkele GroenPlusser een 
of andere ‘cide’ in huis haalt. Er wordt al 
meer dan genoeg zinloos gedood op deze 
wereld.

Gelukkig is er de laatste tijd weer veel 
aandacht voor het imkeren. Tot voor kort 
dacht   ik dat bijen houden nog wel mijn 
tijd zou duren. Maar naar verluidt zijn er 
meer en meer jongeren die lessen volgen 
en met de hobby starten.

Voor mij was het imkeren bij de start 
gewoon een toevoeging aan onze eco-
logische tuin, maar gaandeweg werd ik 
gebeten door de imkerij en nu ga ik zelf 
voordrachten geven over deze boeiende 
diertjes. Hun samenleving kan immers 
voor een groot stuk model staan voor een 
ideale maatschappij. Een gemeenschap 
waarin iedereen zich opoff ert voor het 
geheel en iedereen spontaan taken op 
zich neemt waar er nood is. En de konin-
gin… is niet de baas van de kolonie, maar 
enkel het bindmiddel voor de instandhou-
ding van de soort!’

—  WA LT E R  D E CO E N E
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De bijen laten 
hen niet los
Mortsel/Sint-Eloois-Winkel – Ze hebben er allebei mee 
te maken. Met bijen. Voor Mark Deckers was ‘de grote 
bijensterfte’ de aanleiding om te beginnen ‘bieboeren’ in 
’t stad; voor Lucien Vandenbroucke–die plots zijn hele populatie 
kwijt was- om zich erover te bezinnen hoe het nu verder moest. 
Twee GroenPlussers op apolitiek vlak. Of toch wel een beetje?
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Gratis openbaar vervoer 
                              is een win/winsituatie!
Nog geen 20% van de inkomsten 
van De Lijn bestaat uit ontvangsten 
uit abonnementen en dagjesmen-
sen die die het openbaar vervoer 
verkiezen boven de auto. De rest 
is afkomstig van subsidies en van 
reclame. Naargelang de cijferbron 
zou gratis openbaarvervoer voor 
iedereen de staat nog geen 100 
miljoen euro kosten, wat een aan-
vaardbaar bedrag is in vergelijking 
met die grote pot waarover ons 
land beschikt. Defensie kost jaar-
lijks miljarden euro.(We vonden 
geen exacte cijfers).

Trein, tram en bus
De voordelige treintarieven – 6 euro per 
rit heen en terug – zorgen er bijvoor-
beeld voor dat de terrasjes, vooral aan 
de kust en op weekdagen, vol zitten 
met gepensioneerden, ook met Limbur-
gers die toch van ver komen! Daar zit-
ten dikwijls ook mindervaliden tussen, 
geholpen door vrijwilligers, doorgaans 
ook senioren. Dat is uiteraard goed voor 
de NMBS – die treinstellen moeten toch 
rijden – maar evenzeer voor de horeca 
en dus de tewerkstelling. Dat daar nog 
steeds ontzettend veel zwartwerk tiert, 
is in deze context  geen evident gege-
ven. Met de nieuwe kasregisters wordt 
dit trouwens onmogelijk en zal iedere 
pint, ko�  e, thee, pannenkoek, voor 

de staat geld opbrengen. Schaf deze 
gunstregeling voor de senioren af en de 
horeca zal trossen werklozen tellen.

In nieuws� ashes over het gebruik van 
tram en bus horen we nog dikwijls dat 
voor de gepensioneerden deze vervoer-
mogelijkheid gratis is. Als dat opzettelijk 
zo wordt gezegd, is dat een leugen, of 
is het een gebrek aan actuele kennis. 
Ondergetekende heeft een lijnabon-
nement dat geldig is tot eind 2019 en 
heeft hiervoor 5 euro betaald. Dat is 
weinig, maar is wel een contract dat ik 
zal blijven gebruiken en aanvechten als 
dit eenzijdig zou worden opgezegd. Op 
dat moment zullen we – hopelijk met 
de steun van onze politiekers waarvoor 
we hebben gekozen – dit ‘met hand en 
tand’ verdedigen. Een contract is een 
contract!

Indirecte staatsinkomsten
Een gepensioneerde die van A naar B 
reist, heeft daar een reden voor. Die gaat 
een vriend(in) of een zieke bezoeken. 
Die komt daar niet aan met lege han-
den, maar met een presentje waarbij 
het prijskaartje voor een stuk uit btw 
bestaat. Die gaat een terrasje opzoeken 
en heeft eerst zijn krant of tijdschrift 
gekocht, bezoekt een tentoonstelling of 
een museum. Dat is allemaal spek bij de 
eieren voor de minister van � nanciën. 

De redenen om het huis te verlaten, zijn 
legio. Het belangrijkste is misschien wel 
dat die senioren, waarvan een groot 

gedeelte alleenstaand is, zich hierdoor 
gelukkig voelen onder meer omdat ze 
het gevoel krijgen dat ze nog iets bete-
kenen voor de maatschappij. Indirect 
is dat positief voor de staatsuitgaven, 
want gelukkige senioren leven langer 
en wat nog belangrijker is, ze blijven lan-
ger gezond. Een gezonde senior kost de 
maatschappij niet meer dan een jongere 
staatsburger, een zieke senior betekent 
een ontzettend hoge � nanciële last voor 
de maatschappij en dus voor de staats-
kas.

Gezond verstand gebruiken 
voor iedereen
Onze beleidsmensen zouden moeten 
inzien dat morrelen aan het ‘gratis’ open-
baar vervoer en/of het onbetaalbaar 
maken voor de modale gepensioneerde 
een slechte zaak voor de staatskas is. Het 
is ook voor een stuk immoreel. Onder 
de oudste gepensioneerden vinden we 
mensen die al vanaf hun 12de of 14de 
werken en dus voor de maatschappij 
ontzaglijk veel, ook � nancieel, bijgedra-
gen hebben. Heren en dames politie-
kers, gebruik jullie gezond verstand.

Maar ook senioren (zouden) moeten 
bese� en dat ze zich – maar velen zijn 
moeilijk te overtuigen – veiliger en 
goedkoper kunnen verplaatsen met het 
openbaar vervoer. Groene senioren hoe-
ven we niet meer te overtuigen.

—  J O R I S  W I L L A E R T
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Stop verkeersdrukte 
met openbaar vervoer!

Misschien moet voor de economie de betonmolen blijven 
draaien en moeten verkeers-ongelukken de cijfers van het 
BNP omhoog stuwen. (Automobielsector en medische wereld 
één front!) Maar vooral voor senioren zou de stresserende ver-
keerschaos vermijden een zegen zijn.

Schoorvoetend zag je de laatste jaren het aantal oudere 
tram- en busreizigers stijgen. Het recente € 5-pasje –echt een 
koopje!- vormt uiteraard geen beletsel. Maar wie geregeld 
met tram of bus rijdt, hoort wel de boze reactie; ‘Als ze dat 
afscha� en, haal ik opnieuw de auto uit de garage’. 

Ooit besliste een Groen- (of was het een Agalev?) congres dat 
openbaar vervoer een ecologische dienst aan de gemeen-
schap was en dus gratis hoorde te zijn. Welnu, voor  De Lijn is 
een afwijking van deze lijn � nanciële peanuts. De ene senior 
wél de volle pot laten betalen, om de andere bijna gratis te 
laten rijden, het is muggenzifterij! Met als bijkomend nadeel 
dat het de chau� eur of de trambestuurder met het kleingeld-

probleem opzadelt. Alles pleit er dus voor om de situatie te 
laten zoals ze is en het bij een symbolische bijdrage te houden. 

De dienst zal erop verbeteren en nog meer mensen zullen De 
Lijn nemen. En de agressie zal afnemen, want die gaat vaak 
over dat gepast kleingeld.

Een ecologische partij zou daarom best inzetten op het 
behoud van (nagenoeg) gratis openbaar vervoer. Liefst niet 
enkel voor senioren, maar voor iedereen. Een beetje ‘vermo-
gensbelasting’ kan dit bewerkstelligen en de betrokken miljo-
nairs zullen het niet eens merken.

Tenslotte nog een aansporing voor de ‘gelukkige’ bezitters 
van een € 5-pasje, geldig voor 5 jaar: Mocht De Lijn eenzijdig 
besluiten om een abonnement in te voeren, laat je niet doen! 
Want na levering van een product aan een bepaalde prijs, kan 
die niet zomaar klakkeloos worden verhoogd.

—  F R A N S  CO E N E N

De toenemende verkeersdrukte noopt tot miljardeninvesteringen, terwijl er 
geen geld voor is. Hebben de beleidsmakers er dan nooit aan gedacht dat een 
aanmoediging van openbaar vervoer, fi etsen en wandelen het vervoers-pro-
bleem minder prangend maakt? 
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De nieuwe MOBIB-kaart van De Lijn: 
een pluspunt voor senioren?
Je hebt ze allicht ook al in gebruik, 
de nieuwe MOBIB-kaart. Sinds 
september 2013 vervangt De Lijn 
de oude, gratis seniorenpasjes 
door de nieuwe MOBIB-kaart.

Mits betaling van € 5, kan je ze, in 
afwachting dat het heel wat meer 
gaat kosten, opvragen.
Of je met MOBIB ’makkelijker op weg’ 
kan, zoals De Lijn beweert, is nog maar 
de vraag. Het zal wel kloppen dat je er 
mettertijd ook andere vervoerbewijzen 
kan op aanbrengen, maar voor het ove-
rige is de meerwaarde van deze kaart 
ons niet erg duidelijk. 

Dat De Lijn er meer informatie mee zou 
kunnen inwinnen, al hoogst twijfelach-

tig. Immers, als men een duidelijk beeld 
wil hebben van het tram- en busverkeer 
van ouderen, mag geen enkele oudere 
vergeten de kaart ook e� ectief te gebrui-
ken. En om die kaart te gebruiken, moet 
je ze ook telkens gereed houden, of je 
portefeuille tegen het registreerappa-
raat houden. 

Hoeveel afstand je met tram of bus per 
rit a� egt, valt uit zo’n eenmalige regis-
tratie ook niet af te leiden. En hoe kan 
De Lijn controleren of je je rit wel gere-
gistreerd hebt? 

Zou het dan niet beter zijn dat ouderen 
gewoon hun MOBIB-kaart op zak hou-
den en die enkel bij eventuele controle 
tonen? Sommigen van ons zien er nog 
verbazend goed uit, maar meestal valt 

met het blote oog wel vast te stellen of 
iemand 65+ is!

GroenPlus voerde voor een vijftal jaren 
actie tegen het tonen van het vervoers-
bewijs aan de chau� eur. Want te gevaar-
lijk voor minder mobiele bejaarden, die 
het vaak al moeilijk genoeg hebben om 
op een startende bus veilig een zitje te 
bereiken. 

De Lijn had daar toen oren naar. Maar 
nu pakt ze alweer uit met een ‘moderne’ 
kaart die opnieuw dient bovengehaald, 
telkens je op tram of bus stapt.

Een pluspunt? Nee, veeleer een stap 
terug!

—  WA LT E R  D E CO E N E



Samen wandelen 
en fi etsen

De wandel- en � etstochten 
van GroenPlus zijn –dat is 
bekend- niet vrijblijvend. Elk 
jaar reiken we Groene Pluimen 
uit aan mensen die het verdie-
nen om eventjes in het zon-
netje te staan. Op die manier 
tonen we ons als ambassa-
deurs voor Groen en leggen 
we nieuwe contacten met onze 
groene en sociale achterban.

GroenPlus Vlaams-Brabant 
organiseerde dit jaar zijn eerste 
� etsdriedaagse. Het werd een 
geslaagde peddeltocht langs 
abdijen, doorheen het gezellige 
Hageland en met het Zoete 
Water als eindpunt. Een welver-
diende pluim was er o.a. voor 
Dirk Van Sintjan van de Rotse-
laarse waterkrachtcentrale en 
het woonproject Samenhuizen.
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Samen wandelen 
en fi etsen

GroenPlus Oost-Vlaanderen 
stak de taalgrens over en stapte 
vier dagen rond in ‘la Picardie 
walonne’. Er werden niet enkel 
pluimen uitgereikt, maar ook 
ruimte gemaakt voor politieke 
contacten met mensen van 
Ecolo Tournai en Péruwelz. Van-
uit la Douce France kreeg Bart 
Staes van Les Verts zelfs grens-
overschrijdende initiatieven 
aangereikt. Luc Barbé analy-
seerde de verkiezingsnederlaag 
van Ecolo en maakte duidelijk 
dat er na een ernstige bezin-
ning ook een nieuw project zit 
aan te komen. GroenPlus dringt 
er dan ook bij Groen op aan om 
Ecolo te steunen waar dit kan.  
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         Anne Dedry

‘Geen besparingen 
in de zorg op de kap 
van de patiënt!’ 

In de Vlaamse en 
de federale rege-
ring zijn forse 
besparingen op til. 

Ook de gezondheidszorg ligt in de 
vuurlijn. Hoe sta jij daar tegenover?
Besparen in de gezondheidszorg is kort-
zichtig. Met de vergrijzing nemen de 
noden juist toe: naar thuiszorg voor 
chronisch zieken, naar rustoorden en 
ook naar ziekenhuis-opnames. De kos-
ten zullen onvermijdelijk stijgen. Heel 
verontrustend is daarbij dat de armoede 
toeneemt bij de senioren en dat 14 % van 
de gezinnen in België vandaag medische 
zorg moet uitstellen wegens te duur. We 
zitten dus met een echte gezondheids-
kloof. Besparen in gezondheidszorg kan 
dus niet! Als je eens wist hoeveel meer 
de bankencrisis ons land heeft gekost!

Hoe kan je die gezondheidskloof dan 
wegwerken ?
Groen heeft voorstellen genoeg. Aller-
eerst moeten alle uitkeringen omhoog tot 
boven de armoedegrens. In de gezond-
heidszorg moeten we de maximumfac-
tuur uitbreiden - kine en pijnstillers zitten 
daar nu niet in - én zorgen voor betaalbare 
medicijnen. We moeten eresupplementen 

in het ziekenhuis beperken en dubbele of 
overbodige onderzoeken ontmoedigen 
via de ziekenhuisfi nanciering. Wij willen 
meer multidisciplinaire eerstelijns-groeps-
praktijken en wijkgezondheidscentra. 
En waarom zouden we het remgeld 
niet gewoon afschaff en bij de huisarts? 
Zeker moeten we het derdebetalersys-
teem veralgemenen. Dan moet niemand 
zijn arts nog voorschieten uit eigen zak.  

De Federatie Vrije Beroepen, aange-
sloten bij Unizo, vindt zo’n veralge-
mening geen goed idee. We zouden 
dan vaker dan nodig naar de dokter 
gaan. Ook andere politieke partijen 
vrezen voor overconsumptie. 
Dit is fout. Groen baseert zijn standpunt 
op een onderzoek van de UGent, dat aan-
toont dat te veel Belgen een doktersbezoek 
te lang uitstellen wegens de kosten. De 
onderzoeksgroep wil juist het derdebeta-
lersysteem veralgemenen om de drempel 
voor patiënten naar de eerste lijn - de dok-
ter, tandarts, kinesitherapeut - te verlagen 
en consultaties bij specialisten of de spoed-
dienst van het ziekenhuis te vermijden.

Wat wil jij allemaal realiseren de 
komende vijf jaar ?

Teveel om op te noemen. Ik bruis van 
energie om de overconsumptie aan te 
pakken,   om de nomenclatuur te hervor-
men, om de ziekenhuisfi nanciering aan 
te pakken, om de generische geneesmid-
delen meer in te bedden, om de eerste-
lijnszorg te versterken,… Kortom om de 
gezondheidszorg fundamenteel te res-
huff elen. Maar ja, Groen zit in de opposi-
tie in een regering met een besparingslo-
gica. Allicht moet ik vooral onterechte 
besparingen gaan tegenhouden of 
slechte wetsvoorstellen amenderen. Ik 
vrees ook dat de armoedetoets – het in ’t 
oog houden van die gezondheidskloof - 
wel eens een harde dobber kan worden. 

En, ben je al in gang geschoten?
Jazeker! De ijsemmerhype rond ALS leidde 
al tot een ALS-resolutie van Groen en 
Ecolo. En een wetsvoorstel om palliatieve 
zorgen uit te breiden tot patiënten met 
een ongeneeslijke ziekte is in de maak. 
Wordt ongetwijfeld vervolgd!

—  M A R L E E N  D E  V R Y

Klein interpretatiefoutje dat we graag rechtzetten…
In vorig Zilverblad besprak Marleen De Vry ‘Afteljaren’, een boek van Riet Vanloo. Uit de kopij werd door 
de eindredactie verkeerdelijk afgeleid dat de schrijfster zelf intern was geweest in het H.Graf, in Turnhout. 
Daardoor kon de indruk ontstaan dat wat in het boek beschreven wordt zich in dat internaat zou hebben 
afgespeeld. De redactie verontschuldigt zich voor dit misverstand dat bij deze is rechtgezet.
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Geneesmiddelen zijn toxisch
Veel geneesmiddelen genezen niet echt. Ze bestrijden meest-
al de vervelende symptomen, veroorzaakt door een ziekte, 
waardoor de patiënt de indruk krijgt dat hij genezen is. In 
sommige gevallen zal dat wel zo zijn en is er geen andere op-
lossing. Toch moet ermee rekening worden gehouden dat ie-
der geneesmiddel toxisch is, soms sterk toxisch, waardoor de 
patiënt vervelende bijwerkingen kan ondergaan. Die bijwer-
kingen, die op de bijsluiter moeten worden vermeld, zijn niet 
altijd direct voelbaar en dus gevaarlijk. Ze zijn doorgaans ook 
moeilijk leesbaar. Toxisch betekent giftig en iemand die vergif-
tigd is, kan hieraan doodgaan. Dat kan dus niet de bedoeling 
zijn van een geneesmiddel. Er zo weinig mogelijk gebruik van 
maken, is een goede raad – ‘de natuur haar werk laten doen’ 
– die zelfs de  huisarts ons geeft. De farmaceutische industrie 
probeert de negatieve bijwerkingen van geneesmiddelen zo 
veel mogelijk te beperken, maar mirakels lezen we alleen in 
oude religieuze publicaties.

Het is vanzelfsprekend dat we niet mogen experimenteren. 
Op eigen houtje een geneesmiddel negeren, of de dosis naar 
eigen goeddunken drastisch aanpassen, kan gevaarlijk zijn. 
Maar kritisch blijven tegenover de ingenomen dosis, kan geen 
kwaad.

Bloeddruk op peil houden
Enkele jaren geleden kreeg ik problemen met een te hoge 
bloeddruk. De huisdokter schreef dus pilletjes voor. Mijn 
bloeddruk was na een maand al opnieuw aanvaardbaar. Ik 
merkte  dat die pilletjes van 100 mg in het midden een gleu� e 
hadden en ik ze dus makkelijk kon halveren. Volgens mijn logi-
sche redenering – noem het gezond boerenverstand – dacht 
ik dus dat de fabrikant hiermee een bedoeling had. Op eigen 
houtje besliste ik om de twee dagen een half pilletje en de 

dag nadien een gans pilletje te nemen. Ik vertelde dit niet aan 
mijn huisarts, maar na een maand vroeg ik hem of ik de do-
sis mocht verminderen, waarop hij dit geen goede zaak vond. 
Mijn bloeddruk bleef evenwel gestabiliseerd. Ik ging nog ver-
der en nam vanaf dan iedere dag een half pilletje, waardoor de 
wekelijkse dosis van 700 mg nog maar 350 mg  bedroeg. Dan 
vertelde ik dit aan mijn huisarts en na controle van mijn bloed-
druk en hartslag gaf hij toe dat ik zo verder mocht. Hij dronk 
met mij zelfs een gezonde citroenjenever van eigen makelij 
op het resultaat! Mijn volgend doosje was er eentje van 50 mg 
per pilletje, met godzijdank opnieuw dat uitnodigend gleu� e. 
Ik kon aan de verleiding niet weerstaan, brak ook dat in twee 
en nam dus nog 25 mg per dag. Na twee maand was mijn 
bloeddruk nog altijd perfect. Mijn huisarts koos nu duidelijk 
voor zijn patiënt en raadde mij aan om nog slechts driemaal 
per week 25 mg in te nemen. Ik stond dus op een dosis van 
75 mg per week in plaats van de oorspronkelijke 700 mg en ik 
voelde mij kiplekker.

Het verhaal is nog niet af. Op aanraden van mijn arts stopte ik 
volledig met bloeddruk-regelende medicatie. Mijn bloeddruk 
bleef perfect en stabiel, ondanks een ernstige ziekte in de pe-
riode van afbouw van die geneesmiddelen.

Uiteraard is dit niet van toepassing op iedere medicatie. Dit 
voorbeeld klakkeloos navolgen, zonder een ernstig gesprek 
en met begeleiding van je huisarts, zou vervelende gevolgen 
kunnen hebben. Mocht Marc Coucke of een van zijn collega’s 
dit verhaal onder ogen krijgen, hoop ik één ding: dat ze dat 
verleidelijke gleu� e niet verwijderen.

Ieder verhaal heeft ook een keerzijde. Intussen ben ik opnieuw 
aan een bloeddrukregelende medicatie. Maar dan wel met 
een minieme dosis en met een bloeddrukmeter die ik regel-
matig hanteer. Ik voel mij goed, ook al ben ik van 1935!

—  J O R I S  W I L L A E R T

Pilletjes met een gleufje
Onze contreien tellen nogal wat kampioenen: lang geleden in de Tour de France, nu nog met racers op motoren, 
beroemde schilders ook en uitvinders. We zijn zelfs koplopers met ons aantal spaarboekjes, maar we staan ook 
aan de top wat betreft het gebruik van geneesmiddelen. En daar hoeven we niet echt fi er op te zijn. Dat er in 
Europa landen zijn die ons overtreff en, kan geen excuus zijn.
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OUDERENWEEK 
17 tot en met 23 november 2014

Provincie West-Vlaanderen
dinsdag 23 september 2014

Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41 • 8200 Sint-Andries

Provincie Vlaams-Brabant
woensdag 24 september 2014
Provinciehuis Vlaams-Brabant
Provincieplein 1 •  3010 Leuven

Provincie Antwerpen
maandag 29 september 2014

Huis van de Sport
Boomgaardstraat 22 • 2600 Antwerpen

Provincie Limburg
maandag 6 oktober 2014 

Provinciehuis Limburg
Universiteitslaan 1 •  3500 Hasselt

Provincie Oost-Vlaanderen
dinsdag 14 oktober 2014

Provinciaal Administratief Centrum
Woodrow Wilsonplein 2 • 9000 Gent
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Het thema van de Ouderenweek is een vervolg-
verhaal op de voorgaande jaren. In 2012 sloot 
het ouderenweekthema aan bij het Europees 
jaar ‘Actief ouder worden’. 2013 vervolgde met 
‘Leeftijdsvriendelijke gemeenten, een hefboom 
voor actief ouder worden’ om de leeftijdsdrem-
pels aan te pakken. In uitbreiding van de cam-
pagne ‘Da’s toch handig, dat internet!’ koos de 
Vlaamse Ouderenraad voor 2014 om rond com-
municatie en informatie te werken. Dat is een 
van de acht componenten van leeftijdsvriende-
lijke gemeenten.

Om met de seniorenraad e� ectief te kunnen werken, is 
communicatie nodig. Communicatie verloopt in twee 
richtingen en op verschillende niveaus. Om zijn rol 
goed te spelen, heeft een lokale ouderenadviesraad 
een wisselwerking nodig met de gemeente en met het 
OCMW, met andere lokale adviesraden en organisaties, 
en uiteraard met de ouderen en de bredere bevolking. 
In dit kluwen van communicatie zijn verschillende 
spelers actief en zijn verschillende communicatiemo-
gelijkheden beschikbaar. De Vlaamse Ouderenraad wil 
dit uitklaren en stuwen naar leeftijdsvriendelijke com-
municatie en informatie zodat de oudere burgers ge-
informeerd zijn en volop mee kunnen spreken en mee 
kunnen doen in de eigen gemeente. 

Om meer lokale ouderenadviesraden te ontmoeten op 
de themadag en de praktijkvoorbeelden tot een beter 
haalbare kaart te maken voor de lokale ouderenraden, 
werd gekozen om de Vlaamse themadag in 2014 te 
decentraliseren en in alle provincies, en zo mogelijk 
ook in Brussel, te organiseren in samenwerking met de 
provinciale ouderenraden. Hiernaast de data en plaat-
sen van afspraak. De themadagen starten om 10.00 
uur en duren tot ongeveer 16.00 uur. De speci� eke uit-
nodigingen volgen een maand vooraf.

Ouderenweek 
en provinciale 
themadagen

contactpersoon
Mie Moerenhout, directeur Vlaamse Ouderenraad vzw

Tel.: 02 209 34 51 of GSM: 0472 445 313
mie.moerenhout@vlaamse-ouderenraad.be

www.vlaamse-ouderenraad.be of www.ouderenweek.be
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20 t.e.m. 23 april 2015

Met GroenPlus naar Freiburg
Met zijn lage energiewijken, autovrije straten en 650km bus-, tram- en spoorlijnen 
wordt het Duitse Freiburg wel eens beschouwd als de ecologische hoofdstad van Eu-
ropa. Vandaar dat GroenPlus er begin volgend jaar een studiereis naar organiseert, als 
inspirerend voorbeeld voor Vlaams steden en gemeenten.

Het bezoek duurt 4 dagen, van maandag 20 t/m donderdag 23 april 2015 en het programma is 
bijzonder goed gevuld. De hele studiereis maken gidsen van de Innovation Academy de 
GroenPlussers wegwijs in de duurzame stadsontwikkeling die Freiburg sedert WO II gekend heeft. 
Daarbij staan centraal: duurzaam, gezellig en levenskwaliteit voor jong en oud.

Op het programma staan tal van interessante projecten rond mobiliteit, wonen, groene energie (productie en verbruik) en ook 
bezoeken aan de modeldistricten Rieselfeld en Vauban. Verder is er ook een gesprek gepland met enkele inwoners en is er een 
ontmoeting met een afvaardiging van het stadsbestuur.

De kostprijs voor leden bedraagt € 450, voor niet-leden € 525. Inschrijven kan bij penningmeester Lieve Snauwaert via e-mail 
lieve.snauwaert@telenet.be of via 0486/72.66.50. Geef bij inschrijving volgende info door: naam, volledig adres, geboorteda-
tum, e-mailadres en GSM-nummer. Je inschrijving is pas de� nitief als er € 200 voorschot gestort is op rekening BE23 5230 8030 
7991 van GroenPlus.

Het volledige programma vind je op www.groen-plus.be.

In memoriam Juul Debaere
Afgelopen maand augustus overleed in Kortrijk ons GroenPluslid Juul Debaere. Een afvaardi-
ging, geleid door voorzitter Hugo Van Dienderen, was op de uitvaart aanwezig en medelid en 
vriend Philippe Avijn sprak bij die gelegenheid een in memoriam uit, waaruit we het volgende 
noteerden...

ZILVERBLAD 13

Juul,
Je laatste gemeenteraad zit er op. Ook al was je laatste offi  ciële 
zitting 14 jaar terug, het is voor jou elke dag een beetje gemeen-
teraad gebleven. Je passie en gedrevenheid deden je lang na je 
offi  ciële mandaten nog steeds denken en dromen over jouw stad. 

Uren heb je met vrienden van links en rechts, van deze of gene 
zuil, met jong en oud gefi losofeerd en gediscussieerd over hoe het 
anders en beter kon, of hoe het vroeger ging. 

Je dossiers kennen, de zaken uitspitten en de meerderheid inspi-
reren of ambeteren; het was hoe jij het 18 jaar lang gedaan hebt. 
Je deed dat met een grote gedrevenheid, vanuit een oprechte ver-
ontwaardiging, scherp maar tegelijk ook mild en begripvol.

Als pionier voor Groen, toen nog AGALEV, heb je het ecologisch 
gedachtegoed in Kortrijk als eerste op de kaart gezet. Meer dan 
30 jaar later mogen we zeggen dat deze stad een stukje groener 
kleurt dankzij jou. 

Vurig kon je jouw zaak verdedigen. Menig raadlid of ex-raadslid, 
journalist en zowat elke geëngageerde burger in deze stad kende 
je visie; maar zeker ook je eigen stijl, gekenmerkt door vurige plei-
dooien in de raadszaal, de vergaderzaal en ja, ook aan de toog. 
Politiek speelt zich immers niet enkel af in de politieke cenakels, 
maar overal in de samenleving. 

Je kwam graag onder de mensen. Je droeg je gedachten uit. Je 
was rad van tong en scherp van geest. Maar hoe scherp je ook 
was, de vele reacties de voorbije dagen van medestanders en te-
genstanders maken duidelijk dat je erg gewaardeerd werd. 

Dat is niet in het minste ook zo in ons groene midden. Tot gisteren 
was je als het ware de spiegel van onze gedachten, de inspirator, 
de mentor. 

Dikke merci daarvoor. Dat zullen we nooit vergeten.
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Mieke Vogels schreef een boek 
‘DE REKENING VAN DE VERZUILING’, je kan er niet naast kijken. Mieke is intussen afgezwaaid als nati-
onale politica, maar dat betekent niet dat ze op haar lauweren gaat rusten. Nee, zo kennen we haar 
niet. Met dit boek heeft ze voor zichzelf een nieuw actiepad uitgetekend, want in de marge van deze 
opzichtige titel, stelt ze (zich) een aantal vragen: Hoe de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg oplossen? 
Hoe een kwalitatieve ouderenzorg uitbouwen? Hoe wordt kinderopvang een recht voor elk kind? Als je die 
vragen wil beantwoorden en er echt iets wil aan doen, bots je op? De verzuiling!

Want als je gedacht had dat de verzuiling zich vanzelf had opgelost, heb je het mis. De ons kent ons 
mentaliteit, het eerst oompje en dan oompjes kinderen, de regelrechte tegenwerking, ze zijn aller-
minst verdwenen. Het spel wordt alleen veel subtieler gespeeld.

Vogels toont aan hoe, elke keer als de wet een voorziening treft, De verzuiling toeslaat om de uitvoering ervan naar zich toe te 
halen en eigenbelang te laten primeren op een goede dienstverlening. Hoofdstuk 4: ‘Over de verzamelzucht van de zuilen en de 
onmacht tot verandering’, is in dat opzicht een duidelijk teken aan de wand.

Vogels wijst ook op de dubbelzinnigheid van de term ‘middenveld’. Als burger denk je dan aan goedmenende krachten die, 
elk op hun terrein, een stukje aan de maatschappelijke kar trekken. Niet zo. Gekleurde belangengroepen, als ziekenfondsen 
en andere verzekeringsinstellingen, tooien zich evenzeer met het predicaat ‘middenveld’. Ze staan telkens paraat om sociale 
maatregelen naar zichzelf toe te vertalen. 

En de 6de staatshervorming heeft heel wat zorgbevoegdheden overgeheveld. Dus valt er binnenkort weer heel wat binnen te 
halen. De nieuwe Vlaamse regering zegt te willen investeren in de zorg en ze geeft aan de wachtlijsten te zullen aanpakken. 
Maar wie garandeert dat ze daarin –met wat Vogels signaleert– ook maar ten dele zal slagen? 

Voor wie heeft Mieke dit boek geschreven?
Ongetwijfeld een stuk voor zichzelf, om een sluitend inzicht te krijgen in de wereld die haar altijd al heeft beziggehouden. En 
waarop ze zich ook na haar politiek pensioen wil blijven inzetten. Maar in de eerste plaats voor al wie sociaal bewogen bezig 
is. Om geen illusies te scheppen, door duidelijk aan te geven welke hindernissen moeten genomen worden. Vogels hekelt niet 
enkel de misgroei, ze geeft ook aan hoe het anders kan. Welke weg ze verder wil bewandelen. Met of zonder een ‘vakbond van  
zorgbehoevenden’.

—  WA LT E R  D E CO E N E
‘De Rekening van de Verzuiling’ - Lannoo Campus – ook bij Mieke verkrijgbaar 

20 oktober 2014

Bezoek Rodenbachbrouwerij
+ Statutaire verkiezingen GroenPlus 
West-Vlaanderen

Wie kent ‘m niet: de zomerse klassieker ‘een Rodenbach met een portie kraakverse garnalen’? GroenPlus 
West-Vlaanderen organiseert op 20 oktober niet enkel zijn statutaire vergadering in Roeselare, maar 

bezoekt tegelijk de bekende brouwer. We starten om 14 uur met een bezoek aan de brouwerij en zak-
ken vervolgens af naar het Provinciaal Noord-Zuidcentrum. Daar kom je meer te weten over de GroenPlusactiviteiten  in 
West-Vlaanderen. Vooraleer om 18 uur over te gaan tot de statutaire verkiezing serveren we je eerst nog een broodje. De 
namiddag staat open voor alle GroenPlussers, maar bij de verkiezing hebben enkel West-Vlaamse Groenleden ouder dan 55 
jaar stemrecht. 

14 uur   Afspraak aan de brouwerij Rodenbach – gegidst bezoek
 Spanjestraat 133, Roeselare (de brouwerij ligt op 500m van het station)                                              

 +/-16 uur vertrek naar Provinciaal Noord-Zuidcentrum           
 Hugo Verrieststraat 22, Roeselare (het centrum ligt op 500m van het station)                                

18 uur Statutaire verkiezingen.                                                             

20 uur open vergadering GroenPlus West-Vlaanderen, voor wie er ook eens bij wil zijn
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1 december 2014
GroenPlus provincie Antwerpen kiest nieuw bestuur
Dat gebeurt op maandag 1 december, om 14 uur in de Chapo, Statiestraat 146, Berchem. Het nieuwe bestuur treedt dan 
vanaf 1 januari 2015 in werking.

Wie lid is van Groen en 55+ en in de provincie Antwerpen woont kan toetreden tot het dynamische GroenPlusbestuur. Stel je 
voor 31 oktober 2014 schriftelijk of via mail kandidaat bij Rony Van Oosterwyck (*) en kom op 1 december tegen 14 
uur naar het Groen Huis, vlakbij station Antwerpen-Berchem.
Bereid je kandidatuur wat voor, zodat je kan uitleggen waarom je er graag bij hoort, of wat je met GroenPlus Antwerpen wil 
bereiken. Als je bij de geheime stemming de helft + 1 stem haalt, ben je verkozen. Van een bestuurslid verwachten we dat je 
je mee inzet voor GroenPlus en zo mogelijk aanwezig bent op de vergadering, elke 1ste maandag van de maand. Let wel: ook 
uittredende bestuursleden moeten hun kandidatuur opnieuw indienen!

(*) Rony Van Oosterwyck, rony.sport@pandora.be – Merelstraat 23, 2500 Lier.

7 oktober 2014 • Bezoek aan het WEB 
en themawandeling Natuur en Erfgoed in Turnhout 

vzw WEB (of voluit vzw Werkervaringsbedrijven) werd opgericht in 1992 op initiatief  van het Strategisch Plan Kempen. WEB 
richt zich tot werkzoekenden en werknemers uit de Kempen, die intensieve begeleiding nodig hebben bij hun zoektocht naar 
een duurzame job. Binnen deze begeleidingstrajecten organiseert het WEB vorming en opleiding en biedt werkervaring of te-
werkstelling aan. Daarna volgt de themawandeling Natuur en Erfgoed in Turnhout, een stadswandeling waarin de thema’s 
erfgoed en natuur rijkelijk aan bod komen. De wandeling is 5,1 km lang en neemt ongeveer 2 uur in beslag.

9.39 uur Als je met de trein komt (vanuit Antwerpen of Mechelen) wachten we je om 9.39 uur op in het station 
 van Turnhout. Ook wie niet met openbaar vervoer komt, verwachten we daar. 

9.54 uur we nemen samen bus 1 tot de halte Tielendijk, op 200m wandelen van het WEB

10.30 uur  ontvangst in het WEB Turnhout met ko�  e.                                                       

11 - 12.30 uur rondleiding en uitleg werking van het WEB – uitreiking Groene Pluim

12.30-13.20 uur lunch: soep, dagschotel, drankje
  (je kan ook na de middag aansluiten als je afspreekt met Rony)

13.33 uur we nemen bus 1 terug tot de halte Utopolis, op 100m wandelen van het Natuurpunthuis                                                                                          

13.50 uur  stadswandeling ‘Natuur en Erfgoed in Turnhout’

16 uur afronding in het Natuurpuntmuseum, gelegenheid tot bezoek/napraten 
 bij een Gageleerke of een biologisch sapje

16.53, 17.23 of later bus 1 aan Utopolis richting station                                                

Prijs € 10 te betalen via BE45 5230 8030 7789 van GroenPlus Antwerpen, 
 met vermelding ‘Bezoek Turnhout’.  
Info Anjes (0477/72.70.52)                      

23 november 2014 • Gent beter leren kennen
Na het succes van de novemberwandeling in 2013 wil GroenPlus Oost-Vlaanderen je  Gent verder le-
ren kennen. Zondag 23 november spreken we om 13.30 uur af aan het Museum van Schone Kunsten. 
(Het MSK ligt recht tegenover het SMAK, aan de rand van het Citadelpark.) Nog tot in 2017 loopt daar 
de restauratie van ‘Het Lam Gods’. In twee groepjes van 15 personen krijgen we er een begeleide rond-

leiding, met o.a. uitleg over de restauratie.

Paul Pataer, strop in hart en nieren, gidst ons daarna verder doorheen het Citadelpark, net voor WO I 
onderdeel van de Wereldtentoonstelling 1913. We ronden de namiddag af met een gratis drankje in de 

cafetaria. Wie daarna nog een hapje wil blijven eten, kan ook inschrijven voor een maaltijd in de buurt. Deelnameprijs wordt 
nog meegedeeld.

Info en inschrijven bij Marie De Maesschalck, 0477/71.06.22 – mariedm80@hotmail.com
die Lieve Parmentier tijdelijk als secretaris vervangt.

Let wel: inschrijven is noodzakelijk, want max. 2 x 15 deelnemers! De € 12 voor bezoek aan het MSK, de gidsbeurt en het 
drankje betaal je terplekke.



Zegt de zenmeester...
In ‘De Dude en de Zenmeester’ mogen we meeluisteren naar gesprekken van 

Jeff  Bridges met Bernie Glassman over de legendarische Dude uit de fi lm ‘The 

Big Lebowski’. (Rol van Jeff  Bridges.)

Boedhisten noemen de Dude een zenleraar. Zegt Glassman.

‘Waarover hebben ze het?’. Zegt Bridges

Een zenleraar die deelneemt aan een bowlingkampioenschap, luistert naar 

een cassette met walvisgeluiden en relaxt met een jointje, bij een White Russian 

(vodka en koffi  elikeur met melk). Meer moet dat voor de Dude niet zijn. Maar 

dan komen er zware jongens bij hem langs, om de schulden van de vrouw van 

een andere Lebowski te innen en dus raakt de Dude volop in een actie die hij zelf 

niet gezocht heeft. Met een geënsceneerde ontvoering, politiegeweld, moedwil, 

misverstand en een hartstilstand. Maar de Dude omhelst de dingen in plaats 

van ze te bevechten. 

‘The Dude abides’, hij verwijlt. Hij is een Lamik Vavnik, een rechtvaardige ziel 

door wie de wereld blijft voortbestaan. Zegt Glassman, die jood is. En als de 

Dude een pak slaag krijgt, dan is hij ontdaan, maar hij herstelt zich, erkent de 

feiten en past zich aan, en heeft mededogen.

Maar een zenleraar? Als Glassman het zegt, dan zal het wel, want Bernie is een 

gediplomeerd zenmeester. Hij stichtte de Zen Peace Makers en een succesvolle 

sociale bakkerij, the Greyston Bakery, met daklozen (winst $ 3,5 miljoen). En hij 

houdt regelmatig straatmeditaties: hij gaat met een groep zenadepten zonder 

één cent de straat op; ze moeten bedelend aan eten geraken, een slaapplaats 

vinden: overleven.  Niet zo simpel wanneer ze na de eerste nacht al ruiken als 

daklozen.

Al sinds 1995 leidt Glassman een interreligieuze retraite in Auschwitz. Eén van 

de deelnemers was Marian Kolodziej, een Poolse kunstenaar die Auschwitz had 

overleefd. Vijftig jaar had hij gezwegen, tot hij rond zijn zeventigste een beroerte 

kreeg. Al die tijd had hij die jeugdherinneringen zelfs voor zijn vrouw verborgen 

gehouden. Zijn monumentale muurschilderingen spreken over de hel, maar hij 

haat niet. Hij erkent wat is. We zijn allemaal een deel van een mensheid die zich 

dit soort dingen aandoet.

‘Daar waar liefde is, is geen dood’, waren zijn laatste woorden. Ik denk niet 

dat de papa van de 16-jarige Mohammed Chedir daar oren naar heeft. Hij 

moet verder leven met het beeld van een zoon die levend werd verbrand, als 

een uitzinnige, hersendode Bijbelse wraak voor een al even debiele barbaarse 

moord op drie jeshivaleerlingen in Hebron.  Kan dat de smart verzachten van de 

moeders en vaders in Gaza, die kinderen krijgen om ze te moeten begraven; na 

een barbaars, maar o zo hightech bombardement?   

Maar de laatste woorden van Marian zijn een boodschap voor een wereld die 

zich maar verder blijft verminken.

‘Het kleine roer draait het grote roer en het grote roer draait het schip. We 

kunnen de wereld niet veranderen, maar wel de koers wijzigen.’ Zegt Glassman. 

The Dude abides, vol mededogen.

 —  FRANS ROGGEN
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LID WORDEN?  

De leden van Groen die 55+ zijn, worden automatisch bij 
GroenPlus gerekend en ontvangen Eco-zine en ook dit Zilverblad. 
Lid van Groen kan je best worden via de website van Groen. 
Je vult het formulier in dat je vindt op 
http://goo.gl/VdYJ6 en je stort €10 op rekening van Groen BE47 
0010 9836 8180. 

Wat vindt u zelf 
van het Zilverblad?
De redactie mag dan zelf over inhoud van het Zilver-
blad hebben nagedacht, na bijna 5 jaar publicatie 
is het ook tijd dat we ook uw mening willen kennen 
over ons blad. Daarom voorzien we in volgend num-
mer een enquête waarin u uw voor- of afkeur voor 
een en ander kan meedelen. Houd dus ook ons win-
ternummer in de gaten. 
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GroenPlussers 
waar je ze niet verwacht!
Reken maar, we blijven deze rubriek promoten. 

Het is evident dat we als GroenPlussers binnen 
Groen onze streng trekken, maar sommigen 
onder ons zijn ook actief op een terrein dat 
niets met politiek te maken heeft. Dat kan zijn 
als tijdverdrijf, of als een stukje sociale inzet.

Daarom herhalen we onze oproep:
Ben je zelf actief, of ken je een andere 
GroenPlusser die actief is:

• als muzikant in de dorpsfanfare

• in een speciale functie binnen 
een natuur- of milieuvereniging

• als vrijwilliger in een ontwikkelingsproject...

Meld het aan een van onze redactieleden, 
of aan Walter Decoene, 0487/68.29.45, 
walter.decoene@telenet.be 
en we maken er een stukje over. 




