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E D I T O R I A A L

Weeral een jaar voorbij… Brengt 2013 geluk of ongeluk? Als Groenplusser moet je wel optimistisch 
blijven en geloven dat alles goed komt. Niet altijd makkelijk. Daarom  zijn  vrouwen die ondanks alles 
blijven protesteren tegen onrecht werkelijk te bewonderen.

Inspraak was van bij het ontstaan van de groene beweging een programmapunt. Het wordt nog eens 
belicht in het boek over Stad voor de Mens. Maar is inspraak nog steeds prioritair bij het huidige Groen? 
GroenPlus vertegenwoordigt de senioren van Groen. Is het dan niet evident dat zij  geraadpleegd worden 
vooraleer onze tenoren standpunten publiek maken die ouderen aanbelangen? Materies die over 
ouderen gaan zouden automatisch voor advies aan GroenPlus moeten worden voorgelegd.  
Ja, er is nog werk aan de winkel inzake inspraak binnen Groen!

—  D e  r e D ac t i e

VREDESVROUWEN
Wie een berg wil verleggen moet beginnen 
met de kleine steentjes. ‘Vredesvrouwen’ 
doen dat. twaalf onder hen werden op 11 
december 2012 gehuldigd in de Senaat, in 
het bijzijn van koningin Paola.

“Het idee dat een oorlog wordt uitgevochten 
onder mannen is achterhaald“, zegt de Leu-
vense professor en ex-voorzitter van de 
Vrouwenraad , Kathelijne Malfliet. De VN-
resolutie 1325, die twaalf jaar geleden werd 

goedgekeurd, handelt over de grote impact van oorlog op 
vrouwen, maar vraagt ook  aan regeringen om vrouwen meer 
bij vredesonderhandelingen en het hele vredesproces te be-
trekken: vrouwen als vredestichters dus.

Onder de twaalf gelauwerden figureren enkele vrouwen die 
door het grote publiek onvoldoende gekend zijn. ‘Vrouwen 
in Black’ hoort daarbij! Het is een protestbeweging van vrou-
wen tegen oorlog. De beweging ontstond in israël, waar vrou-
wen lieten zien dat ze het niet eens waren met de bezetting 
van Palestijns gebied. in Leuven is er een kleine kern, onder 
wie Marianne Van de Goorberg. al tien jaar lang staat zij ge-
regeld, en in het zwart gekleed voor het Leuvense  stadhuis.  
Zij klaagt, onder meer, de deelname van België aan bezetting 
van andere landen aan. in België hebben vrouwen trouwens 

niet gewacht op de VN-resolutie. circa 1980 ontstond er bin-
nen het feminisme een speciale actiegroep:  ‘Vrouwen voor de 
vrede’.  in mijn archief  zit een foto  van een massale optocht 
van vrouwen met overduidelijke spandoeken. 

Lang voordien, rond dezelfde tijd, vind je vrouwen terug bij 
de initiatiefnemers van anti-rakettenacties. Onze eigenste elka 
Joris was erbij en getuigt:  “Elke zondag staat een groepje pro-
testeerders in het stadspark van Antwerpen aan het herdenkings-
monument van de gesneuvelde soldaten. Om vijf voor twaalf 
worden, onder begeleiding van zang en accordeon, spandoeken 
ontvouwd: Atoomraketten weg! ‘. Na verloop van tijd reageert de 
politie grimmiger. Betogers worden opgepakt. Er volgen optoch-
ten te Brussel en raids op Kleine Brogel. Op oktober 1983 stappen 
400.000 betogers tegen atoomwapens op in Brussel. De grootste 
betoging ooit aldaar brengt vrouwen en mannen van alle ge-
zindten op de been. In de massa stonden Elka Joris en ikzelf. Wij 
zouden elkaar maar veel later leren kennen binnen Groen Plus! “

Nu nog laten we geen enkele gelegenheid voorbijgaan om in 
het koor van de vredesvrouwen onze stem te verheffen

— LeNa BurM

           [ VrOuWeNtriBuNe ] 
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Al vanaf 1970 leefde er bij een deel van de bevolking van Turnhout een grote bekommernis over ons leefmilieu en 
-specifiek voor de stad -over de problematiek van het drukke verkeer. De industrialisering zorgde voor een uitbuiting 
van de Derde Wereld en had grote milieuvervuiling tot gevolg. Deze kritische visie op de westerse wereld is het uit-
gangspunt van het groene gedachtegoed.  

ASSEPOESTER
in turnhout ontstond vanaf 1970 een actiegroep die naast aandacht voor de natuur en verkeer een breder maatschappelijk 
engagement opnam. tijdens haar tweejarig bestaan voerde assepoester een aantal opvallende acties rond milieuvervuiling, 
het onderhoud en de verbetering van de toegankelijkheid van de tuintjes in de binnenstad en het drukke verkeer.

STAD VOOR DE MENS. 
VAN ACTIEGROEP TOT POLITIEKE PARTIJ.
Stad voor de Mens ontstond in 1974 en was de opvolger van assepoester. Deze groep streefde naar een verbetering van de 
woonomstandigheden en pakte uit met een eigen mobiliteitsplan. De respons van de bevolking leverde in 1976 twee zetels 
op in de gemeenteraad en dit was meteen de start in Vlaanderen van de groene beweging als politieke machtsfactor. De 
oprichter was Jan Michiels.

SVDM beschikte over een maandelijkse krant : Strijdblad voor een leefbaar turnhout.

AGALEV TURNHOUT
in oktober 1988 leed SVDM een onverwachte verkiezingsnederlaag en vormde het zich om tot agalev turnhout. Men bleef 
niet lang bij de pakken zitten. Zo kwamen er verschillende acties in de stad, zoals protest tegen het verdwijnen van een 
waardevolle ecologische berm, een actie tegen het wild parkeren, een debat over het thema ‘water’ en een actie tegen illegaal 
storten en giftige stoffen in het leefmilieu. Op 30 november 1995 had een ludieke actie plaats onder het motto: ‘ Onze trein is 
Schouppes’.

GROEN TURNHOUT
in 2003 veranderde agalev van naam eerst Groen! en daarna Groen. Groen turnhout boekte in 2006 eerder een teleurstellend 
verkiezingsresultaat, maar werd in 2011 alsnog opgenomen in de bestuursmeerderheid.

Na anderhalf jaar mee besturen is de conclusie van astrid Wittebolle dat je best mee aan het stuur staat als je het schip in de 
juiste richting wil doen varen. Veel zaken werden bereikt zoals het aanwerven van een straathoekwerker, een fietsbrug over 
het kanaal, een speelbos, ambtenaren op de fiets, huurfietsen en elektronische fietsen, een cambiowagen aan het station 
enz…

Van Stad voor 
de Mens 
tot Groen 

Een boek over veertig jaar groene  
beweging in Turnhout (1973-2013)  

auteur Sam Van clemen 
een samenvatting door Bert Weyts
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‘Ik voel me geen senior’, zegt Mark Van Roy 
(57), ‘hooguit een ‘medior’… en dan nog’.  
De toon is meteen gezet. Hebben we ons 
van gesprekspartner vergist, of valt hier 
toch wat ervaring te noteren? toegegeven, 
we worden allemaal veel ouder en daardoor 

verhoogt ook onze actieve leeftijd. Mensen willen niet meer 
ouder worden… Jurist Mark Van roy is, na zes jaar oppositie, 
opnieuw als schepen begonnen.

6 jaar geleden kwamen we op in kartel met sp.a, maar hun 
twee raadsleden zagen een nieuw mandaat niet meer zitten. 
Dus gingen we met Groen+ (geen familie van!-de + staat voor 
de onafhankelijke kandidaten op de lijst) op eigen kracht ver-
der. We behaalden 18,2% en 5 zetels (1 meer dan in 2006) en 
maken nu, samen met CD&V, deel uit van een coalitie die ge-
leid wordt door N-VA.

Die coalitie met N-Va lag voor Groen+ niet zo gemakkelijk. 
De Groen+-lijst telde een hele rits onafhankelijke kandidaten, 
waaronder verschillende kandidaten van buitenlandse komaf 
en 2 Franstaligen. Nogal wat anderstaligen brachten ook een 
stem uit op Groen+. Probeer die maar uit te leggen dat je sa-
mengaat met de partij van Bart De Wever…

Meer zelfs. Net als in het vorig bestuur komt er een schepen 
van Vlaamse Zaken. Dat kan voor ons, als die zich ook actief 
bezighoudt met de integratie van nieuwkomers. Mensen posi-
tief doen samenleven, dat moet de bedoeling zijn. Als anders-
taligen zich in de rand vestigen en merken dat ze daar welkom 
zijn, zullen ze wel een inspanning doen en de taal leren om erbij 
te horen.  Ik zie een goede samenwerking wel zitten. Er heerst 
vertrouwen binnen de nieuwe ploeg. En N-VA-burgemeester 
Jan Spooren –ook een jurist–  is een ruimdenkend man met 

heel wat internationale contacten. 

Voor Mark is het dus geen nieuw mandaat, maar een voort-
bouwen op wat hij in de periode 2001-2006 al heeft vastge-
legd. Hoe kijkt hij aan tegen zijn vernieuwd mandaat? Wat zijn 
de prioriteiten?

Met Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid, Mobiliteit en Erfgoed 
zal ik zeker mijn handen vol hebben.

Vooral R.O. vind ik heel belangrijk, vanwege de RUP’s (Ruimte-
lijke UitvoeringsPlannen) voor onze 4 deelgemeenten. Daar-
mee zullen we voor de toekomstige generaties vastleggen hoe 
we wonen, recreatie en werken in onze gemeente willen orga-
niseren. Andere belangrijke vraag: hoe creëren we in de rand 
woonmogelijkheid voor jonge mensen. We denken daarbij 
aan een grondenbank die er moet voor zorgen dat de grond ei-
gendom blijft van de gemeente, maar met een recht van opstal 
voor de bouwer. Die wordt eigenaar van het huis, maar niet 
van de grond. Zo houden we de grondprijzen onder controle.

Ook aan Mobiliteit en erfgoed wil Mark aandacht besteden. 
tervuren telt, naast het Museum voor Midden-afrika, ook het 
paleis van Karel van Lorreinen. Die zomerresidentie, waarvan 
enkel de fundamenten resten, openstellen voor het publiek 
kan ook het plaatselijk toerisme ten goede komen.  

Over Mobiliteit moet je praten met de mensen. Hen overtui-
gen van het nut van een plan, anders sta je nergens. Voor 
Erfgoed kunnen we voort-bouwen op een inventaris van het 
Sint.-Lucas-archief. Het komt er nu op aan door te zetten wat 
al sinds 2001 op papier staat.

Na 14 oktober 2011 praatten we met vijf 55+ die kandidaat  
waren bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen. eentje in  
elke Vlaamse provincie. twee van de vijf interviews kon u lezen 
in ons winternummer. De drie andere sneuvelden bij gebrek  
aan plaats. in dit nummer maakt u verder kennis met raadslid  
Rita Moeraert (Melle) en de schepenen Mark Van Roy  
(tervuren) en René Lauwers (aartselaar).  
Interviewer van dienst is Walter Decoene.

René Lauwers (61, 12 jaar provincie- en 6 
jaar gemeenteraad) is er zich van bewust 
dat het kartel sp.a-Groen (2 zetels) de kleine 
partner is binnen een coalitie met de N-Va 
(10 zetels) die, na 24 jaar blauw, aartselaar 
(15.000 inwoners) gaat besturen. Maar hij 

start wel ambitieus. 

als Groene schepen krijgt hij ruimtelijke Ordening, Leefmili-
eu, energie & Duurzaamheid, en Ontwikkelingssamenwerking 
toebedeeld.

In de multinational waar ik als ingenieur scheikunde werkte, 
was alles hiërarchisch afgelijnd. Taken en opdrachten waren 
goed opvolg-baar. Hier wordt dat eventjes zoeken. Maar ik 
heb de gewoonte om met de mensen te praten.  Als je iets wil 
realiseren, moet je eerst de violen gelijkstemmen.

aartselaar plant 24 sociale woningen. rené wil bij de uitvoe-
ring ervan bekijken hoe die klimaat neutraal kunnen worden 
gemaakt. Hij vindt dat een eerste toetssteen voor het nieuwe 
beleid en de groene accenten die hij wil leggen.   Maar denkt 
N-Va er ook zo over?

Ik heb hun programma voor de verkiezingen  goed doorgeno-
men. Heel wat punten stemmen overeen, of we konden ze zelf 
hebben bedacht. 

Maar er zijn ook verschillen. Zo bedoelt N-Va met ‘sociale wo-
ning’ betaalbare huisvesting voor tweeverdieners met voor-
uitzichten, terwijl Groen ook denkt aan de alleenstaande kas-
sierster met twee kinderen.  Hoe kijkt rené aan tegen zijn taak, 
wat zijn zijn prioriteiten? 

We gaan voor een open communicatie met de bevolking. 

Niet om achteraf in een plan nog een lantaarn te verplaat-
sen, maar om vooraf te vernemen wat de mensen van ons 
verwachten. Ook de adviesraden moeten meer armslag krij-
gen. Dit zijn zaken die misschien wat meer tijd vergen, maar 
geen  geld kosten.

Personeelsbeleid zit niet in rené’s rugzak, maar toch vraagt hij 
zich af of mensen voldoende aan hun trekken komen. Jobro-
tatie –eventueel via bijscholing- moet kunnen voor wie daar 
behoefte aan voelt. Pakt hij als senior de zaken anders aan dan 
vroeger? 

Ik houd nu meer rekening met gevoeligheden. Vroeger be-
naderde ik de zaken louter rationeel. Iets waarvan ik zelf 
overtuigd was, moest dat ook maar voor anderen zijn. Nu 
vraag ik me af ‘wie zit er voor mij, wat vindt hij/zij ervan en 
hoe komen we er samen uit?’

in nogal wat gemeenten maakt Groen, vaak in kartel met sp.a, 
deel uit van het schepencollege. rené vindt het zinvol dat 
Groene schepenen af en toe  bijeenkomen om ervaringen uit 
te wisselen, mekaar tips te geven, of om samen een bezoek te 
brengen aan interessante projecten als bv. de geplande eco-
wijk in Mechelen.

“In Melle (bij Gent) kwam Groen op als ‘Groen, Progressief en Sociaal’,” zegt rita Moeraert, 65 en voor de 
5de keer kandidaat bij verkiezingen. Om de verjonging een kans te geven duwde ze de lijst, maar werd toch 
verkozen. rita’s politieke roots liggen bij de Vu van Nelly Maes en Maurits coppieters. Via de SLP van Geert 
Lambert en Spirit belandt ze uiteindelijk bij Groen. toch wel een hele overstap… Vooral in de manier om 
samen aan politiek te doen. Bij Spirit was er meer dynamiek. Het actief participeren aan het sociaal leven van 
een gemeente is echt belangrijk als je naar verkiezingen gaat. als groep moet je zichtbaar zijn.

In 2006 komen Groen!, Spirit en sp.a nog samen op. Ze halen 4 zetels, maar wat volgt is geen gelukkig huwelijk. Sp.a werkt 
nogal hiërarchisch en trekt het laken geregeld naar zich toe. Veel ruimte voor Groen!/Spirit is er niet.

Daarom besloten we dit keer apart op te komen, wat in de aanloop voor een stuk onzekerheid zorgde. Zouden we het alleen wel 
halen? We ver-ruimden onze lijst met enkele onafhankelijke kandidaten en behaalden opnieuw 2 zetels en 1 OCMW-lid. We zijn nu 
handsfree en voelen ons veel vrijer.

Mark Van Roy (Tervuren) 
‘Voortbouwen op wat ik vroeger heb vastgelegd.’

René Lauwers (Aartselaar) 
‘Laat Groene schepenen hun ervaring delen!’

Rita Moeraert 
‘Uit de dagelijkse dingen haal je stof voor Groen’



ZILVERBLAD 7

GroenPlus 
activiteiten

 

Met Bart Staes en GroenPlus  
naar het Europees Parlement in Straatsburg  
van 9 tot 11 juni 2013
europa en zijn instellingen zijn nog te weinig gekend. Daar wil Bart Staes iets aan doen door ons te laten 
kennismaken met de europese instellingen in Straatsburg. Hij zal ons begeleiden op onze bustocht. 
 
Programma

Zondag 9 juni vertrek met de bus vanuit Brussel, tussenstop in Luxemburg  
en aankomst in Hotel cerise Strasbourg.
Maandag 10 juni verkenning van Straatsburg, ook met de boot. ’s avonds  diner met  typische 
elzasser schotel en uitgebreid vragenuurtje met onze gastheer. 
Dinsdag 11 juni bezoek met Bart aan het europees Parlement.  
terugreis rond 14 uur. Maaltijd aan boord van de bus. aankomst in Brussel-Noord rond 20.30 uur.
Deelnemingsprijs: € 300, waarin busreis, hotel en ook enkele bezoeken en maaltijden zijn inbegrepen.  
Inschrijvingen en bijkomende info bij Rik Carmen via rikcarmen@scarlet.be. Bij inschrijving dient een voorschot van € 100 gestort op de 
rekening van GroenPlus: BE23 5230 8030 7991, GroenPlus vzw, Serg.de Bruynestr.78-82, 1070 Brussel. De inschrijvingen worden afgesloten 
zodra de bus is volzet. Er zal ook een wachtlijst worden aangelegd.

GroenPlus West-Vlaanderen bezoekt 

Schiedam en Rotterdam op zaterdag 

11 mei 2013
Op 11 mei is het de Nationale Molendag in Schiedam. Dat betekent tal van 

activiteiten in en rond de molens. Het motto is “Windkracht 13”

 
Voorlopig programma

Bus vanuit Oostende via opstapplaatsen in Brugge, roeselare, Kortrijk, Gent 

en antwerpen.

10.30 uur Geleid bezoek aan de Museummolen en museum De Nieuwe 

Palmboom. aansluitend wandeling door het centrum van Schiedam, langs 

een slinger van activiteiten die te maken hebben met de molendag.Vrije 

lunch.Wandeling naar het Volkstuincomplex thurlede.

16.00 uur ontvangst bij Volkstuinvereniging (onder voorbehoud)

18.00 uur naar rotterdam voor project Stadslandbouw (onder voorbehoud) 

en avondeten.

Leden van GroenPlus kunnen hun belangstelling kenbaar maken via mail naar Rob 

Wark rpwark@telenet.be. Zodra het programma definitief is en de deelnameprijs 

gekend is, zal aan de belangstellenden de nodige info worden gemaild.   

Deze activiteit van GroenPlus antwerpen werd reeds 

aangekondigd in vorige Zilverbladen. Nu is er meer gekend 

over het programma en dat vind je hieronder. De nadruk ligt 

op het fietsen, maar we verwachten ook een afvaardiging van 

‘Les Marcheurs du Mercredi’ die we vorig jaar in Frasnes hebben 

leren kennen. er zullen ook een paar Groene Pluimen worden 

uitgedeeld.

 
Het (officieuze) programma ziet eruit als volgt

Donderdag 8 augustus: onthaal van de deelnemers in 

het station van antwerpen-centraal.transfer bagage naar 

Jeugdherberg Pulcinella, Bogaerdeplein 1b. Picknick en bezoek 

aan Natuurpuntdomein Wolvenberg (Berchem). 

Vrijdag 9 augustus: Groep Mortsel zorgt voor een gevarieerd 

programma met o.a. een bezoek aan Fort 3.

Zaterdag 10 augustus: we fietsen noordwaarts, waar Peter 

Marckx ons initieert in de stadslandbouw. Met VeLt delen we de 

lunch in ekeren. Valère alonsius confronteert ons met transitie in 

de praktijk. ’s avonds bezoeken we de Zomerbar van ‘De Zomer’ 

en genieten er mee van de muziek en de lichtjes aan de Schelde.

Zondag 11 augustus wordt een stadswandeldag. We bezoeken 

de Seefhoek en Park Spoor Noord, met middaglunch bij Hussein. 

in de namiddag ontmoeten we Jong Groen in het Mexicobos en 

’s avonds eten we in het ecohuis, dat we uiteraard ook bezoeken.

Maandag 12 augustus: via de voetgangerstunnel fietsen we 

naar de Linkeroever en het bedreigde Sint-annabos en bezoeken 

we ook het vogelrichtgebied Blokkersdijk. We keren terug langs 

de Jeugdherberg, waar we afscheid nemen.

 
Praktisch

Groenleden nemen deel voor € 200 (excl. fietsverhuur), niet-leden 

betalen € 220. Je bent pas écht ingeschreven na betaling van € 50  

voorschot op rekening 523-0803077-89 van GroenPlus Antwerpen. 

Het aantal  deelnemers is beperkt tot 26.

Je kan je eigen fiets meebrengen of er een huren.

We fietsen 40 à 50 km per dag en er is een bezemwagen voorzien.

De kamers in de jeugdherberg (http://www.vjh.be/antwerpen.htm )

zijn  tweepersoonskamers.

 Meer info bij: elkajoris@yahoo.com.au – 03/211.01.53

Fietsen en wandelen 
in en rond Antwerpen  
van 8 tot 12 augustus

GroenPlus  
Oost-Vlaanderen 
wandelt op 6 juni 2013 
Met een gids in het natuurgebied Bourgoyen-Ossemeersen van 14 - 15.30 uur. Daarna trakteert het bestuur met een drankje in het café aldaar. Vera Dua is ook uitgenodigd. afspraak aan de hoofdingang van het natuurgebied om 13.45u in de Driepikkelstraat 32 in Mariakerke-Gent. De deelname is gratis.

Bijkomende info bij Lena Burm tel. 09.2232283 of via fb328753@skynet.be
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Hoe kijkt Rita tegen haar nieuwe mandaat aan? Aan welke zaken wil ze nog aandacht besteden?

Als oud docente verpleegkunde ben ik altijd met onderwijs en zorg bezig geweest. Lokaal stond ik mee aan de wieg van de gezinsraad, 
de GROS en de Wereldwinkel. Als ouder van een overleden kind heb ik praat-groepen begeleid. We hebben ook een zoon in een rolstoel. 
Zorg en onderwijs zullen dus zeker thema’s blijven. En ik denk ook aan de werking van het OCMW dat van de meerderheid niet altijd 
van harte de middelen krijgt waarover het moet kunnen beschikken.

En Of Rita zich, met haar jarenlange ervaring, moet opwerpen als ‘coach’ is ook nog maar de vraag. Lijsttrekker Dominique 
Vandermeersch (54) is geen beginneling. Hij was jarenlang OCMW-lid en intussen al 2 jaar gemeente-raadslid.

Ik denk er wel aan om mijn mandaat halverwege ter beschikking te stellen van het nummer 2 op de lijst; een beloftevolle jonge prof, 
maar die het momenteel nog te druk heeft met haar vier jonge kinderen. Als Iris het overneemt, kan ik haar zeker bijspringen.

Wat wil Rita binnen de lokale Groenkern nog bereiken? Is daar voor senioren nog een aparte taak weggelegd?

Toch nog even zeggen dat het dubbel belangrijk is dat je als oudere in zo’n gemeenteraad zit: én als oudere met ervaring, én als vrouw 
met een eigen inkijk. Als ik iets zeg, voel ik dat er geluisterd wordt en als ik een vraag stel krijg ik ook telkens een ernstig antwoord.  
Maar wat nu onze kernwerking betreft: Melle telt een aantal buurten met een eigen karakter. Dat maakt het ons mogelijk om geregeld 
een ontbijt-wandeling te organiseren. Zo trekken we sympathisanten aan en dat is goed voor de groepswerking. En binnen de kern wil 
ik ervoor zorgen dat iedereen zich op zijn gemak voelt.
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Lust Groen wel toneel?
Mijn oma placht ’s zondags namiddag naar de KNS te 

gaan. In ‘den Bourla’, aan de Antwerpse Komedieplaats, 

ontmoette ze tussen de bedrijven door haar  kennissen. 

Samen becommentarieerden ze de prestaties van de toen 

nog jonge Dora Van der Groen en van een debuterende 

Julien Schoenaers. 

Als we die zondagen bij haar op bezoek wilden komen, 

kon dat pas na 17 uur, want bompa Neel was geen grote 

prater. En hij zag het met ons kindergejoel ook niet direct 

zitten.

Aan dat plaatje dacht ik onwillekeurig terug toen ik 

met mijn vriendin in diezelfde Bourla –tegenwoordig 

‘het Toneelhuis’- een loge vulde. Rondom ons hetzelfde 

dieprood fluweel dat destijds al het geluid dempte. Maar 

beneden bevolkten niet de opa’s en de oma’s van toen, 

maar een jong publiek de stalles en het parterre. Op de 

affiche stond dan ook geen klassiek repertoiretoneel, 

maar een doldrieste versie van ‘The Suicide’.  De auteur, 

Nikolaj Erdman, vroeg zich ten tijde van Stalin af  ‘of 

leverworst de wereld kon veranderen’ en zo ja ‘of er in 

het hiernamaals voldoende van overblijft om iedereen te 

voeden’. Klinkklare onzin natuurlijk en het regime kon 

er dan ook niet mee lachen. Kameraad Erdman draaide 

achter de tralies.

Maar hoe zou mijn oma deze bullshit hebben getaxeerd? 

Vol afschuw, dat zeker. En bij herhaling van dit soort 

onzin had ze ongetwijfeld haar abonnement ingeleverd.

Maar keren we terug naar ons publiek, die 

zondagnamiddag. Toen ik dat na de voorstelling van 

dichtbij bekeek, maakte ik me een andere bedenking. Lust 

Groen wel toneel?, flitste het door mijn hoofd. Of waren 

wij de enige… groene raven. Is onze interesse voor nogal 

wat mainstream festiviteiten niet te beperkt? En laten we 

ons enkel zien in de clubjes waarvan we veronderstellen 

dat ze ons genegen zijn?

Het laatste wat een cursiefje moet doen, is moraliseren. 

Toch vind ik dat we ons –zeker als groene senioren- 

meer moeten laten zien op plaatsen waar men ons niet 

verwacht. Dat wekt allicht verwondering, maar ook 

sympathie. Een bewijs dat Groen erbij hoort.

— WOut
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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 vind op  
http://goo.gl/VdYJ6 en je stort €10 op rekening van Groen BE47 0010 9836 8180. 

Week van de valpreventie 
22-28 april 2013
een val is zo gebeurd. De gevolgen worden zwaar on-
derschat. eén op de drie Vlamingen ouder dan 65 valt 
jaarlijks. in woonzorgcentra valt jaarlijks de helft of meer 
van de bewoners. Bovendien neemt het valrisico toe 
met de leeftijd. een schaafwonde of blauwe plek valt 
nog mee, een heupbreuk is al een pak ernstiger. Maar 
ook de psychologische en economische gevolgen zijn 
niet te onderschatten. Valincidenten bij 65-plussers zijn 
een zeer omvangrijk en ernstig probleem en verdienen 
onze aandacht. 

Daarom organiseert Vlaanderen in samenwerking met 
het expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaande-
ren (eVV), het Vlaams instituut voor Gezondheidspromo-
tie en Ziektepreventie (ViGeZ) en de Logo’s, van 22 tot 
en met 28 april 2013 de Week van de Valpreventie.

Dit jaar focust de campagne op een van de belangrijkste 
risicofactoren voor een valincident, namelijk stoornissen 
in evenwicht, spierkracht en mobiliteit. De boodschap is 
simpel: wie actief blijft, vermijdt vallen. Zowel kwetsbare 
ouderen als vitale 65-plussers zijn gebaat met extra be-
weging. 

alvast een greep uit de activiteiten tijdens de Week van 
de Valpreventie: affiches, folders, praktijkrichtlijnen, val-
preventieparcours, valquiz, gezondheidswandelingen, 
10 000 stappen, ‘stap je sterk’ en ‘elke stap/trap telt’. 

Deelnemen?

Benieuwd welke andere materialen en activiteiten er 
tijdens de Week van de Valpreventie nog worden aan-
geboden? Neem dan eens een kijkje op de website:  
www.valpreventie.be.


