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D e  R e D a c t i e

Eerste keer 
Zilverblad?

Je bent lid van Groen en ouder dan 
55. Dan ontvang je dit blad en ook 
digitale nieuwsbrieven van Groen-
Plus. Waarom? Op je 55ste  heb je 
veel ervaring opgebouwd. Kinderen 
hebben het ouderlijk nest verlaten. 
Je krijgt kleinkinderen. Je pensioen 
komt stilaan dichterbij. Je bekijkt 
opnieuw je maatschappelijke en-
gagementen. Op die veranderende 
situatie wil GroenPlus, de ouderen-
werking van Groen inspelen.

We willen, vanuit die veranderende 
positie, eigen standpunten inne-
men, bv. over armoede en ouderen. 
We organiseren elke twee jaar een 
congres, colloquia… tijdens onze 
fiets- en wandeltochten bezoeken 
we doeners die bewijzen dat het an-
ders kan. We moedigen hen aan met 
een Groene Pluim. Het bezorgt ons 
nieuwe energie om ons engagement 
voor meer ecologische rechtvaardig-
heid voort te zetten.

als je kan, moet je maar eens een 
activiteit meemaken. Wedden dat je 
dan verkocht bent?   Bij GroenPlus is 
het niet alleen interessant, het is ook 
gezellig, dixit ondervoorzitter Jere-
mie Vaneeckhout. 

Maar het kan dat je heel druk bezig 
bent en dat onze werking (nog) niet 
bij jou aantikt. Geen probleem. Mis-
schien ontvang je ook liever geen 
papieren Zilverblad (*) in je bus; of 
onze digitale nieuwsbrief, bij gebrek 
aan tijd bv. Geef dan een seintje aan 
eindredacteur walter.decoene@
gmail.com. 

(*) Zilverblad kan je ook lezen op de 
website www.groen-plus.be.

Hugo Van Dienderen 

ondervoorzitter

Met deze cartoon start een bijzondere flyer. 

Een die bedoeld is voor oudere kiezers.   
Hij wil hen overtuigen dat Groen de beste  
ideeën heeft voor hun levenskwaliteit.

Bestel een voorraadje flyers bij    
lucdebuyst@yahoo.com – 0495/26.58.96   
en geef de campagne mee een duwtje!
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W a lt e R  D e c O e n e

in Gent gaf Mieke Vogels drie voorbeelden 
om de veelzijdigheid van ‘werken’ aan te 
tonen. Soep was daarbij de trigger om tot 
een goed inzicht te komen. De kok in een 
restaurant kookt soep, een vrijwilliger 
maakt soep aan voor een groep migranten 
en mama maakt zorgt thuis voor soep. Drie 
keer soep aanmaken, maar alleen de eerste 
soep telt mee als werk en wordt verloond.  

Stof voor een nagesprek met Jong Groen, 
tijdens het Zomerweekeind in nieuw-
poort. en hoe kon je dat beter inleiden dan 
met een kop terplekke bereide soep? Het 
werd dus duidelijk soep tot… maar ook 
voor de discussie een aanvang nam!

Praktisch als ze is, vatte Mieke nog eens 
kort de belangrijkste punten van ‘iedereen 
werkt’ samen. Met als duidelijke conclusie 
dat we, om met de maatschappij niet vast 
te rijden, arbeid ruimer moeten definiëren 
en vooral herwaarderen.

Dit leidde spontaan naar de rol van de 
overheid. Die moet de arbeid van vrijwil-
ligers – die nu al een groot deel van het 
sociale leven op gang houden – ondersteu-
nen. niet door ouderen tot € 500 te laten 
bijklussen, want dat ondermijnt het vrij-
willigerswerk, dat daardoor zijn kader ziet 
uitdunnen.

integendeel, het moet juist tot een samen-
werking tussen overheid en het echte mid-
denveld komen. Want er bestaat een dui-
delijk onderscheid tussen middenveld dat 

Soep… voor 
discussie

Een titel die ongetwijfeld 
vraagtekens oproept. Dus 

graag een woordje toelich-
ting. Eerder dit jaar discus-

sieerde GroenPlus in Gent 
over ‘Iedereen werkt’. Niet 

om iedereen aan de slag te 
krijgen. (Was dat maar zo!) 

Wel om duidelijk te stellen 
dat werken meer betekent 

dan louter loonarbeid. Uit die 
discussie vloeiden een reeks 

voorstellen voort, die je nu 
nog kan opsnorren op . (*)

zich vrij ten dienste stelt van de gemeen-
schap en drukkingsgroepen die zich 
rechten en middelen toe-eigenen. Mieke 
verwees daarbij naar de ziekenfond-
sen die zich het geld voor nieuwe sociale 
maatregelen toe-eigenen zonder er ver-
antwoording voor af te leggen. Dat soort 
monopolies dient dus afgebouwd. terwijl 
juist het échte maatschappelijk midden-
veld, de ademlozen, de st-Ratengeneraals 
en andere burgerbewegingen dienen ver-
sterkt. niet enkel vanuit democratisch oog-
punt, maar omdat we meer en meer naar 
een overheid evolueren die niet langer alle 
verwachtingen kan inlossen. Bij de wer-
king van die burgerbewegingen is het wel 
opletten voor elitevorming. De initiatiefne-
mers ervan zijn meestal hoger opgeleiden, 
maar de vrees bestaat dat ze in hun den-
ken en doen gescheiden geraken van de 
gewone man.

Met het congres ‘iedereen werkt’ dacht 
GroenPlus aan de toekomst. en tijdens het 
Zomerweekeind vonden we het zinvol om 
hierover in gesprek gaan met Jong Groen.

Die oproep werd weliswaar vlot beant-
woord, maar toch was het een beetje pijn-
lijk om vast te stellen dat een groepje Jong 
Groenen halverwege het gesprek de sessie 
verliet om te gaan wandelen. Misschien 
lagen zij op een andere manier wakker van 
de toekomst… Dit is zeker geen verwijt aan 
Stefanie De Bock en Belinda torres-lec-
lercq die met Mieke in gesprek gingen en 
die haar vlot van weerwoord dienden. 

 

(*) Het congresboek ‘Iedereen 
werkt’ kan je ook opvragen 
bij Hugo Van Dienderen. Je 
vindt het ook op onze nieuwe 
website: https://www.groen-
plus.be/publicaties.
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H u G O  V a n  D i e n D e R e n

Klimaatopa’s 
en -oma’s 

trekken 
aan de 

alarmbel!

Van 1 september 2018 tot de federale verkiezingen van mei 2019 voert Groen-
Plus actie voor het klimaat en schone lucht. Wij willen kiezen voor politici die zich 
engageren:

•  om de opwarming van de aarde te stoppen

•  de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie hanteren als norm voor de 
luchtkwaliteit.

Wij willen onze klein- en achterkleinkinderen niet opzadelen met astma en met 
een oververhitte planeet, waar steeds vaker stormen razen, land overstroomt of 
uitdroogt… 

Daarom verzamelen we nog de hele maand september bezwaarschriften 
tegen het  ‘Luchtbeleidsplan 2030’ van Joke Schauvliege. (zie hieronder)

Je kan het bezwaarschrift on-line ondertekenen.

Je kan het ook van de website downloaden en ermee handtekeningen verzamelen.

Daarvoor gebruik je de link https://www.groen-plus.be/petitie_luchtbeleidsplan

Op vrijdag 28 september, om 8.45 h overhandigen de klimaatopa’s en de klimaat-
oma’s op het Martelarenplein hun bezwaarschriften aan de minister voor leefmi-
lieu. Daarvoor trekken ze hesjes aan met ‘ik ben Klimaatopa’ of ‘ik ben Klimaat-
oma’.  Doe mee en meld je deelname aan elkajoris@gmail.com! 

Volgende acties…

na 14 oktober vatten we om de twee weken post aan het Vlaams, het federaal of 
het europees parlement om de uitvoering van de afspraken van de Klimaattop 
in Parijs te eisen! We zoeken mensen die dat af en toe willen meedoen. allicht 
halen we daarmee de pers, als Meyrem almaci als voorzitter er een keertje bij is. 
De andere keren geven we er ruchtbaarheid aan via de sociale media. We zorgen 
ook voor een goed tweetalig pamflet en delen het uit aan de voorbijgangers. Lieve 
Parmentier uit Merelbeke zorgt voor een leuke spandoek.

Wil jij ook klimaatopa of klimaatoma worden? Zend dan een berichtje aan  
elkajoris@gmail.com. We werken een kalender uit met data wie waar en  
wanneer meedoet!   
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M a G D a  W O u t e R S

Drie 
generaties 
bestrijden 

hitteschild

Ook de aanleg van geveltuintjes verdient 
aanmoediging. Bewoners kunnen er 
direct bij betrokken worden. elke buurt 
moet een plek krijgen waar kinderen zich 
in zand, met water en onder het groen 
kunnen uitleven. Veel straten bieden de 
mogelijkheid een autoparkeervak tot 
fietsstalling om te vormen. Tenslotte kan 
ook de kleur van de bestrating het ver-
schil maken: donker asfalt warmt meer 
op dan licht bestratingmateriaal.

Koelte in stad en provincie

Ilse (49) stelt zich kandidaat voor zowel 
de gemeente- als de provincieraad. Ze 
vindt  dat de stedelijke administratie 
beter moet voorbereid worden, zich beter 
kan voorbereiden, om bij de uitvoering 
van de klimaatplannen ‘klimaatadaptatie’ 
(*) als standaardmaatregel te hanteren.                                                                              
De overkapping van de Ring biedt zeker 
mogelijkheden tot vergroening. Maar de 
stad kan tegelijk ook gronden opkopen 
om in de stad ‘groene lobben’ te realiseren. 
ilse beklemtoont ook de noodzaak van 
wateropvang in natte periodes. Stromend 
water zorgt voor verkoeling in de stad. De 
provincie kan verder fiets-o-strades 
aanleggen, met waar mogelijk een groen- 
of een waterpartij. ilse ziet tenslotte ook 
nog veel werk weggelegd in de realisatie 
van natuurverbindingen met een buffe-
rend vermogen tegen verhitting vormen.  
(*) Aanpassing aan het veranderende kli-
maat.

‘Groene politiek verbindt, ook in 
onze familie’

Hugo (75), kandidaat op de gemeente-
raadslijst, vindt het geweldig dat dochter 
en kleindochter in zijn voetsporen tre-
den. ‘Groene politiek is een verhaal van 
jong en oud. We hebben dezelfde missie 
voor de drie beleidsniveaus.’ Hugo herin-
nert zich dat zijn moeder in een service-
flat verbleef, waar het in de zomer 42°C 
was. Bij de hittegolf van 2003 telde men 
in Frankrijk 10.000 voortijdige doden, 
vooral ouderen. Dus in de omgeving van 
serviceflats en woonzorgcentra moet 
er meer verkoelend groen en blauw 
komen. De gebouwen krijgen betere iso-
latie en warmtepompen die in de zomer 
koelte en in de winter warmte geven en 
gevoed worden door groene stroom. Dat 
is veel slimmer dan in slecht geïsoleerde 
gebouwen airco’s plaatsen.

De groene pionier

Jeannine (74), kandidaat op de districts-
lijst, sluit zich aan bij Hugo, ilse en amber. 
Zij was de eerste binnen de familie om 
het groene gedachtegoed politiek te ver-
talen. in 1982 richtte ze mee agalev Bras-
schaat op en werd er 12 jaar gemeen-
teraadslid. nu is ze wat trots dat ze de 
fakkel kan doorgeven. Jeannine: ‘Van in 
het begin was mijn slagzin: wij erven de 
aarde niet van onze ouders, wij hebben 
ze in bruikleen voor onze kinderen. ik 
ben blij dat mijn kinderen en kleinkin-
deren ook die waarden in zich hebben.’  
 
Meer over het stedelijk hitte-eiland en 
hoe het te bestrijden op: https://www.
groen-plus.be/nieuws

Politieke discussies binnen 
een familie kunnen tot 

verdeeldheid leiden. Niet zo 
in de familie Van Dienderen-

Weyers. Het politieke en-
gagement van grootouders 

Jeannine en Hugo werkte 
net inspirerend voor dochter 

Ilse en kleindochter Amber. 
Drie generaties staan op 

Groenlijsten bij de volgende 
verkiezingen. De strijd tegen 

hitte-eilanden in de stad 
is daarbij het verbindende 

thema. Samen vertellen 
ze hoe dat kan, met meer 

blauw en groen in de stad en 
minder auto’s.  

Koelte in het district

Amber (22) staat voor 
het eerst op de antwerpse 
districtslijst. Ze ziet heel 
wat mogelijkheden om 
binnen het district de 
verhitting te lijf te gaan. 
Vergroening van de stra-
ten kan een belangrijke 
rol spelen. De aanwezig-
heid van groen heeft 
immers een effect op de 
stralings temperatuur. 
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Facebook

GroenPlus is al jaren actief 
op Facebook. uiteraard 
schakelen we nu in cam-
pagnemodus. We lanceren 
Groene ideeën voor oudere 
kiezers. Meest succesvol 
was onze boodschap met 
de slogan: ‘De anderen 
beloven de hemel. De groe-
nen bewaren de aarde.’ Die tekst stond op een verkiezingsaffiche van 30 jaar gele-
den. We bereikten daarmee 27.500 mensen. Waarom? Omdat veel mensen op de 
‘leuk’-knop klikten, of de boodschap op hun eigen Facebookprofiel deelden. Ook 
de cartoons van onze flyer voor oudere kiezers publiceerden we al. Eveneens posi-
tieve reacties voor de boodschap: ‘Voor iedereen zicht op een boom en natuur in 
de buurt. Dat willen de Groene kandidaten, oud en jong. Zeker voor wat oudere 
mensen een zegen, vooral ten tijde van een hittegolf.’

Kandidaten

We gebruikten Facebook 
ook al om oudere kandida-
ten en hun voorstellen naar 
voor te schuiven. Groene 
bekommernissen zoals 
ver keersveiligheid, welzijn 
en volksgezondheid vinden 
een uitstekende vertolker 
in huisarts andreas Verley-
sen, lijstduwer in aalst. net 
als haar eigen Groenkern 
noemden we lieve Parmentier ‘De moeder van Groen Merelbeke’. Jean-Jacques 
tamba steunt de Groene lijst in antwerpen. nu hij met pensioen is, staat deze 
zwarte ex-zeeman vrijwillig als cafébaas in Vormingscentrum elcker-ik. Zijn kan-
didatuur bewijst dat Groen positief omgaat met diversiteit.

Wil je bekijken wat we sinds enkele weken in verband met de verkiezingen 
hebben gepost op www.facebook.com/groenplus, gebruik dan in Facebook de 
hashtag #wijtellenmee.

De nieuwe www.groen-plus.be

Ook GroenPlus kreeg een nieuwe website. en die schakelen we ook in voor de 
campagne. We willen er graag zoveel mogelijk 55+-kandidaten voorstellen, met 
hun canvaskaart. Op de site vind je onder ‘Verkiezingen 2018’ alle standpunten 
terug, met toelichting die we grotendeels hebben vastgelegd op ons congres “leef-
tijdsvriendelijke gemeente”. 

Op www.groen-plus.be vind je ook meer dan 130 nieuwsberichten, verschillende 
van onze publicaties, alle Zilverbladen sinds het eerste nummer van 2009, onze 
agenda, de Wie is wie. Je kan aangeven welke taken je op je wil nemen en vragen 
stellen of suggesties doen. een verzoekje aan 55+-kandidaten… Verzend je canvas-
kaart en de tekst digitaal naar hugo.vandienderen@groen.be.  Dan posten we ze 
op Facebook en op de website.

En nog dit…

als je op Facebook bent, ‘leuk’ dan de boodschappen en de kandidaten van Groen-
Plus, of beter nog ‘deel’ ze! Met onze nieuwe website willen we veel niet-leden 
bereiken. Daar kan jij ons bij helpen! als je dat wil, maar niet goed snapt hoe dit 
allemaal werkt, neem dan contact op met onze Facebookchef lieve Snauwaert, 
lieve.snauwaert@gmail.com of 0486/72.66.50.

Als je graag filmt en dit ook voor GroenPlus en de campagne wil doen, neem dan 
contact op met hugo.vandienderen@groen.be 0495/52.37.69. Bewegende beel-
den krijgen het meeste aandacht op Facebook.

Campagne 
voeren 

via Facebook 
en website

Sociale media worden 
steeds belangrijker in de 

verkiezingsstrijd. Daarom 
mogen we het internet niet 

overlaten aan de N-VA en het 
Vlaams Belang. (*) Philippe 
Bossin en zijn collega’s zijn 

al jaren succesvol met de 
Facebookpagina van Groen. 

Vele Groene vrijwilligers dra-
gen daartoe bij. De 55+-wer-
king van Groen wil niet ach-

terblijven. Via Facebook en 
onze nieuwe website kunnen 
we ook oudere kiezers berei-
ken. Daarmee tonen we aan 

dat de Groene voorstellen 
ook voor de levenskwaliteit 

van ouderen de beste zijn. 
Ook jij kan daarbij helpen.

H u G O  Va n  D i e n D e R e n

(*) Ico Maly toont in zijn boek 
Nieuw Rechts (Epo, Berchem, 
2018) zeer gedocumenteerd 
aan dat het succes van deze 
stroming in grote mate te 
danken is aan haar (mis)
bruik van het internet.
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andré: Willy opvolgen was toch niet 
zo makkelijk. iedereen kende hem. Op 
straat werd hij geregeld aangesproken. 
Hij was een volkse figuur. Zelf sta ik ook 
open voor contacten met de bevolking. 
anderzijds, ik kende Willy al jaren, als 
raadslid en als schepen. ik wist ook 
goed wat hij belangrijk vond.

Zilverblad: Hoe anders is het om bur-
gemeester te zijn?

andré: als schepen sta je voor de invul-
ling van je bevoegdheden. Je wordt 
daar ook op aangesproken. als bur-
gemeester ben je de spreekbuis van 
je gemeente en tegelijk ook een soort 
‘seculiere biechtvader’. Je moet open-
staan voor iedereen. 

Zilverblad: Hoe zie jij een goed 
bestuur?

andré: Je moet kunnen uitgaan van 
een hechte coalitie, van een werkzame 
ploeg. als burgemeester geef je elke 
schepen de ruimte om zijn ding te doen. 
Soms moet je wat bijsturen, je bent dus 
ook een bemiddelaar.

Zilverblad: En hoe pak je het aan 
naar je eigen achterban?

andré: Het is belangrijk dat je de naast-
liggende mandaten goed verdeelt. 
Dat verhoogt de betrokkenheid van je 
raadsleden. als lid van een intercom-
munale bouwen ze er ook zekere exper-
tise mee op. een van onze mensen zit 
in iBOGeM, dat is onze specialist huis-
vuilverwerking. Daags voor de gemeen-
teraad komen we ook samen met de 
volledige meerderheidsgroep. We over-
lopen dan de agenda van de gemeente-
raad en het OcMW.

Zilverblad: 13 tegen 12 is een nipte 
meerderheid. Gaf dat soms proble-
men?

andré: neen. n-Va voert eigenlijk oppo-
sitie om de oppositie. ik had van hen 
een meer positieve inbreng verwacht. 

Wa lt e R  D e c O e n e

‘Een goed bestuur 
kijkt vooruit’

André Van de Vyver staat aan 
het einde van zijn eerste term 

als burgemeester. Hij was al 
GroenPlus toen hij er in 2013 

aan begon. Volgend jaar wordt 
hij 70. ‘Maar de microbe heeft 
me allicht te pakken’, zegt hij. 

‘En op politiek actief zijn staat 
geen leeftijd, dus doen we 

voort.’

In april 2012 overleed Willy 
Minnebo, enkele maanden voor 

de verkiezingen. André volgde 
de populaire burgemeester op 
en voerde ook de lijst aan. Hoe 

zou de bevolking van Zwijnd-
recht reageren. Groen zakte 

van 10 naar 9, maar vormde 
met 4 CD&V-ers een nipte 

meerderheid. N-VA verzeilde in 
de oppositie. Een oppositie die 

weinig ‘kracht van verandering’ 
toonde…

ik zei het al: we vormen een hechte coa-
litie en binnen Groen hebben we ook 
kwaliteit in huis. Dat het Oosterweel-
tracé er niet is gekomen, was voor een 
deel het werk van enkele Groene door-
zetters die gesprekken voerden achter 
de schermen! 

Meerwaarde van ouderen

Zilverblad: Je wordt volgend jaar 70 
en toch ga je nog voor een nieuwe 
term…

andré: Waarom niet? Zolang je het 
fysiek aankan en er zin in hebt! 

Zilverblad: De (gemeente)politiek is 
dus aan de ouderen…

andré: Groen heeft lange tijd een jong 
imago gehad, maar intussen zijn we, 
net als de maatschappij, een stuk ouder 
geworden. en grijsheid betekent ook 
wijsheid!

Zilverblad: Wat is de meerwaarde 
van oudere kandidaten in de poli-
tiek?

andré: Het heeft vooral te maken met 
ervaring. Oudere kandidaten dragen 
een stuk levenservaring mee. Ze heb-
ben ook mensenkennis. en op bestuurs-
vlak kunnen ze ook kennis overdragen 
op jongeren.

Zilverblad: Wat zijn je verwachtin-
gen voor 14 oktober?

andré: Het kan nipt worden. Verschui-
ving van 1 zetel is voldoende. en cD&V 
kan op de wip zitten. Maar ik heb er wel 
vertrouwen in.

Zilverblad: Succes!
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Groen telt heel wat vegetariërs, maar 
ook veel flexitariërs en vleeseters. 
Maar dan wel vlees dat die naam waar-
dig is. in ‘Hoeveslagerij Willem’ komt 
het vlees van dieren uit de stallen van 
het familiebedrijf ‘Ten Duyfhuize’. De 
dieren worden er gevoed met gewas-
sen die terplekke gekweekt worden. 
een mooi voorbeeld hoe korte keten 
kan!

Ook Kortrijk zelf scoort in dat opzicht 
goed. naast een stadstuin, waar bur-
gers een stukje grond kunnen bewer-
ken, is er de stadsboerderij. Die biedt 
groenten en fruit aan, rechtstreeks van 
bij de boer en geteeld met respect voor 
natuur en omgeving. Je kan er ook coö-
perant worden. 

info@hoeveslagerijwillem.be

info@stadsboerderijkortrijk.be

Groene 
Sporentocht 

Kortrijk

Jaarlijks bedenkt GroenPlus al fietsend 
enkele stille doeners met een Groene 
Pluim. tijdens onze Groene Sporen-
tocht sprongen dit jaar vooral de ize-
gemse voedselbank ‘De Stamper’ en 
de Kortrijkse verpakkingsvrije winkel 
‘Zonder meer’ in het oog. De winkel van 
Johan Moreels is bovendien bio-gecer-
tificeerd. 

Dat er ook in kleinere steden als izegem 
zo’n voedselnood bestond, verraste ons 
zeer. Maar dat we ook de vlascultuur 
niet mogen afschrijven. Meer zelfs dat 
we inzake nieuwe vindingrijke toepas-
singen ervan wereldwijd bekend zijn. 
een bezoek aan het Kortrijkse vlasmu-
seum ‘texture’ maakt dit meteen duide-
lijk.

socialedienst@ocmwizegem.be

Johan@zonder-meer.be

In Kortrijk toont Johan Moreels 

van ‘Zonder meer’ aan dat het 

kan met veel minder verpakking.

Het leverde hem een Groene Pluim op.

Natuurgids Martien D’hondt 

geeft aan dat de vlascultuur 

nog lang niet dood is.

‘Groene Pluimen voor 

Voedselbank Izegem, 

‘Zonder Meer’ Kortrijk, 

Rode Duifhuize en 

Stadsboerderij Kortrijk.
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na de 4 dagen Kortrijk zorgde ook 
het trio Jef, luc en Rony voor een ant-
werpse  fietsvijfdaagse tussen Mol en 
turnhout. in absolute cijfers lagen de 
te bezoeken plekken soms op wan-
delafstand. Maar via een ingenieuze 
planning -fietslussen genaamd- keek 
de groep van 29 toch aan tegen heuse 
etappes. 

na weken van ondraaglijke hitte was 
het kwik plots naar fietsbare tempe-
raturen gezakt. Maar ook regen en 
onweer bleven niet uit. een verken-
ning van het Prinsenpark beperkte 
zich tot een korte vaststelling van de 
geleden boomschade.

Dat het echt wel heet was geweest, 
bewees het bezoek aan de Oud-turn-
houtse tikkebroeken; van nature 
een vochtig gebied, maar dit jaar 
kurkdroog. Vooraf hadden we al ken-
nis gemaakt met ‘t Huizeken, waar 
mensen met een beperking borg 

staan voor praktische en ook mooie 
gebruiks- en siervoorwerpen.

in Dessel boort het VitO (Vlaams 
instituut voor technologisch Onder-
zoek) naar heet grondwater, met de 
bedoeling er warmte en energie uit 
te puren. Geoloog Bert laenen wist 
er de groep een avondlang mee te 
boeien.

De alfons Smet Residenties in Dessel 
ogen niet direct mooi, maar de aan-
grenzende ‘Samentuin Den Hof’ biedt 
de bewoners wel de kans om actief 
de natuur en de seizoenen te beleven. 
natuurvereniging Den Bunt biedt er 
logistieke steun bij het onderhoud.

naast ’t Huizeken, de tikkebroeken 
en Den Bunt mochten ook de Retiese 
Fietsbieb (die  kinderfietsen uitleent) 
en Repaircafé + Weggeefmarkt De 
Warande een Groene Pluim in ont-
vangst nemen. 

Fietslussen(d) 
door de 

Noorder-
kempen! 

In ‘De Linde’ werden ‘t Huizeken, 

Fietsbieb Retie, Repaircafé Turnhout, 

de Tikkebroeken en Den Bunt 

met een pluim bedacht.

Even de groep vereeuwigen, 

voor we verder fietsen.
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Bij het 
afscheid 

van Tony Cooreman 
14 juli 2018
Ik leerde Tony Cooreman kennen tijdens de verkiezingscam-
pagne van 2000 en sprak hem over de Antwerpse Groene 
Senioren. Hij schakelde zich meteen in met al zijn energie 
en daadkracht en volgde mij op als voorzitter. Op Verloren 
Maandag organiseerde hij elk jaar een nieuwjaarsreceptie 
met worstenbroden en appelbollen. Er was ook altijd een 
spreker: iemand van onze zusterpartij Ecolo of van Groen-
Links. En toen Kris Merckx een boek uitgaf over zijn groeps-
praktijk mocht die ook komen. 

Tony was zeer bekommerd om de pensioenen: de laagste 
moeten omhoog en de hoogste omlaag. Hij overtuigde de 
partij.

Maar hij keek verder. Europa zou sociaal zijn of niet zijn. 
Tony richtte in 2006 met de hulp van Europees parlements-
lid Bart Staes ENGS, het Europees Netwerk Groene Senioren 
op. De stichter werd voorzitter en tot zijn overlijden was hij 
penningmeester. ENGS kon onder zijn impuls bij de Europese 
Groene Partij meer aandacht verkrijgen voor de noden van 
ouderen.   Ik denk dat Tony dit terecht zijn belangrijkste bij-
drage voor de groene politiek vond.

Via Tony leerden mijn vrouw en ik ook Emmanuella ken-
nen, de vrouw van Tony. Elk jaar bracht hij ons en vele ande-
ren appelen om een Sinterklaasfeest voor arme kinderen 
mogelijk te maken. Dat feest was een initiatief van Emma-
nuella. De laatste jaren sukkelde Tony met zijn gezond-
heid. Maar hij stond zijn zieke vrouw met grote zorg bij. 
Tony, dochter Talitha en mijn vrouw Jeannine publiceerden 
de ruim 60 e-mails van Emmanella over haar ziekte en de 
behandeling ervan. Tony vond meer transparantie in de zie-
kenzorg erg belangrijk.  

Tony was niet altijd de gemakkelijkste. Maar als goede 
democraat legde hij zich neer bij de beslissing van de groep. 
De vechter voor zijn ideeën had ook een zachte kant. Als hij 
hoorde dat iemand in de kliniek lag, stond hij daar met bloe-
men. 

‘GroenPlus verliest een gedreven strijdmakker, een goede 
vriend, een vertrouwenspersoon’, zei iemand me. Het zal Tony 
Cooreman plezier doen te weten dat zijn groene vrienden zijn 
strijd voor sociaal-ecologische rechtvaardigheid voortzetten.

H u G O  Va n  D i e n D e R e n
Ondervoorzitter van GroenPlus

GroenPlus en 
Jong Groen:

Samen voor 
een andere 

welvaartsmaat

Bij het eten van een kom zelfbereide soep hadden we 
tijdens het Zomerweekeind ook een pittig debatje. in 
de slipstream van ons congres ‘iedereen werkt’ discus-
sieerden we met Jong Groen over het loskoppelen van 
arbeid en arbeidsmarkt, en van arbeid en  inkomen. 

We raakten het alvast eens dat alles staat of valt met 
een andere welvaartsmaat. 

niet de blinde groei, maar wel het bannen van de 
armoede, het verhogen van welzijn en het bewaren van 
onze aarde moet de leidraad worden van ons financieel 
economisch handelen. We willen dat europa het voor-
touw neemt om -zoals dit voor het klimaat gebeurde 
in Parijs en elders- financiële en sociaaleconomische 
cOP-conferenties te organiseren. 

Afspraken over ons economisch en financieel systeem 
mogen we niet langer overlaten aan de G7- clubjes van 
de rijkste landen. 

Samen met de europese Groene Senioren en de euro-
pese Jong Groenbeweging ijveren we ervoor dat de 
politiek opnieuw vat krijgt op ons financieel econo-
misch systeem.

Op de foto v.r.n.l. Stefanie De Bock en Belinda Torres-
Leclercq, covoorzitters van Jong Groen en Mieke Vogels, 
voorzitter van GroenPlus.
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‘50 jaar 
in de ban 

van Groen’

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

Karel Michiels,
Willems Uitgevers, € 20

Laat ons een bloem en wat 
gras dat nog groen is

Laat ons een boom en het 
zicht op de zee

Vergeet voor één keer hoeveel 
geld een miljoen is

De wereld die moet nog een 
eeuwigheid mee

    
<louis neefs>

Geboren in 1960 als zoon van 
een winkelier in ’t Stad. Op 

school in Pius X, de eerste VSO-
school, met een godsdienstle-

raar die al eens een ‘goddeloos 
boek’ ter sprake durfde brengen 

en zijn leerlingen aanmaande 
tot kritische zin. Wat doet zoiets 

met een jong mens? Op Karel 
Michiels maakte het diepe in-

druk. Ook bij de Jezuïeten in het 
Xaveriuscollege wist een pro-

gressieve pater zijn ‘apostelen’ 
te begeesteren. Hij had het over 
de verloedering van het milieu 

en stelde daar de kernwaarden 
stilte, soberheid, samenhorig-

heid tegenover. Hij motiveerde 
zijn klassen om de praktijken 

van warenhuizen en bedrijven 
als ‘systeem ontredderend’ 

aan te klagen. ‘Als je fietst in 
een systeem dat niet op fietsen 

berekend is, ontredder je het 
systeem,’ zei hij. Zo ontstonden 

in 1973 de Groene Fietsers. Hun 
allereerste actie was de Milk-up 
in de Sarma van Wijnegem, die 

enkel nog melk in plastic flessen 
wilde verkopen. Zo’n 50 fietsers 

kochten melk, goten die in een 
kan en gaven de lege flessen af 

aan de kassa. Naïef of visionair? 
We weten nu wat verpakkings-

waanzin is!

Waar mens en natuur geweld werd 
aangedaan, doken de Groene Fietsers 
op, vaak samen met Red de Voorkem-
pen, voorheen nonkel Jan Michiels 
‘Stad voor de Mens’. Ze voerden veel 
acties, heel veel. De Fietseling, de 
trietseling, de Doemeling. in 1977 
groeide daaruit de politieke bewe-
ging andersGaanleven, voor Michiels 
nog altijd de mooiste politieke slogan 
ooit. Hij was intussen kind aan huis 
in de Brouwerij in Viersel. Verstey-
len trouwde hem en doopte ook zijn 
dochter. ‘Vele honderden jongeren 
zijn daar op bezoek geweest’, weet 
Michiels, ‘en die hebben allemaal een 
stukje Viersel mee naar huis geno-
men.’ 

Met veel betrokkenheid en zin voor 
detail voert Michiels de pioniers van 
weleer en het wel en wee van agalev 
ten tonele: de euforie na de dioxine-
crisis, de dramatische verkiezingen 
nadien, waarna agalev eerst vervelde 
tot Groen! en dan tot Groen. Wil je 
het wel en wee van die jaren nog eens 
herbeleven, lees dit boek! Je krijgt er 
de kritische verzuchtingen bovenop 
die je zelf wellicht ook had. Waarom 

Doel niet hét groene symbooldossier 
werd, bijvoorbeeld, of dé locatie voor 
een groene familiedag. 

Maar is er een alternatief voor de vele 
tinten binnen Groen, die toch allemaal 
mooi zijn? niet echt, weet Michiels. 
Door Groen leerde de Belg zijn afval 
sorteren, ecotaks betalen en biolo-
gisch eten. Politieke debatten zijn nu 
doorspekt met groene thema’s. Groen 
mag alleen niet aan de macht komen. 
Dieselgate bracht in 2015 aan het 
licht waarom. lobbyisten van inter-
nationale bedrijven verhinderen elk 
politiek initiatief in die richting. alles 
voor de winst! 

toch is ‘groen’ de enige weg vooruit 
na het petroleumtijdperk dat de tradi-
tionele partijen groot heeft gemaakt. 
‘Het aanboren van een gigantisch 
petroleumveld in 1901 bracht een 
doldraaiende spiraal van oorlog en 
vervuiling op gang’, schreef filosoof 
Sloterdijk. Hoe de kwetsbare mens en 
natuur dat allemaal moesten verteren, 
was bijkomstig. Behalve bij Groen, de 
enige partij die ooit Karel Michiels 
stem heeft gekregen!
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Wat is jongdementie?

Paul Goossens kreeg de diagnose alz-
heimer én jongdementie. Hij wil, zolang 
hij dit kan, de stem zijn van mensen met 
jongdementie. in Foton vond hij de steun 
en de informatie die hij nodig had. Men 
spreekt van jongdementie, als de ziekte 
wordt vastgesteld bij mensen jonger dan 
65 jaar. Jongere zieken beseffen beter 
dat hun verstandelijke vermogens ach-
teruitgaan. Hierdoor zijn hun gevoelens 
van frustratie en machteloosheid ook 
veel sterker. Waar bij 2/3 van ouderen 
met dementie de ziekte van alzheimer de 
oorzaak is, is dat bij jongdementerenden 
slechts bij 1/3. Het aandeel van andere 
neuro-degeneratieve hersenziekten is bij 
jong dementie veel groter. 

Mieke Vogels getuigt: 

“Zelf werd ik voor het eerst met jongde-
mentie geconfronteerd toen onze Mechelse 
Groenschepen Jowan Lamon in 2008 ziek 
werd. Jowan had de meest agressieve vorm 
van jongdementie, die gepaard gaat met 
gedragsverandering, verwarring, agres-
sie ook. Pas laat werd bij hem de diagnose 
gesteld. In een WZC hoorde Jowan niet thuis, 
want te jong; in een voorziening voor perso-
nen met handicap evenmin; ook in de psy-
chiatrie had men geen aangepaste opvang. 
Jowan overleed uiteindelijk na veel afzien, 
op 58-jarige leeftijd, in 2011.” Gelukkig is er 
sindsdien heel wat in beweging. in Leuven 
is er een zorgnetwerk uitgebouwd van-

We zijn we te gast in het Brugse 
Expertisecentrum ‘Foton’, waar 

ook inloopcentrum ‘Kopje 
troost’, van Familiezorg West-

Vlaanderen is gevestigd. Het 
centrum biedt eerste opvang 

aan mensen met jongdementie. 
Dank zij de inzet van professio-

nele medewerkers en vrijwil-
ligers is in de regio een netwerk 

uitgebouwd om mensen met 
jong dementie op te vangen. 

Samen in de bres voor mensen met jongdementie
uit WZC De Wingerd. Helaas, zoals altijd 
moet dit initiatief het stellen met project-
subsidies. iedereen prijst hen de hemel in, 
er verschijnen positieve artikelen, maar 
eens  afgerond wordt het project niet ver-
lengd en moet het verder leven van giften, 
wafelenbak- of spaghettiavonden! Jurn 
Verschraegen, directeur van het Exper-
tisecentrum Dementie Vlaanderen, 
lobbyt voor meer middelen en werkt ook 
sensibilisatiecampagnes uit, zoals die rond 
dementievriendelijke gemeente.

We onthouden drie belangrijke 
boodschappen:

1. er moet structurele ondersteuning 
komen voor de zorgnetwerken jongde-
mentie. 

2. Soms komt de ziekte ook voor bij heel 
jonge mensen. 

3. Er moet iets gedaan worden aan de 
schrijnende financiële situatie van 
mensen met jongdementie. aan de 
opname in een WZc hangt een factuur 
van +/- € 1900 per maand. Onbetaalbaar 
voor een gezin met nog studerende kin-
deren. 

GroenPlus wil jongdementie mee in de 
actualiteit houden. Vlaams parlementslid 
Elke Van den Brandt blijft de minister 
aan de mouw trekken, om structurele 
maatregelen te nemen en  middelen 
vrij te maken om zorgnetwerken jong-
dementie op te richten.

m I E k E  V o G E L S

Foto: Dit is de ploeg die zich sterk 
maakt om jongdementie onder 
de aandacht te houden: v.l.n.r. 
Raf Reuse (Groen Brugge); Paul 
Goossens; Elke Van den Brandt; 
verantwoordelijke Familiezorg; 
Karin Robert (Groen Brugge); 
Paul Braem (directeur Regina 
Caeli); Mieke Vogels; Jan Van 
Wezel (WZC De Wingerd) en 
Jurn Verschraegen.
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Wa lt e R  D e c O e n e

Chris 
Habraken, 

OCMW-
raadslid 

in Overpelt 
... werkt ook met jongeren 
en gezinnen die het moei-
lijk hebben. Chris is op 14 
oktober kandidaat op de 
Groenlijst van de nieuwe 

fusiegemeente Pelt. 

Chris, je bent uittredend OCMW-
raadslid. Wat staat er op je teller?

in 2012 gingen we met sp.a in kartel 
naar de verkiezingen. We behaalden 
samen 4 zetels; een van onze men-
sen werd 3 jaar schepen en vervol-
gens 3 jaar raadslid.

Zelf kwam ik, als  2de opvolger, de 
volle 6 jaar in het OcMW terecht.

Waar keek je in het begin het 
meest van op?

ik schrok omdat ik in het OcMW 
regelmatig jongeren terugzag die ik 
in de bijzondere jeugdzorg even had 
begeleid. Jongvolwassenen die hun 
jeugd in instellingen hebben door-
gebracht zijn erg kwetsbaar. Op hun 
18de worden ze daar ‘losgelaten’. Ze 
zijn dan  van een stuk bemoeizucht 
verlost, maar moeten vervolgens op 
eigen benen staan. Deze groep bege-
leiden is voor het OcMW een hele 
opdracht.

Wat zijn de valkuilen waar je als 
beginnend raadslid moet op letten?

Je moet vooral goed luisteren en 
eerlijk communiceren. en jezelf ook 
de tijd gunnen om het werk te leren 
kennen. Zo voorkom je fouten en 
misverstanden.

met welke problemen kreeg je als 
raadslid vooral te maken?

Overpelt is een redelijk welvarende 
gemeente. toch zien we dat het ook 
hier voor meer mensen moeilijk 
wordt om de eindjes aan elkaar te 
knopen. Je vindt die hulpbehoeven-
den vooral bij de eenoudergezinnen. 
Overpelt telt ook geregeld dak- en 
thuislozen.

op welke gemeentediensten 
kan je als OCMW-raadslid beroep 
doen?

Je heb als OcMW-raadslid vooral 
contact met de mensen van het 
OcMW zelf, de maatschappelijk 
werkers. Zij hebben een hoop des-
kundigheid in huis. De meeste dos-
siers zijn duidelijk voor hen. Zij ken-
nen ook de regels waaraan je je als 
raadslid moet houden.  Binnen de 
raad ben je ook klankbord of toets-
steen voor plannen en voorstellen.

Hoe zag je de communicatie met 
je achterban, de eigen Groenkern?

in 2012 ging Groen Overpelt (nu 
Pelt) vanuit een oppositie zonder 
gekozenen ineens naar een deel-
name aan het beleid. Dat was een 
hele overgang, want we hadden 
praktisch geen ervaring. als ver-
kozene moet je dan naar een goed 
evenwicht zoeken tussen het vele 
werk dat op je afkomt en het overleg 
met je achterban. Voor een OcMW-
raadslid is dat overleg, gezien de dis-

cretie in de werking, minder nodig 
dan voor een gemeenteraadslid.

Wat was je beste ervaring uit de 
voorbije periode?

naarmate ik de werking van het 
OcMW beter leerde kennen, was ik 
vooral blij met de menselijk manier 
van werken. Het meewerken aan 
het project ‘Versterking in Partici-
patie en Sociale activering’ vond ik 
interessant. Daarin werken de ver-
schillende gemeentediensten en 
lokale partners samen om jongeren 
en gezinnen die het moeilijk hebben 
een kans te bieden om te genieten 
van het vrijetijdsaanbod. 

met welke motivering ga je er na 
oktober terug tegenaan?

Hoe de inkanteling van het OcMW 
met de gemeenteraad er, na de fusie 
van Overpelt en neerpelt, precies zal 
uitzien moet ik ook nog afwachten. 
ik heb begrepen dat er geen aparte 
OcMW-raadsleden meer zullen zijn. 
als ik in het nieuwe Pelt opnieuw 
een mandaat krijg, wil ik vooral 
inzetten op een sociale, menselijke 
aanpak binnen alle gemeentedien-
sten. Proactief werken en ervoor 
zorgen dat iedereen krijgt waar hij 
of zij recht op heeft. Ook ‘aanklam-
pend’ werken en mensen niet laten 
vallen als ze een keertje niet op de 
afspraak verschijnen. 
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Het had echter één groot nadeel: het 
produceerde grote hoeveelheden fijn 
stof, dat van dichtbij werd ingeademd. 
tot het begin van de 19de eeuw moest 
de mens zich verwarmen met houtvu-
ren, terwijl de verlichting van de wonin-
gen gebeurde met massa’s kaarsen en 
fakkels.

Dankzij de ontdekking van elektrici-
teit als energievorm en vooral door 
de steeds efficiëntere omvorming van 
elektriciteit in warmte, licht en bewe-
ging was het mogelijk om volledig fijn-
stofloos door het leven te gaan. Helaas 
verhindert de grootschalige exploitatie 
van fossiele brandstoffen het gebruik 
van elektriciteit als universele ener-
giebron al meer dan een eeuw. Fos-
siele brandstoffen worden nog steeds 
massaal ingezet voor verwarming en 
mobiliteit. en een groot deel van de 
elektriciteit wordt ook geproduceerd 
in thermische centrales, gevoed met 
fossiele brandstoffen. Het gebruik van 
vuren op hout of houtskool om  voedsel 
te bereiden is bij een groot deel van de 
huidige wereldbevolking nog een dage-
lijkse gewoonte. Ook in de geïndustri-
aliseerde wereld wordt barbecuen op 
houtskool nog altijd gepromoot als een 
soort ‘burgerlijke plicht’. Open haarden 
worden gestookt met hout of pellets, als 
bijverwarming of puur voor de gezellig-
heid.

Het meten van de juiste hoeveelheid 
fijnstof in de lucht is een complexe 

(Fijn)stof 
tot 

nadenken

In de media komt de proble-
matiek van de luchtkwaliteit 
frequent aan bod. Het onder-

werp kent echter vele facetten, 
waardoor het moeilijk is om 

door het bos de bomen te zien. 
Eén facet daarbij is de concen-

tratie aan fijnstof in de lucht. 
Dankzij de technologische 

evolutie is het nu mogelijk om 
gemakkelijk, goedkoop en vrij 
accuraat de fijnstofconcentra-

tie te meten. Zelf bouwde ik een 
draagbaar toestel om al wan-

delend of fietsend metingen uit 
te voeren en ze op het internet 

te publiceren. In sommige voor-
steden en industrieparken wa-
ren de resultaten niet bepaald 

gunstig te noemen. 

Fijnstof is van alle tijden. 
toen de oermens het vuur 
had ontdekt, bracht hem dat 
vele weldaden: voedsel kon 
smakelijker worden bereid 
en het werd minder taai; het 
vuur schrikte roofdieren af, 
het gaf warmte en licht tij-
dens gure donkere perioden; 
wonden konden worden 
dichtgeschroeid vooraleer 
ze infecteerden. 

aangelegenheid. eigenlijk heb je er vrij 
dure en moeilijk hanteerbare appara-
tuur voor nodig. een aantal jaren gele-
den bracht de firma Nova echter de 
compacte en goedkope fijnstofmeter 
SDS011 op de markt. Daardoor werden 
fijnstofmetingen ook voor het brede 
publiek toegankelijk. en kunnen we 
dus metingen uitvoeren, onafhanke-
lijk van bedrijven en overheidsinstan-
ties. in 2016 heeft de universiteit van 
Stuttgart rond deze meter het ‘O(pen) 
K(nowledge) project’ opgestart. Dit 
‘open kennisproject’ heeft ondertus-
sen in tal van West-europese steden 
en gemeenten tot één van de grootste 
onafhankelijke meetnetwerken voor 
fijnstof gezorgd. Op de website influen-
cair.be kan je alle info vinden omtrent 
de nauwkeurigheid en validatie van 
zo’n fijnstofmeter. En hoe je zelf voor 
weinig geld eentje kan bouwen, om in je 
straat de fijnstofconcentratie te meten.

GroenPlus gaat nog een stap verder 
en heeft een mobiele versie van de 
meter ontwikkeld, waarmee fijnstof 
kan gemeten worden tijdens verplaat-
singen in het verkeer. De meter is zeer 
gebruiksvriendelijk en iedereen kan 
zijn meetresultaten publiceren op de 
website www.kriterion.be/GoogleMaps 
/FineDustResultMapping.php, waar het 
traject van elke rit op een kaart met 
gekleurde schijfjes wordt gevisuali-
seerd. Breng er gerust een bezoekje aan 
en kijk de resultaten in.

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

Marc Peetermans meet geregeld 

fijnstof tijdens het fietsen.
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Kerstreceptie 
GroenPlus 2018

Zoals steeds met spreker of zanger en veel 
gezelligheid. Zo zijn we dat gewoon.

Wanneer? Vrijdag 21 december 2018, van 
14h30 tot 18h. uitzonderlijk in Bilzen, om 
GroenPlus limburg een duwtje te geven.

We verwachten je in de mooie zaal 
concordia, Zoemerik, aan de Mark.

Bilzen is goed bereikbaar met de trein.

Heenreis:

Vanuit Brugge, over Gent, met een overstap in Brussel-
Zuid, richting tongeren:

Vertrekuur Brugge: 11h31 

Vertrekuur Gent: 12h00

Vertrekuur Brussel-Zuid: 12h44

Vanuit antwerpen-centraal, richting leuven, met 
overstap in aarschot, richting tongeren

Vertrekuur antwerpen: 12h30

Vertrekuur aarschot: 13h21

Retour:

-> Brussel, Gent, Brugge: 11’ voor en 21’ na het uur.

trein 11’ voor het uur: overstap in Brussel Zuid, rich-
ting Knokke

trein 21’ na het uur: overstap in leuven, richting 
Brugge

-> antwerpen: 11’ voor en 21’ na het uur.

trein 11’ voor het uur: 

richting Gent Sint-Pieter, overstap aarschot, richting 
antwerpen-centraal

trein 21’ na het uur: richting antwerpen-centraal, 
rechtstreeks, maar langere rit.

na aankomst in Bilzen is het 9’ stappen naar Zaal 
concordia.

Ja het is al zo ver: GroenPlus is 15 jaar ‘jong’! 

in 2003 vonden enkele antwerpse Groene Senioren het zinvol 
om nationaal te gaan en ook andere Groene 55+ bij een eigen 
werking te betrekken. na GroenPlus nationaal volgden een 
voor een de provinciale kernen, zoals we die nu kennen.

15 jaar actieve werking, daar hoort een feestje bij!

Op zondag 18 november verwelkomen we je om 13 h voor 
het centraal station in Mechelen. Om 13h15 stipt vertrekken 
we voor een uurtje wandelen door de stad. Je kan kiezen uit 
een ‘sociale’ of een ‘culturele’ wandeling. Na afloop zien we 
mekaar terug in de Keldermanszaal, op de binnenkoer van het 
stadhuis, Grote Markt 21.

niet-wandelaars zijn daar welkom vanaf 14h30.

om 15 h begint de eigenlijke viering met enkele speeches. 
15h30 luisteren we naar en bekijken we 15 jaar GroenPlus. 
We hebben uiteraard ook oog voor de toekomst.  

In de marge kan je foto’s en affiches van vroeger bekijken en 
herinneringen uitwisselen.

Rond 16 h heffen we, bij een muzikaal intermezzo, het glas en 
genieten van lekkere en gezonde hapjes. 

Met deze viering laden we ons ook op voor nog eens 15 jaar 
(én meer) GroenPlus.

We vragen wel dat je vooraf inschrijft! Je geeft dan ook aan 
welke wandeling je wil volgen. Inschrijven (voor 11 novem-
ber!) gebeurt bij Anjes Dierens, anjes.dierens@gmail.com. 
Zo kunnen we je ook op de hoogte houden van eventuele wij-
zigingen in het programma.

een hint voor wie moeilijk te been is: aan het station kan je 
buslijn 1, de pendelbus nemen. Die brengt je tot vlakbij het 
stadhuis. 

Viering 15 jaar 
GroenPlus
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december en wordt bij drukkerscollectief 
De Wrikker cvba gedrukt op cyclusPrint 
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Verantwoordelijk uitgever: Hugo Van 
Dienderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 
1070 Brussel.

Eindredactie: Walter Decoene.

Werkten mee aan dit nummer:  Hugo 
Van Dienderen, Magda Wouters, Walter 
Decoene, Marleen De Vry, Mieke Vogels, Marc 
Peetermans, Frans Roggen.

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

Foto’s: Lucien Van den Broucke, Walter 
Decoene, Remi Cansse, Marc Peetermans,  
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Cartoon: Arnulf.

op het internet?
Natuurlijk. Elk nummer verschijnt op de www.
groen-plus.be, de website van GroenPlus. En je 
vindt er ook nog heel wat andere interessante 
informatie.

Uitschrijven voor de papieren versie kan, met 
een brief(kaart) aan: Redactie Zilverblad, p/a 
Henri De Braekeleerlaan 47a, 2630 Aartselaar, 
of een e-mail aan walter.decoene@gmail.com

Werf mensen 
voor GroenPlus!
Gebruik het Zilverblad om mensen 
bij Groen(Plus) te betrekken. Je 
kan het blad achterlaten in de 
bieb, bij de dokter of op een plaats 
waar mensen samenkomen. Als 
je  een artikel tegenkomt dat een 
vriend of een kennis kan interes-
seren, bezorg het hem/haar, of 
vraag een extra nummer aan.

Extra nummers kan je opvra-
gen via zilverblad@groen.be, of 
geef een telefoontje aan Walter 
Decoene, 0487/68.29.45.

Verantwoording
Tenzij uitdrukkelijk vermeld, berust de 
verantwoordelijkheid voor artikels en 
standpunten die in het Zilverblad ver-
schijnen bij de steller ervan. 

F R a n S  R O G G e n

Doe mij maar een verkiezing!
Ja, ik ben dol op verkiezingen. Van thuis uit meegekregen. Vader in zijn luie stoel, de 
jongste aan de keukentafel. Moeder over en weer hollend, van de keuken naar het 
salon: ‘Hebben ze al iets gezegd over Loksbergen?’, mijn enthousiasme intussen tem-
perend met: ‘Ik kom je niet opzoeken in ’t gevang, hé!’. Een gezellige zondagnamid-
dag, dat wel!
Vroeger waren het vooral ‘de blauw’ die op hun kop moesten krijgen, de franskiljons.    
We waren die namiddagen getuige van meerdere historische overwinningen. Maar 
dat wilde niet zeggen dat ik de wereld zag veranderen. De meesters op school werden 
er niet vriendelijker door. Oom agent ging zich niet als nonkel gedragen. En wan-
neer Panamarenko als astronaut van de statie naar de Groenplaats wou wandelen, 
geraakte hij niet verder dan de De Keyserlei. Daar werd hij dan in een politiecombi 
geslagen.
Het zal wel aan mij hebben gelegen, maar rond mijn 14 ging het allemaal veel te traag 
vooruit. Was het Woodstock? Was het Vietnam? Het waren zeker Provo en de Kabout-
ers. Het klootjesvolk liet de wereld naar de verdoemenis gaan. Ze konden wel blijven 
beweren dat er niets aan de hand was, maar het werd stilaan dringend.

2000 naderde en elke dui-
zend jaar krijgt een mens 
last van ‘eindetijdsangst’. 
De tanker Torrey Can-
yon liept in 1967 al op de 
klippen en olie vervuilde 
de kusten van Engeland, 
Frankrijk en Spanje. Toen 
de grootste ramp uit de ge-
schiedenis. Nog zo’n grap en 
’t was weekend!

Overal bruiste het. Je had hippies, beatniks, Quakers en Suzzewieten die in een wereld 
zonder industrie, zonder vervuiling wilden leven en getreiterd werden dat het niet 
meer netjes was. Maar voor ons allen was het zeker dat, als er voor het jaar 2000 
geen ommekeer werd gemaakt, we beter konden inpakken. Uit met het grote verhaal 
van de mensheid.
De Grote Bewegingen volgden mekaar op: tegen kernbewapening, vervuiling, over-
bevolking, zure regen. En dan, als kers op de taart, de klimaatverandering. Vijftig jaar 
ecologisme, vijftig jaar pessimisme. De oudere generatie heeft het milieubewustzijn 
gecreëerd, maar het tij niet kunnen keren. Elk ecologisch rapport toont jaar na jaar 
een grotere stijging van de temperatuur. Maar niemand panikeert. En wij, we mogen 
ons rustig gaan afkappen in de rusthuizen. Laat de rest maar aan de millennials over. 
Immers, GroenPlus maakt bij Jong Groen de schoonste filantropische gevoelens los.   
Haal eens een oudere op, liefst een die moeilijk te been is en vriendelijk.
Maar het kan anders. In Tielt-Winge is de lijsttrekker van Groen een jonge dame uit 
de redactie van Zilverblad. In Antwerpen waren de verkiesbare plaatsen helaas op. 
Veertig jaar nationale politiek en ervaring wegen immers niet op tegen vier jaar inzet 
bij Silsburg Vooruit! ‘Het is niet omdat jij ze niet of nauwelijks kent, dat die gasten 
geen actieve rol spelen in het verenigingsleven.’

Ze zijn in elk geval zeer bedreven met Wiki en Nationbuilder, wat je me bromt. 
Ja bompa, ga jij maar in de hoek zitten kwijlen! Ach, ik overdrijf. Maar toch… 
Leve Groen Tielt-Winge!


