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editoriaal
Een nieuwe lente, een nieuw begin en een verkozen Groen!Plus bestuur. Op dinsdag 8 februari werd er door de algemene vergadering
gestemd voor een nieuw Groen!Plus bestuur. En er is nog ander
nieuws! Vanaf heden wordt het Zilverblad niet meer samen verzonden met Eco-zine. Door deze beslissing van het Groen!bestuur zal
voortaan het nieuwsblad voor de groene senioren enkel nog gezonden
worden naar de Groen!leden vanaf 55 jaar. Maar elk Groen!lid die dit
wenst kan Zilverblad ontvangen, het moet enkel uitdrukkelijk aangevraagd worden.
Maart is ook de periode om je vakantie te plannen. Groen!Plus
Antwerpen start met een groene pluimenfietstocht in de omgeving
van Mechelen van 4 tot en met 8 augustus. Ook de groenplussers uit
Limburg zullen opnieuw een fietstocht inrichten. En dichterbij is er op
9 april de Scheldeverkenning met de Milieuboot.
d e redactie
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Wie is er bang
om oud te worden?
Ja, wie? We lopen er niet mee te koop, maar onderhuids speelt elk jaartje meer toch wel mee. Als er iets
fout loopt of aan onze aandacht ontsnapt, wordt
er algauw gegrapt: ‘De ouderdom, hé!’ En da’s positief, want het komt erop aan hoe je met het groeiend
aantal jaren omspringt.
Niets is zo natuurlijk als ouder worden. Kijk naar de natuur.
De lente waarin alles weer ontluikt en er kleurig bijstaat.
En toch, terwijl we ervan genieten, realiseren we ons bij
momenten dat al die groene frisheid gedoemd is om te
verdorren en weer te verdwijnen. Alleen, na elke winter
volgt weer een nieuwe lente en dat biedt hoop en perspectief.
In de dierenwereld vertederen Knut, de kleine ijsbeer en
Kai Mook, de miniolifant. Iedereen vindt het jammer dat
ze groter worden. (Zouden dieren zich realiseren dat ze
oud worden en bijna doodgaan?) Niet zo dus bij mensen.
Ouder worden kruipt in je bast. Je weet dat het ergens zal
eindigen, maar stelt dat moment liefst zo lang mogelijk
uit. Alleen, je hebt er geen greep op. En dat maakt je bij
momenten bang en onzeker.
Maar laten we toch maar afstappen van die premature
doodsgedachten en het ook eens positief bekijken. Wat
hebben leeftijd en ouderdom ons te bieden, wat we vroeger niet hadden?
Ik kom er eerlijk voor uit dat ik tot ver in mijn veertigste
meestal onzeker was om iets te zeggen in een vergadering.
Alleen als iets op papier stond en ik het kon aflezen,
voelde ik me veilig. Ik was ook bang voor confrontaties.
Door er vooraf over na te denken, kon ik mijn emoties wel
bedwingen en mezelf onder controle houden, maar het
bleef moeilijk.
Gaandeweg –en zonder er iets aan te doen- ben ik er overheen geraakt. Of ik nu door de koning wordt uitgenodigd
of een groep vreemde mensen door de stad moet gidsen,
ik ga me daar rustig op voorbereiden en dat gewoonweg
doen. Het ouder worden heeft me rustig gemaakt en dat
vind ik een rijke verworvenheid.

N a j e p e n s i o e n b e g i n t h e t pas!
Met pensioen gaan is nog zoiets. Ik heb werken altijd
beschouwd als een noodzakelijk kwaad. Er moest nu
eenmaal brood op de plank komen. Maar wat een zalig
moment toen ik in 2000 deeltijds kon thuisblijven. Het
moet je natuurlijk gegund zijn, maar je kan jezelf toch geen
betere introductie op de totale werkloosheid voorstellen.
Met pensioen gaan, is een stapsteen die je eraan herinnert
dat je ouder wordt, maar die tegelijk een zee van kansen
voor je opent. Maar ook de vrijheid om te doen en te laten
wat je zelf wil, aan je eigen ritme…
Bovendien, je voelt je de ‘ day after’ niet anders dan de dag
voordien. Je bent één dag ouder geworden, maar er liggen
er nog zoveel voor je.
Voor je baas en je werk ben je afgeschreven, maar niet
voor het leven. Je kan nu verder op pad met een rugzak vol
ervaring. Die je met wijsheid kan uitdelen aan je jongere
omgeving. Je ogen raken misschien wat achterop, maar
je perceptie is aangescherpt door de jaren die achter je
liggen.
Dus, waarom zou je bang zijn om oud te worden? We
leven (gelukkig) in een land met een goede gezondheidszorg. En als het echt niet meer kan, stappen we eruit.
Maar momenteel gaan we er volop tegenaan. Samen
met de jongeren, maar wel op onze manier. Voor Groen!
betekenen we een rijkdom. Nog niet iedereen heeft dit
gesnapt, maar dat komt wel. We zijn geduldig en hebben
nog wel eventjes tijd van wachten!
Walter Decoene

G roen!Plus g e e f t
het goede v o o r b e e l d
Groen!Plus nationaal hield op 8 februari als eerste (bestuurs)verkiezingen. Het was de eerste keer dat die werden gehouden. Bij het ontstaan werden de functies gewoon ingevuld door vrijwilligers. De algemene vergadering, waarop alle
groene 55+ waren uitgenodigd, verkoos vrijwel unaniem voor dit bestuur: Hugo Van Dienderen als voorzitter; Cecile Sillis
als ondervoorzitter; Rik Carmen als secretaris en Lieve Snauwaert als penningmeester.
Het nieuwe bestuur gaat er de volgende vier jaar met evenveel energie tegenaan. Intussen wordt wel uitgekeken naar
goede opvolgers. Want elk bestuur dat zich respecteert, vernieuwt zich tijdig.
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Meer oudere kiezers in 2012?
Zowat een derde van onze mandatarissen in districts-, gemeente-,
OCMW- en provincieraden zijn 55plussers. Dat is ook zo met het ledenaantal van Groen! En dat komt mooi overeen met het percentage kiezers:
één op drie is boven 55. Wat dat betreft zitten we dus goed om bij oudere
kiezers te scoren. Toch lukt het niet. Bij het electoraat boven 55 jaar hebben we een veel lager percentage kiezers dan bij de kiezers onder 55. Voor
Groen!Plus is het een stevige uitdaging om daar verandering in te brengen. Vooral omdat het aantal oudere kiezers de volgende jaren alleen
maar gaat toenemen. De komende lokale verkiezingen zijn een uitdaging
om daar verandering in te brengen. En Groen! heeft daar troeven voor
om dat doel te bereiken. Om te beginnen onze seniorenwerking.

G roen!Plus

Tr o e v e n v a n Gr o e n !

We hebben ons de voorbije zeven jaar
georganiseerd op nationaal en provinciaal niveau en in de Antwerpse regio.
We zijn er in geslaagd om nieuwe
groene leden aan te trekken. Politieke
roepingen op latere leeftijd dus. En die
zetten zich vaak ook in voor hun plaatselijke groep. Groen!Plus biedt sommige oudere groenen een nieuwe uitdaging. Dikwijls hebben we met onze
activiteiten plaatselijke groepen een
steuntje kunnen geven, hebben we
voor Groen! aan netwerking gedaan,
hebben we onze mandatarissen een
interessant forum gegeven of ruchtbaarheid gegeven aan hun activiteiten.
We vormen als ervaringsdeskundigen
een interessant klankbord voor het
ouderenprogramma van de partij. Met
onze inbreng wordt rekening gehouden. Zo heeft de partij nadat wij hierover actie voerden, de afschaffing van
de onderhoudsplicht en een verbetering van de euthanasieregeling in het
programma opgenomen. De ontwikkeling van Groen!Plus is een stevige
vertrekbasis om meer oudere kiezers
te werven bij de volgende lokale verkiezingen van 2012.

Als groene seniorenwerking zijn we
actief in de Vlaamse Ouderenraad. In
de wandelgangen horen we van verantwoordelijken van ouderenorganisaties
dat Groen! het beste programma heeft
voor de levenskwaliteit van ouderen.
(Ze zeggen dat spijtig genoeg niet in
het openbaar en niet in hun publicaties.) Die verantwoordelijken lezen
wel ons programma. Ze volgen het
zeer verdienstelijke werk van Wouter
Devriendt die heel gedreven en competent welvaartsvaste pensioenen
verdedigt. Ze denken soms nog met
heimwee terug aan de groene welzijnsministers Mieke Vogels en Adelheid
Byttebier. Die gaven veel meer kansen tot participatie. Die hadden net
als vele ouderenorganisaties zelf een
emancipatorische kijk op de maatschappelijke rol van ouderen en in de
zorg benaderden ze de ouderen als
heel verschillende individuen. Vanuit
dezelfde visie werkt Mieke als Vlaams
volksvertegenwoordiger. Intussen is ze
ook ervaringsdeskundige, want 55plusser en oma.
Bij de ouderen zijn er dingen die
veranderen en kansen bieden aan
een groene partij. Uit sociologisch
onderzoek blijkt dat de generaties
geboren tijdens en juist na de oorlog
veel meer aandacht geven aan
immateriële waarden. Dat is toch een
ernstige kans voor een partij die de
zilverblad
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levenskwaliteit voorop stelt. Overigens
zijn veel ouderen zich bewust van het
kortere tijdsperspectief dat ze nog
hebben. Daardoor zijn ze ook meer
gericht op groene kwaliteit dan op
consumptieve kwantiteit. Zegt men
niet dat ouderen dikwijls mild en wijs
worden en past dat niet bij het groene
gedachtegoed? Ze horen al lang
alarmerende berichten over de situatie
van onze planeet. Sommigen zullen
bezorgd nadenken over het lot van
hun kleinkinderen, van de komende
generaties.

Jong Groen!
Geen misverstanden. Voortdurende
verjonging blijft een grote noodzaak
voor onze partij. In sommige groepen
zijn er geen twingers, dertigers, zelfs
soms geen veertigers. Ongezond!
Ouderen moeten zeker hun aandeel
hebben in de raden. Maar op tijd kunnen ze een stap op zij zetten en plaats
maken voor aanstormend talent. Zo
voel ik me prima als voorzitter van
het Groen!bestuur van het district
Antwerpen als coach voor drie dynamische districtsraadsleden en een kerngroep met o.a. enkele veel belovende
jongeren. Vandaar dat Groen!Plus er
aan houdt om geregeld eens iets samen
met de jongeren te doen. Zo verkennen we samen de Schelde op 9 april.
Elders meer hierover.

Que faire?
E n k e l e i d e e ë n o m meer oudere kiezers te werven voor Groen!
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Groen!Plus kan zich nog meer inspannen om het werk van onze mandatarissen dat positief is voor ouderen bij hen kenbaar te maken.
Ben je een locale mandataris 55+ en wil je jouw ervaringen delen? Laat het
ons weten. We maken een brochure met getuigenissen van mensen die als
oudere een politiek engagement aangaan. Je wordt geïnterviewd.
Ben je een groene senior en denk je er aan je kandidaat te stellen. Heb je
behoefte aan informatie, aan vorming, laat het ons weten.
We willen in samenspraak met de partij en met ouderenorganisaties (daar
zit veel expertise) een aantrekkelijk gemeentelijk en provinciaal ouderenprogramma schrijven. En zoeken naar mogelijkheden om het kenbaar te maken.
We hebben de afgelopen jaren middelen opzij gezet voor een bescheiden
verkiezingsfonds. Daarmee kunnen we oudere kandidaten helpen campagne
voeren naar oudere kiezers.
Mark Deckers, Antwerpse Groene Senior wil korte filmpjes maken waarin
de oudere kandidaten zich voorstellen. Ze kunnen die dan gebruiken in hun
campagne.
Philippe Bossin, zelf gemeenteraadslid (maar jongere) geeft uitleg over het
gebruik van Facebook in een verkiezingscampagne. Als je dit instrument wil
gebruiken, is dat een uitgelezen kans. Op vrijdag 29 april van 10 tot 16 u in de
computerklas van het Vlaams Parlement. Inlichtingen en inschrijven bij mij.
Wie nog voorstellen heeft mag ze me bezorgen. We zien wat we kunnen
doen.

Kortom
Bij deze wil ik alle ouderen in onze
partij oproepen om aan de slag te
gaan. Om meer oudere kiezers te werven voor 2012. We willen een sterkere groene partij in het belang van
alle kleinkinderen van deze wereld.
Het groene gedachtegoed beschikt
immers over heel goede ideeën. Om
de draagkracht van de aarde te respecteren. Om de aardse goederen rechtvaardig te verdelen en zo in welvaart
te leven. Met zijn allen. Jong en oud.
Wit, geel, bruin en zwart.
Hugo Van Dienderen
Voorzitter van Groen!Plus
en van Groen! District Antwerpen

Groen!pluslid
Ne l R o s i e r s z e t e l t i n
Zwijndrecht
Op 27 januari 2010 legde Nel Rosiers de eed af,
als nieuw raadslid in de Antwerpse gemeente
Zwijndrecht. Zij volgt er Marcia Poelman op die
verhuisde naar Berchem.
Nel, lid van Groen!Plus nationaal en van Groen!Plus
Antwerpen, zetelt al langer voor Groen! in de lokale
gezondheidsraad. Ze maakt sinds begin 2011 ook
deel uit van de Politieke Raad.
Weinigen weten dat actrice Nel Rosiers destijds de
hoofdrol speelde in ‘De Dood van een Non‘, naar de roman van Maria Rosseels. Ze raakte ook bekend als de secretaresse
Mireille Puis van Philemon Persez, in de succesvolle TV-serie ‘De Collega’s’. Nel was lange tijd een van de drijvende krachten in het Mechels Miniatuurtheater (het huidige Arsenaal), dat destijds door Luc Philips werd opgericht. Later speelde
ze nog in het TIL van Yvonne Lex.
Op de foto zien we Nel tijdens een actie met de klimaatmobiel, met naast haar, van links naar rechts: kersvers Groen!lid
Christoffe Dillen, echtgenoot Luc Lotigiers (vader van…), Groen!medewerker Jef Hollebecq, kamerlid Kristof Calvo, burgemeester Willy Minnebo en schepen voor senioren Kris Herremans. In de klimaatmobiel: Jeremie Van Eeckhout.
We wensen Nel Rosiers een kort, maar stevig mandaat toe en zien haar allicht terug als Groen!Pluskandidate bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 2012.
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In mei legt elke vogel weer een ei. Daar
dacht ik al aan toen ik afgelopen maand
september een ‘Dag van de Natuur’ meemaakte. Met verbruikterras voor smakelijk biologisch gebak en dito drankjes.
Maar ook met een paar stalletjes van
bevriende verenigingen.
Tegen de wand van een gebouwtje hingen een twintigtal nestkastjes. Allen
uiteraard voorzien van een kleinere of
grotere entree en al dan niet voorzien
van een rustplankje vooraan. Tenslotte
wil zo’n vogel ook wel wat comfort als ie
op hotel gaat.
Het viel me op dat er in die kastjes nogal
wat verschil zat. Niet enkel qua grootte,
maar ook qua vorm en uitvoering. ‘Tiens’,
dacht ik ‘zou er in nestkastjes ook al een
mode bestaan?’ Wie weet, misschien wil-

len vogelvrienden wel eens uitpakken
met een nieuw en flitsend modelletje.
Bij de kastjes stond een man wat onwennig rond te draaien. Ik trok mijn stoute
schoenen aan, liep naar de kastjes en
schoot een paar foto’s. De man keek
hoopvol in mijn richting. Hét moment
om mijn vraag over de kastjesmode op
hem af te vuren. De man bleek niet
de verkoper, maar een eminent lid van
Natuurpunt. Hij bekeek me wat laatdunkend, met een blik van ‘wat bent u een
leek, dat u zoiets durft vragen’.
In het volgend kwartier leerde ik dat
elk kastje bestemd was voor een ander
soort bewoner. De entree –kenners zeggen: vliegopening- voor een pimpelmees
valt nu eenmaal veel kleiner uit dan die
voor pakweg een grauwe vliegenvanger.
Anders krijg je geheid gedonder in de
kast. En ook dat vooruitspringend dakje

CURSIEFJE

Nes tkastjes

is er niet om de bewoners wat slagschaduw te bieden, maar om te voorkomen
dat rovers hun slag slaan, terwijl de
zorgzame ouders lekkers zoeken voor
hun jongen.
Je hangt zo’n kast ook niet op gelijk welke
hoogte, want katten liggen op de loer en
sommige vogels hebben zo hun eigen
voorkeur. Voor spechten is 3 meter maar
net hoog genoeg, terwijl roodborstjes en
winterkoninkjes hun kastje liefst lager bij
de grond en goed verstopt zien ophangen.
Hoe langer de man praatte, hoe enthousiaster hij klonk. Een ogenblik dacht ik nog
te vragen, of er ook kastjes voor oudere
vogels bestonden. Maar die vraag heb ik
geschrapt, anders was dit cursiefje veel te
lang uitgevallen.
Wout

Vrouwentribune
Vrouwen zijn
van nature goet...
‘Vrouwen zijn van nature goet: zij slachten (1) den wijn en den gloet’, poneert
de middeleeuwse dichter Jacob van
Maerlant. In de daarop volgende verzen meent hij echter te moeten waarschuwen voor een zekere ambivalentie bij het zwakke geslacht.
Wanneer verdienen vrouwen, al altijd
en overal, des dichters lof? Wanneer
zijn vrouwen op hun best? Als ze
zichzelf verloochenen, hun kinderen
met hun lichaam beschermen of zich
ontfermen over het welzijn van hun
levensgezel. Ja, toch?
Die sterkte van vrouwen blijkt echter
gelijktijdig hun zwakte. Vaak gaan ze
kroost en haard als excuus voor een
princieploze perceptie van de buitenwereld beschouwen.
V o o r beeld 1. Ik was 20 in 1955 toen
zich de vraag opdrong: En de vrouwen? Wat dachten de vrouwen?
Ook in mijn omgeving waren vrouwen blindelings hun collaborerende
echtgenoot gevolgd en logischerwij-

ze hadden zij dubbel in de klappen
gedeeld. Was dit hun keuze? Wie
ging dat zeggen? Zij blijkbaar niet.
V o o r b e e l d 2 . Als jonge studente
mocht ik een spoedcursus Duits in
het naoorlogse Heidelberg volgen. De
geallieerden vestigden er hun hoofdkwartier. Volwassen Duitsers waren
er niet of nauwelijks. Ik hoor nog mijn
hospita, een van de vele weduwen,
zeggen: “Mijn man was tegen (Hitler)
maar mijn zoon die gesneuveld is in
Stalingrad heeft nooit zijn vader verraden”.
Ik wist dat er iets fout zat, maar kon
er mijn vinger niet opleggen. Hoe was
het mogelijk: dit kritiekloos aanvaarden van een regime dat haar alles had
afgepakt?
Als feministe heb je veeleer de neiging
om met Lennon te zingen: “Women
are the niggers of the world”. Vaak
zijn ze immers slachtoffer. Ze hebben
het niet voor het zeggen. Maar even
vaak zijn ze kritiekloos mededader en
zilverblad
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hondstrouw aan hun foute mannen.
V o o r b e e l d 3 . Onlangs moesten de
kijkers van Pauw en Witteman, talkshow op Ned 1, dit nog eens vaststellen: Julio Poch, militair piloot onder
de Argentijnse dictatuur, zou opposanten in de zee gedropt hebben. Zijn
“trouwe” vrouw verzet nu hemel en
aarde om hem uit de gevangenis te
halen. Niet de gruwel ziet ze, wel de
familie eer en de lieve man.
Misschien kan men hopen dat deze
generatie vrouwen in het Westen
meer greep op de buitenwereld krijgt.
Zij zijn hoog opgeleid, hebben meestal een eigen inkomen en kunnen dus
hun lot en dat van hun kinderen helpen bepalen.
Lena Burm
(1) slachten = gelijken op

ENGS publiceert witboek

‘An other ageing is possible’.
ENGS, het Europees Netwerk van Groene Senioren, publiceert een eigen witboek. Onder de titel ‘An other ageing
is possible’ (Een betere oude dag is mogelijk) werden de resultaten van heel wat studiewerk samengebracht. Een
aantal internationale praktijkervaringen hierover stofferen deze studie.
Afgelopen vijf jaar organiseerde ENGS workshops rond thema’s als: ‘A new treaty between young and old’, ‘Assistance
to older migrants’, ‘Against an increasing liberalisation of
social services’, ‘Senior citizens rights’ en ‘An other ageing
is possible’.
Rond dit laatste thema werd een internationale werkgroep
opgestart. Het is opmerkelijk dat deze werkgroep door
dames werd gedragen. Anita Kelles (Finland) gaf vanuit
haar vakgebied de aanzet. Ute Schmitz (Duitsland), Birgit
Meinhard Schiebel (Oostenrijk) en Lucille Ryan O’Shea
(Ierland) werkten het thema verder uit.
Daarop reflecteerden ENGS-leden uit Zweden, Oostenrijk,
Engeland, Finland, Ierland, Denemarken, Duitsland, Nederland, Frankrijk en België met praktijkvoorbeelden.
Waarom nu dit thema aangrijpen om er een ‘witboek’ over
uit te brengen?
Europa wordt ouder. De vergrijzing neemt in snel tempo
toe. Een goede zaak, maar tevens een groot probleem.
Want vergrijzing kost geld, veel geld. Sommigen zeggen
zelfs: ‘té veel geld’.
Voor het ENGS is het probleem niet dat mensen ouder
worden, wel hoe ze ouder worden. In dit witboek hebben
de samenstellers een aantal ‘Happy Ageing Indicators’ (HAI)
samengebracht. Aan de hand van deze indicatoren hebben

ze in zoveel mogelijk Europese landen het ouder worden
van mensen opgevolgd.
Deze HAI werken als een Europees kompas, waarbij getracht
wordt om politieke en sociale processen op het juiste spoor
te zetten, zodat ouder worden zonder zorgen meer en meer
realiteit kan worden.
In de selectie ‘Good practises, good examples’ werden
projecten opgenomen die instellingen hebben opgezet
om de omstandigheden van het ouder worden gunstig te
beïnvloeden. Hopelijk wordt ook hier het aloude Vlaamse
spreekwoord: ‘Woorden strekken, voorbeelden trekken’
binnenkort bewaarheid.

Het ENGS, of European Network of Green Seniors werd
in december 2005 te Brussel, in het Europees Parlement,
opgericht met 55-plussers uit 7 landen, met als doel
senioren uit alle groene partijen vertegenwoordigd in de
European Green Party (EGP) tot samenwerking te brengen. Ondertussen groeide het netwerk uit tot 15 landen,
met naast België (Groen!Plus en Ecolo+): Duitsland,
Engeland, Finland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Malta,
Nederland, Oostenrijk, Roemenië, Spanje, Tsjechië,
Zweden en Zwitserland. Het ENGS werd in 2008 door
de EGP erkend als ‘observer’ en streeft ernaar om ook
aanvaard te worden als volwaardig lid van de EGP.
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Kom Mechelen en
het Rivierenland ontdekken!
Fietstocht van 4 tot en met 8 augustus 2011
Na Limburg, West- en Oost-Vlaanderen, is dit jaar Groen!Plus Antwerpen aan de beurt met een eerste
fietstocht. Mia Goelen, Anjes Dierens,
Paule Dierens, Nicole Van Praet, Gerda
Sallaerts, Luc Jacobs en René Lauwers
stippelden een parcours uit in het
Mechelse en in de Rupelstreek. Binnen
Groen! noemen we dat ‘Rivierenland’.
Deze streek – overigens helemaal
vlak! – biedt fietsers de kans om zowel
natuur- als (oude) industrielandschappen te ontdekken.
Maar laten we het even praktisch
bekijken…
Deze eerste Antwerpse Groene
Pluimentocht wordt verreden van
donderdag 4 tot en met maandag 8
augustus.
Er wordt (aan een gezapig ritme)
gefietst langs Dijle-, Zenne-, Rupel- en
Scheldedijken.
Onderweg worden regelmatig stops
ingelast.
Aan het definitieve programma wordt
nog heel hard getimmerd, maar toch
alvast een kleine greep uit het aanbod:
• Het Broek van Blaasveld,
met zijn opmerkelijke Biezenwei
• Paviljoen ‘De Notelaer’ in Hingene,
aan de Schelde, waar de TV-reeks
‘Stille Waters’ werd opgenomen
• Oude brouwerij ‘De Ster’, in Willebroek, omgevormd tot een prachtig
cultureel centrum
• De Eikse Amer en Eikevliet, subliem
aanvoelen van rust en groen
• ’t Steencaycken, maritiem sociaal
tewerkstellingsproject in Boom
Op 4 en 5 augustus wordt overnacht
in jeugdherberg ‘De Zandpoort’
(Mechelen) en op 6 en 7 augustus
in ‘Fevaca Inn’ in Klein-Willebroek.

Deelnemingsprijs: slechts €180 (€200
voor niet-Groen!leden), voor 5 dagen
vriendschap, leute en mooie ontdekkingen.
Het aantal deelnemers is beperkt.
Schrijf dus zo vlug mogelijk in bij:
• Anjes Dierens,
anjes.dierens@telenet.be,
0477/72 70 52 of
• Mia Goelen,
mia.goelen@telenet.be,
03/289 53 34 - 0485/490 573
Kardinaal Cardijnlaan 58, 2830 Tisselt
Rekening nummer:
BE17 0000 4868 6421 met vermelding
‘Fietstocht Rivierenland 2011’
Na storting van €50 voorschot is je
start verzekerd!
Definitief parcours wordt na 1 april
meegedeeld.

Groene
Pl u i m e n t o c h t
i n Li m b u r g

Groen!Plus Limburg zal in 2011
opnieuw een Groen!e Pluimen
fiets/wandeltocht organiseren
doorheen deze bronsgroen eikenhoutprovincie. Zoals vorige jaren
met de fietstochten, zal vooral
aandacht besteed worden aan
contact met groepen die milieueducatief-ecologisch-sociaal aan
de weg timmeren.
Prijs : 180 euro (200 euro voor
niet-Groen!leden) voor 5 dagen
fietsen in een gezonde omgeving
met sympathieke mensen.
Meer info bij Pierre Agten,
Burg. Van Gaalstraat 5, bus 4,
3900 Overpelt
Tel. 011-64 55 63
pierreagten@hotmail.com
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Groen!Plus en Jong Groen!
op Scheldeverkenning
op zaterdag 9 april 2011
Op zaterdag 9 april van 10 tot 17.15u bezoeken
Groen!Plus en Jong Groen! het Gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde en varen
we op de Schelde met de Milieuboot. We zullen ook
3 Groen!e pluimen uitreiken.

P rogramma
10.00 onthaal met koffie
10.30 welkom door gastheer Jos Stassen gemeenteraadslid van Kruibeke en gewezen fractievoorzitter
Groen! in het Vlaams Parlement
10.35 uitleg over het gebied en wandeling (voor de wandeling zijn gummilaarzen aanbevolen of ander stevig én
waterdicht schoeisel)
12.15 uitreiking van de Groene Pluimen door Vera Dua
(die als minister beslissingen over het overstromingsgebied heeft genomen), door Kristof Calvo
(jongste parlementslid ooit) en Loes Van Cleemput
(ondervoorzitter van Jong Groen!)
13.00 eenvoudige receptie
13.15 lunchbuffet met soep en belegde broodjes, frisdrank,
koffie of thee
14.15 inscheping op de Milieuboot
16.45 slotbeschouwingen door Bart Dhondt, voorzitter
van Jong Groen! en Hugo Van Dienderen, voorzitter
van Groen!Plus
17.15 ontscheping
Waar gaat het door? De afspraak is in Taverne Eva
Janssens, Kallebeek 1, Bazel; die ligt op twee minuten van
de aanlegsteiger van het veer B22 van Bazel (-Hemiksem);
je steekt de Schelde over met het veer vanuit Hemiksem
(vertrek 9.45 en 10. 15); dat bevindt zich op het kruispunt
van de Callebeekstraat en Scheldeboord.
Vanuit het Centraal station van Antwerpen stap je 11 minuten naar de F. Rooseveltplaats perron 41; je neemt om 9.20
bus 290 richting Boom; om 9.51 stap je uit op het kruispunt
van de Provincialesteenweg met de Callebeekstraat; dan
wandel je 9 minuten helling afwaarts naar de Scheldeboord
en ziet de aanlegsteiger. Het veer vertrekt daar om 10.15
(het volgende pas om 10.45)
Vanuit het Antwerpse is de aanlegsteiger van Hemiksem
ook gemakkelijk te bereiken met de fiets; je mag je fiets op
het veer meenemen. Je kan de taverne ook met carpooling
bereiken maar dan via rechteroever en Bazel-dorp.
Hoe terugkeren ? Om 17.30 (of 18.00) steekt het veer
over vanuit Bazel naar Hemiksem; om 18.08 (of 18.38) vertrekt bus 290 op het kruispunt van de Provincialesteenweg
met de Callebeekstraat naar Antwerpen en komt op de

F. Rooseveltplaats aan om 18.38 (of 19.08); en dan is het
weer 11 minuten stappen naar het Centraal station van
Antwerpen.
Hoe inschrijven ? Dit is een uniek evenement; er zal
dus veel belangstelling zijn. De deelnameprijs voor het hele
gebeuren met lunch en boottocht is zeer laag gehouden,
nl. 10 € p/p; Groen!Plus heeft 35 plaatsen op de boot.
Voor de wandeling, prijsuitreiking en lunch is er geen
beperking, maar dit kost ook 10 € p/p. Inschrijven tot
25 maart bij Elka Joris: 03 211 01 53 of elkajoris@yahoo.com.
au. Je inschrijving is pas definitief na betaling van 10 € per
deelnemer op bankrekening 409-8527781-70 van A. Joris
2050 Antwerpen met vermelding ‘Scheldeverkenning’.
Meer info

op de website vind je plannetjes vanuit Antwerpen-Centraal
naar Roosevelt, naar aanlegsteiger Hemiksem en weg Bazel dorp
- Taverne Kallebeek http://www.groen-plus.be
Goede uitleg over het overstromingsgebied van Kruibeke:
http://www.gogkbr.be/index.php?page=gog-kbr&hl=nl_NL
Meer over het Sigmaplan: www.sigmaplan.be
Meer over de Milieuboot: http://www.milieuboot.be/
Om je verplaatsing te organiseren met openbaar vervoer:
http://reisinfo.slimweg.be/reisinfo/
Om wegbeschrijvingen te krijgen: http://maps.google.be

REAKTIES
Wil je reageren op een artikel uit dit Zilverblad ?
Of heb je een idee voor een artikel voor de volgende
nummers ? Of wil je meer informatie over een bepaald
onderwerp ?
Neem dan contact met ons via Hugo Van Dienderen,
Wapenstraat 2 bus 2, 2000 Antwerpen
tel.03 288 77 47 GSM 0495 52 37 69
hugo.vandienderen@groen.be
colofon
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