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editoriaal
Deze groep glunderende Groenplussers illustreert perfect de positieve
mentaliteit waarmee we de zomer ingaan !
Twee pluimentochten zijn gepland.
Ook onze traditionele natuurwandeling tijdens het zomerweekend
in Nieuwpoort op zondagmiddag 28 augustus met etentje zal weer
worden ingericht .
Maar we zijn vroege vogels en we bereiden nu al de gemeenteraadsverkiezingen voor ! We starten in dit nummer met een reeks interviews
met groene 55 plussers die ervaring hebben als gemeente- of OCMW
raadslid. Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 zal in elk
nummer van Zilverblad een dergelijk interview worden gepubliceerd.
d e redactie
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Senioren horen thuis
in de gemeentepolitiek
Oktober 2012 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Dan
gaat ook Groen! weer op zoek naar valabele kandidaten. In
het verleden mochten senioren mee de lijst vervolledigen.
Maar gezien ons aantal en onze actieve levenswijze, reiken
onze ambities dit keer verder.
Groen!Plus wil senioren op verkiesbare plaatsen, zodat
ze hun ervaring kunnen ten dienste stellen van de lokale
gemeenschap.
Met het oog daarop brengen we in de volgende nummers
van ons Zilverblad een reeks interviews met groene
senioren die reeds in de gemeenteraad of in het OCMW
zetelen. Uit hun ondervinding kunnen toekomstige
kandidaten zeker iets leren.
En ja, ook senioren kunnen ‘sexy’ zijn !!
Het is niet direct onze habitat, maar
we vinden een rustig plekje in het
ACW-café aan het station in Hasselt.
Bij mij zitten Hugo Leroux, schepen
in Diepenbeek en Arnout Vanreusel,
OCMW-lid in Hasselt. Voor Hugo is
het al zijn 2de ambtsperiode, Arnout
zal zich in 2012 voor het eerst ook
echt kandidaat stellen. OCMW-lid
kan je ook worden zonder op een lijst
te hebben gestaan.
Zilverblad: Eerst eventjes peilen of jullie wel echte senioren zijn. Wat is jullie
leeftijd en wat hebben jullie vroeger
uitgericht?
Ik ben 60 en was tot 31.10.2010
leraar wetenschappen - aardrijkskunde aan het KTA 1+2 in Genk, beide
concentratiescholen, technisch en
beroeps.
Arnou t : Ik ben 65 en van opleiding
arbeidssocioloog. Eerder was ik o.a.
werkzaam als fabrieksarbeider, opvoeder, vormingswerker en begeleider
van lager geschoolden. In de beginjaren was ik actief in de linkse studentenbeweging en bij Amada.
Hugo :

ZB: Hoe zijn jullie bij Agalev of Groen!
terechtgekomen?
Voor 1988 was ik al lokaal politiek
actief binnen de SP die samen met de
CVP deel uitmaakte van de meerderheid. De SP was echter allesbehalve
progressief of sociaal te noemen. In
1988 werd ik als lijsttrekker voor Agalev de enige verkozene en belandde in
de oppositie. In 1994 leverde me dat
een schepenzetel op, maar in 2000
werd ik als lijstduwer niet herverkozen. Als opvolger verzeilde ik echter terug in de oppositie. De verkiezingen van 2006 werden gewonnen
door de SP.a, maar het voorakkoord
met CD&V werd niet gehonoreerd.
Er ontstond een alternatieve coalitie,
waarvan ik, als enige Groen!e, deel
uitmaak. De burgemeester (CD&V)
was echter al voorgedragen, maar zijn
partij zit wel in de oppositie. Een
unieke situatie in België!
H:

Wat me bij Groen! aantrok, waren
de standpunten over de combinatie
gezin-werk, de opwarming van de
aarde, een betaalbare gezondheidszorg en de houding tegenover asielzoekers.
A:
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ZB: Hugo, jij bent schepen van ontwikkelingssamenwerking en Arnout is
OCMW- raadslid. Waarom ambiëren
jullie een nieuw mandaat?
Enerzijds beschik ik, sinds mijn pensionering, over veel meer tijd; maar
anderzijds hoop ik ook op opvolging.
Ik dacht me nog 1 of 2 jaar ter beschikking te houden om zo een vlotte overgang mogelijk te maken.
H:

A: Ik werd pas in 2010 OCMW-raadslid

(door opvolging) en ben heel blij met
dat mandaat, omdat ik er al mijn professionele ervaring rond armoedebestrijding, houding tegenover asielzoekers en betaalbare gezondheidszorg
in kwijt kan. Ik wil daar gaarne nog een
nieuwe termijn aan toevoegen.
ZB: Wat is volgens jullie de meerwaarde van ouderen in het lokaal beleid?
Uiteraard ervaring en dossierkennis. Vele dossiers van 10 jaar geleden
spelen nu nog altijd een rol. Eigenlijk
zou een goede beleidsploeg een mix
moeten zijn van alle bevolkingsgroepen. Door de vergrijzing van de bevolking moeten ook ouderen daarin vertegenwoordigd zijn.
H:

Ik vind dat ouderen jongeren kunnen
coachen, omdat ze het voordeel hebben van de ervaring en gemakkelijker
nuanceren en relativeren. Overigens is
het ook niet goed dat een mandaat té
lang duurt. Naar mijn gevoel is 8 jaar
een maximum, omdat er teveel risico’s
zijn aan het te lang een betaald mandaat hebben. Ouderen kunnen dan
beter hun mandaat aan een jongere
overlaten.
A:

Ik vind het ook niet erg dat een
jongere rond het pensioendossier
werkt en daarbij beroep doet op de
knowhow van de betrokken partners.
Maar mocht Groen! een actieve 60+
als mandataris hebben, zou het sterker
overkomen mocht die het pensioendossier behartigen. Met al die jonge
nationale mandatarissen – die overigens goed werk leveren – wekt men de
indruk dat er geen bekwame oudere
kandidaten zijn voor die mandaten.
A:

ZB: Wat te denken over het ‘jeunisme’
dat tegenwoordig overal woedt?
Dat heeft allicht te maken met de
mediatisering van het beroep en de
invloed van de marketingbureaus.
Alles moet jeugdig vlot, cool en dynamisch overkomen. Tegelijk zorgt dit
er ook voor dat mensen snel opgebrand zijn. De grote mobiliteit van jongeren, zowel naar woonplaats als in
het beroepsleven bemoeilijkt ook een
engagement op langere termijn.
H:

Bij verkiezingen telkens weer opkomen met een nieuwe lijst vol super
jonge kandidaten op verkiesbare plaatsen lijkt me ook niet correct t.a.v. de
verdere vergrijzing van de samenleving.
Groen! moet ervoor zorgen dat op
de verschillende niveaus ook (nieuwe)
oudere kandidaten verkozen worden.
Ouderen betrekken is ook belangrijk
om de solidariteit te blijven benadrukken, ook hier in België. Ik heb de indruk
dat ouderen meer het belang inzien
van solidariteit tussen Vlaanderen,
Brussel en Wallonië.
A:

Het is goed dat er bij Groen! regelmatig wissels zijn in de mandaten, maar
zoals Hugo zegt, blijvende betrokkenheid van ex-mandatarissen is evenzeer
belangrijk.
In dit kader vind ik Groen!Plus een
prachtige organisatie, omdat het
oudere mandatarissen en leden op
een aangepaste wijze blijft betrekken
bij Groen! en het politieke werk. De
recente Schelde Milieuverkenning was
bv. een prachtig initiatief en ook de
kennismaking met Ecolo+, vorig jaar,
vond ik zeer inspirerend.

A:

ZB: Hoe kan Groen! ervaring van oudere (mandatarissen) beter benutten?
Door ex-mandatarissen actief te
blijven betrekken bij de beweging. En
ook door meer aandacht te besteden
aan ‘bestaansviering’. De partij moet
niet enkel functioneel zijn op politiek
vlak, er moet ook gezelligheid en verbondenheid zijn.
H:

ZB: Ter afronding: welke specifieke
ervaring(en) hebben jullie aan je mandaat overgehouden?
Dat het niet is omdat je gelijk hebt
– of denkt te hebben! – dat je ook gelijk
krijgt.
We zijn trouwens een kleine partij, wat
betekent dat, als we iets willen realiseren, we altijd moeten samenwerken
met anderen.
A: Mijn grootste voldoening bij het
OCMW is wel dat ik mijn politieke
en professionele ervaring nog altijd
kan ten dienste stellen van een groen
beleid en van de problemen waar ik me
vroeger ook voor inzette.
H:

ZB: We wensen jullie veel inspiratie en
succes in oktober 2012!
Walter Decoene

ZB: Kunnen jongeren even goed voor
ouderenrechten opkomen, zoals bv.
Wouter Devriendt dat doet voor pensioenen?
Wouter geeft het voorbeeld dat dit
inderdaad wel kan. Als je voldoende
contacten hebt met het middenveld,
zodat je weet wat er leeft, is dit zeker
mogelijk.
H:

Hugo Leroux (links)
en Arnout Vanreusel (rechts)
zilverblad
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Ken je het ERASMUSHUIS en
het BEGIJNHOF in Anderlecht ?
Op dinsdagnamiddag 10 mei, na hun maandelijkse bestuursvergadering, trok een groep van 20 groenplussers
op bezoek naar het historisch hartje van Anderlecht.
Het Groen!huis is gevestigd in deze gemeente, maar wie van de groen!leden steekt de neus verder buiten dit
huis om de gemeente te verkennen ? Wij dus wel!
Vlak achter de hoek werd op de tram gestapt en enkele
minuten later aan de halte Sint Guido, bevonden we ons in
een totaal andere omgeving. Nog een 100 meter verder is
het Erasmushuis gelegen in een ommuurde tuin. Het is een
van de oudste gotische huizen van Brussel (1460-1515) en
geeft een beeld van de leefwereld van deze humanist via
drukwerken, schilderijen (Holbein, Bosch e.a.), meubels.
Hier heeft Erasmus een zestal maanden gewoond om uit
te rusten en van het platteland te genieten. Jawel , platteland ! Ook de heilige Sint Guido, aan wie de nabijgelegen
gotische kerk is toegewijd, heeft agrarische roots. Hij is de
patroonheilige van het vee. En de veemarkt van Anderlecht
was indertijd bij velen gekend.
Het was een prachtige, zonnige namiddag, ideaal om ook de
tuinen te bezoeken. De kruidentuin werd aangelegd door
de gekende Belgische tuinarchitect René Pechère. Je vind
er een honderdtal geneeskrachtige kruiden die reeds in de
16de eeuw gekweekt werden en die ook Erasmus gebruikte
om zichzelf te behandelen.
Naast deze tuin die ommuurd is met geurende oude
Engelse rozen, ligt de filosofische tuin, die ontworpen is
door hedendaagse kunstenaars. Kleine waterpartijen met
erin Latijnse spreuken nodigen uit tot verpozen en filosoferen onder vrienden. Want, daar waar vrienden zijn, daar

is rijkdom, volgens Erasmus(voor de latijnskundigen onder
ons - ubi amici, ibi opes).
Na de obligate groepsfoto, bezochten we het nabijgelegen
Begijnhof dat gebouwd werd in 1252. Het is het kleinste
begijnhof van ons land en er hebben slechts 8 begijnen
gewoond. Sinds 1930 is het een museum. Het omvat 2
gebouwen die gelegen zijn rond een mooie binnenkoer
met een prachtig zicht op de nabijgelegen kerk. De verzameling in het begijnhof bestaat uit archeologische stukken,
religieuze kunst en een volkskundige collectie die getuigen
van het duizendjarig bestaan van Anderlecht.
En na zo’n warme dag eindigden we deze uitstap op één van
de vele terrasjes.
Prosit Erasmus!
Violette Vansteelandt
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Heb jij je ook wel eens afgevraagd waarom
je een ‘groene’ bent geworden?
‘Omdat ik ecologie belangrijk vind’, lijkt me
net een iets te gemakkelijk antwoord.
Waren er in je prille jeugd dan echt geen
indicaties die een groene toekomst deden
vermoeden?
Zolang ik jong was – dan toch in jarenstond ik er nooit bij stil. Maar toen de leeftijd
bij me aanklopte, heb ik het me wel eens
afgevraagd. Waarom was ik voorbestemd
om een ‘groene’ te worden?
Mijn lange termijngeheugen bracht me
moeiteloos terug naar de speelplaats van de
‘Aangenomen Vrije Jongensschool St.-Jan’.
(Zo stond dat boven de schoolpoort.)
De betegelde speelplaats stimuleerde mij
om tram of trein te spelen. De denkbeeldige
wissels om van spoor te wisselen fantaseerde
ik er moeiteloos bij. Draai of keer het zoals je

wil: de liefde voor het openbaar vervoer zat
er toen al in.
Bij oma in ‘t stad vergaapte ik me ook al aan
de rode Fleischmanntreintjes in de etalage
van Grand Bazar.
Later trok ik met de boerentram naar
Hulgenrode; een speelplein in Wommelgem.
Waar anderen tijdens de heen- en terugreis
binnen een zitje zochten, vocht ik voor een
plaatsje op het open platform. Geobsedeerd
door het spoor bestudeerde ik alle wissels en
zijsporen die we passeerden.
Ecologie hangt uiteraard niet op aan openbaar vervoer alleen. Mijn zwakke longen
brachten me een tijdlang in preventorium
Sint-Jozef. Ik was 9 en voor het eerst weg
van huis. Daar kwamen af en toe wel eens
waterlanders bij te pas, maar dat terzijde.
Wat me in de speelzaal opviel, was een
duidelijke waarschuwing tegen de muur:
‘Een knaap eerbiedigt immer de natuur’.
Het stond er zonder uitroepteken, maar de
toon was gezet.
Bij meester Verschueren – in ‘t 5de en ‘t 6de

CURSIEFJE

V oorbestemd
om een Groen! e
t e worden …

– bouwden we het ene jaar met de klas een
terrarium, het andere stelden we elk ons
eigen herbarium samen.
Vele jaren later – bij de VU – was natuur
niet direct het eerste aandachtspunt. Maar
door de nabije milieuproblematiek van de
Metallurgie Hoboken takte mijn aandacht
algauw af in die richting. Karel Poma mocht
dan al de eerste staatssecretaris Leefmilieu
zijn, binnen de Wilrijkse VU werd er al in de
jaren ’70 – tegen het toenmalige Gevaert
in! – gestreden voor het behoud van het
Groenenhoekbos.
Lid worden van Agalev – eertijds geen sinecure zonder pleitbezorger! – betekende tenslotte het finale thuiskomen.
Ik meen dat mijn nog prille kleinzoon geen
treinsporen of wissels zal nodig hebben om
zich tot het milieu te bekeren. Voor hem
geen wachttijd. De strijd tegen de opwarming en de zoektocht naar water zullen hem
heel gauw bij de lurven vatten.
Wou t

Vrouwentribune
Drukker dan ooit
‘Een mens is niet gemaakt om twintig
jaar lang een lullig balletje in een lullig
gaatje te mikken’. Zo geeft Telegraafcolumnist, Bob Smalhout, meteen de
toon aan voor: ‘Drukker dan ooit’
(*), een inspirerend en informatief
boek voor iedereen die werkend
actief wil blijven. Heel wat beroemde Nederlanders zouden namelijk
bewust kiezen om na hun pensioen
te blijven werken.
Toch vreemd : nu de discussie om
de pensioenleeftijd te verhogen,ook
bij ons, regelmatig hoog oplaait,
worden we geconfronteerd met een
serie werklustige zestigers, die liefst
zo laat mogelijk, of helemaal niet,
met pensioen gaan!
Hun boeiende verhalen werden gebundeld door Cisca Dresselhuys
(°1943). Ze was 27 jaar lang hoofredactrice van het maandblad ‘Opzij’.
Ongeveer alle belangrijke mannen
passeerden langs haar ‘Feministische
Meetlat’. Ze lieten daarbij in hun ziel
kijken en aanvaardden nederig de
evaluatie.
Met 65 stopte Cisca vrijwillig met het
‘hele managementgedoe’ maar gaat

verder door met wat ze het liefst en
het best doet nl. interviews maken.
Ze wil daarbij nog wel de lusten, niet
de lasten: “Na 65 jaar hoef je niet meer
elke dag in de spits naar Amsterdam
te zitten”. Dergelijk voorbehoud
wordt ook heel dikwijls gemaakt door
haar gesprekspartners. Wouke Van
Scherrenberg (°1946), ex-politiek verslaggeefster: ‘Ik zeg nu alleen nog ja
als ik dingen interessant, spannend en
– wow – vind’.
Enkel wanneer het werk fysiek te
zwaar wordt, wil Carry Tefsen(°1938)
– bekend als Mien Dobbelsteen –
stoppen met tournees. Ze gaat wel
door met televisiewerk en schilderen.
Philip Freriks(°1944), presentator van
het achtuur-Journaal van de Nos – bij
ons vooral bekend van het Groot
Dictee – voegt erbij: ‘…want werk
geeft balans in het leven’. Hij wil graag
weer freelancen.
Elco Brinkman (°1948), ex-minister
roept pathetisch uit: ‘Stoppen met
65? Geen sprake van, dan ga ik dood.
Ik wil persé ergens bij horen, ik heb
mijn hele leven in groepsverband
gefunctioneerd, dat kan ik niet miszilverblad
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sen’. Pittig detail: de man heeft tweemaal lymfeklierkanker overleefd.
Dit laatste stel je wel meer vast. Na
ziekte van zichzelf of van een partner
wordt de honger groter. Hans Wiegel
ging door een diep dal na de accidentele dood van zijn tweede vrouw.
Werk bleek de redding. Ook wanneer
de werkgever je verplicht met pensioen stuurt, kan je blijven woekeren
met je talenten en gebruik maken van
je netwerken.
Tot slot: ‘Drukker dan ooit’ bevat
bovendien praktische tips en adviezen van deskundigen .
Doorwerken is goed en zeker als je
gestudeerd hebt en vrij laat in het
arbeidscircuit bent gestapt. Dit geldt
natuurlijk niet voor iedereen! Dat is
de conclusie.
Lena Burm
* Cisca Dresselhuys, Drukker dan ooit,
maart 2011, 208 blz

NIEUWSFLITSEN
Groen!Plus v e r k i e z i nge n
in West- Vlaa n d e r e n e n An t w e r pe n .
In navolging van Groen!Plus nationaal(8/2), werd er ook in een aantal
provinciale Groen!Plus afdelingen verkiezingen gehouden.
Op 15 februari jl koos Groen!Plus West-Vlaanderen een
nieuw bestuur. Werden verkozen : Rob Wark, voorzitter en
Robert Claes, secretaris/penningmeester.

De voornaamste conclusies van het onderzoek ontkrachten
het dikwijls negatieve beeld dat ouderen niet productief
zouden zijn en niet bijdragen aan de samenleving. Integendeel, ouderen participeren via formele, maar evenzeer via
informele netwerken. Er blijft evenwel een groot potentieel
onbenut en het is de taak van de overheid om door een proactieve rekruteringsstrategie, belemmeringen voor participatie weg te werken. Oud zijn is helemaal niet synoniem
met ‘out zijn ’!
Lieve Van Maldergem

Violette geflankeerd door Robert (links) en Rob (rechts)

Violette Vansteelandt stelde zich geen kandidaat voor een
bestuursfunctie. Na ruim 5 jaar voorzitterschap wil ze nieuwe uitdagingen aangaan en aan anderen de kans geven om
het voorzitterschap op te nemen. Het volledige Groen!Plus
bestuur dankt haar oprecht voor haar innoverend en gemotiveerd leiderschap en voor de steeds geslaagde mix van
groene activiteiten en culinaire ontdekkingen.

de nieuwe voorzitter van
de Antwerpse Groenplussers

Groen!Plus Antwerpen verkoos haar nieuw bestuur op
28 april. Rony Van Oosterwyck wordt de nieuwe voorzitter met Anjes Dierens als
secretaris en Frans Coenen
als penningmeester.

Groen!Plus Oost-Vlaanderen zal binnen 2 maanden een
nieuw bestuur verkiezen. Via mail en brief zullen de OostVlaamse Groenplussers worden uitgenodigd om hun kandidatuur in te dienen. Boudewijn Van Belle zal zich geen kandidaat meer stellen als voorzitter. Hij is intussen al volop actief
als secretaris van de Groen!-Ecolo-groep en Transitie.

V oorstellin g v a n h e t b o e k
‘ DOE M EE’ o p 3 m a a r t j l . i n
het p rovinc i e h u i s t e B r u gge
Dit nieuwe boek handelt over de maatschappelijke participatie van ouderen. Het brengt de analyse van de resultaten
van een seniorenbehoeftenonderzoek van prof. Verthé.

Symposium Belgische Vereniging
voor Geriatrie : Ouderen mee in
de media-markt?
Op 25 februari jl werd in Oostende als onderdeel van hogervermeld meerdaags symposium, ook het thema “Ouderen mee in de mediamarkt?” behandeld.
Daaruit bleek al vlug dat het met de beeldvorming rond
ouderen nog niet helemaal snor zit (té negatief met teveel accent op zorg, vooroordelen edm.). Maar wanneer
de commercie de groep welvarende senioren wil bereiken
om er geld aan te verdienen dan zijn het in de advertenties doorgaans knappe mannen en mooie vrouwen die de
wereld best nog wel aankunnen.. De welvarende senioren
worden verleid met alle mogelijke manieren om hun euro’s zelf op te maken (gun jezelf een mooie auto of trakteer
jezelf op een cruise) en/of hoe via beleggingsconstructies
zoveel mogelijk voor hun kinderen na te laten en zo weinig
mogelijk aan de fiscus. Dat er ook minder welvarende ouderen zijn is niet interessant voor “de markt”, daar mag de
“overheid”, dus wij met zijn allen, voor instaan.
Het ging op deze conferentie ook over de beeldvorming
over ouderen : krijgen we te zien wat echt is of enkel wat de
verslaggever ons wil laten zien als werkelijkheid? Toespitsend op televisie was de ervaring dat programma’s waarin
de zorgkant (geestelijk of lichamelijk) van ouderen wordt
belicht niet populair zijn bij Vlaamse omroepdirecties. Dit
in tegenstelling met de Nederlandse Omroep. In Vlaanderen is met “Zorg Anders TV” een begin gemaakt met beïnvloeding van het beeld dat bestaat van de zorg, de verzorgden en de zorgverleners. ( www.zorganderstv.be)
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Kom meefietsen
in Mechelen en
Rivierenland
4 - 8 a ug u s t u s 2 0 1 1
EN GS , het E u r op e e s
Netw erk van G r o e n e
S enioren
heeft met 11 leden uit 9 landen deelgenomen aan de 14de Council van de EGP, de
Europese Groene Partij.
Meer dan 400 afgevaardigden vergaderden van 31/3 tot 03/04 in de Hongaarse
hoofdstad Budapest. De belangrijkste
thema’s van de council waren:
n Green New Deal: the Social Dimension
n Fit for the Future: towards a better
European Green Party
Tijdens de bespreking ‘Fit for the Future’
kwam ook het statuut van het ENGS ter
sprake.
Tijdens de zitting zelf verdedigde Tony
Cooreman een volwaardig lidmaatschap
van de EGP, daarbij o.a. verwijzend naar
het statuut van de FYEG, de Federation of
Young European Greens.
De commissie ging er echter van uit dat
de status van de FYEG-leden anders is
dan die van de ouderen binnen het ENGS.
FYEG-leden zijn niet noodzakelijk lid van
een groene partij, ze moeten daar nog
naartoe groeien.
Een vreemd standpunt… jongeren die
nog geen lid zijn, maar die toch als groep
worden opnemen als volwaardig EGP-lid.
Terwijl ecologisten die hun sporen hebben verdiend in de kou blijven staan.
In het debat kregen we de steun van exEGP secretary general, Arnold Cassola
en van EGP co-spokesperson Philippe
Lamberts (Ecolo). Hij waarschuwde
ervoor dat de vergrijzing van Europa
steeds verder schrijdt en dat men het
impact van de ouderen niet kan blijven
negeren.
Een spijtige vaststelling was ook dat de
Europese groene senioren van onze
eigen Groen!-afvaardiging geen steun
ontvingen.

In het vorig Zilverblad bezorgden we je al een ideetje
van wat er op het programma
staat. Heel wat deelnemers
hebben zich intussen al gemeld. Toch blijven er nog enkele plaatsen in het peloton. Eventjes samenvatten hoe onze vijfdaagse in
elkaar zit…
Donderdag 4 augustus geven we het
startschot aan jeugdherberg De Zandpoort, Zandpoortvest 70, in Mechelen. We fietsen richting Rupelstreek en ontdekken er tegelijk Zenne, Dijle
en Nete. Onderweg bezoeken we het Fort van Walem, waar een natuurgids en Joan Pepermans ons rondleiden.
Vrijdag 5 augustus staan Klein-Brabant en het Scheldeland op ons programma. We passeren Wintam, Sint-Amands en het jachtpaviljoen ‘de
Notelaer’ waar de TV-reeks ‘Stille Waters’ werd opgenomen. In Schriek
bezoeken we ook ‘de Akelei’, een bio-dynamische boerderij waar gewerkt
wordt met ‘verloren’ zaden.
Teruggekeerd in De Zandpoort vallen er ’s avonds nog drie andere verdienstelijke verenigingen in de pluimen.
Zaterdag 6 augustus verhuist onze bagage naar Feveca Inn, in het schilderachtige Klein-Willebroek. We bezoeken een ‘plukboerderij’ en in het
provinciaal domein ‘de Schorre’ picknicken we. In het Niels Broek vinden
we Natuurpunt op ons pad. ’s Avonds zakken we door op een terrasje aan
de jachthaven in Klein-Willebroek.
Zondag 7 augustus worden we - hopelijk met veel Groen!leden uit het
omliggende! - verwacht in ’t Steencaycken, een maritiem sociaal tewerkstellingsproject. Jongeren bouwen er replica van beroemde houten schepen, zoals de ‘Belgica’. Ook dat verdient uiteraard een groene pluim.
Maandag 8 augustus keren we terug naar Mechelen, voor een heerlijk
slotmoment in brouwerij Het Anker, waar o.a. de Gouden Carolus wordt
gebrouwen. Wie dat wil, kan nog wat nakuieren in Mechelen.
Deelnameprijs : 180 euro voor Groen!leden over te schrijven

op rekening 000-0486864-21 van Mia Goelen,
met vermelding: Fietstocht of Saldo fietstocht.
Je kan meefietsen met je eigen fiets, of voor 20 juni een huurfiets bestellen
bij Anjes Dierens, bij wie je ook terecht kan voor informatie.
(anjes.dierens@telenet.be, 0477/72 70 52 of 015/34 04 69).
Ook bij Mia Goelen (mia.goelen@telenet.be 0485/49 05 73 of 03/289 53 34)
kan je terecht.
Er rijdt ook een bezemwagen mee. Alle ingeschreven deelnemers ontvangen ook
tijdig een nieuwsbrief met alle nuttige details.
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WEETJES

*

Wist je dat een 65-plusser in huis nemen
fiscaal beloond wordt ?

De overheid wil het opnemen van ouderen in het gezin
- een vorm van thuiszorg - stimuleren. Zij doet dit door
een belastingplichtige die een ascendent of zijverwant
(tot en met de tweede graad) van 65 jaar of ouder ten
laste neemt, een dubbele verhoging van de belastingvrije som toe te kennen. In plaats van met 1370 euro
wordt de belastingvrije som met 2730 euro verhoogd
(geïndexeerd bedrag aanslagjaar 2011). Een gehandicapte
65-plusser telt voor twee, waardoor dus een verhoging
van de belastingvrije som bekomen wordt tot 5460 euro.
Voor de berekening van de bestaansmiddelen wordt het
pensioen van de 65-plussers tot max. 22.770 euro bruto
(aanslag 2011) buiten beschouwing gelaten. Dat bedrag
wordt afgetrokken van het bruto van het ontvangen pensioen, na aftrek van de sociale bijdragen. Maar opgelet :
wanneer één van de in aanmerking komende personen
een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd, komt die persoon niet meer in aanmerking als
persoon ten laste.

*

DOC STOP: Meer veiligheid voor uw
identiteitsdocumenten

Bent u uw Belgische identiteitskaart, paspoort of verblijfstitel (model met chip) verloren of werd deze gestolen? Bel gratis 00800 2123 2123 en blokkeer uw kaart.
Zo voorkomt u het risico op frauduleus gebruik van uw
document en de eventuele financiële gevolgen.
DOCSTOP is een gratis dienst, 24u/24u en 7 dagen per
week bereikbaar op 00800 2123 2123
U kan het 00800 2123 2123 niet bereiken?
Bel dan naar +32 2 518 2123.
Belangrijk: met DOC STOP kunnen enkel Belgische identiteitsdocumenten worden geblokkeerd.
Diefstal of verlies: wat doen?
• In geval van diefstal. Bel onmiddellijk naar DOCSTOP.
Doe ook aangifte van de diefstal bij het dichtstbijzijnde
politiebureau of bij uw lokale politie.
• In geval van verlies. Bel onmiddellijk naar DOCSTOP. Ga
vervolgens naar uw gemeentehuis. Buiten de openingstijden kunt u bij de politie terecht voor een voorlopig attest.
Wat gebeurt er na uw telefoontje?
• Identiteitskaarten. U ontvangt een brief waarin uw melding
van verlies of diefstal wordt bevestigd. Indien u uw document terugvindt, heeft u 7 dagen de tijd, gerekend vanaf uw
telefoontje, om deze te deblokkeren. Na die termijn wordt
het identiteitsdocument ongeldig verklaard en moet u een
nieuw document aanvragen bij uw gemeentehuis.
• Paspoorten. Vanaf het moment dat u DOCSTOP belt,
wordt uw paspoort ongeldig verklaard. Indien u dit nodig
heeft om te reizen, vraag dan op tijd een nieuw aan bij uw
gemeentehuis.
Meer informatie: info@docstop.be

Wanneer en waar?
Van maandag 11 juli t/m vrijdag 15 juli 2011. Er zal worden
gewandeld langs de Leie en
door Kortrijk, Wevelgem,
Menen, Wervik en Komen.
Ook een stukje Frankrijk
bezoeken we en in Henegouwen(Komen) komen we samen met onze vrienden van Ecolo.
Een werkgroep is begonnen met de uitwerking.
Logies in hotel Te Cathem in Wervik.
(www.hoteltecathem.be)
Inschrijven: zo spoedig mogelijk door storting van een
voorschot van 50 euro op rekening BE02 9795 4855 7940
van GroenPlus West-Vlaanderen.
Deelnameprijs : 180 euro voor leden en 200 euro, voor nietleden. Het aantal deelnemers is maximaal 20.
Verplaatsen
Voor de verplaatsingen vanaf het hotel wordt gerekend op
de mogelijkheid van carpooling. Daarom wordt gevraagd bij
inschrijving te vermelden “auto” of “OV”.
Groen!e Pluim
In overleg met de plaatselijke groepen zullen maatschappelijk waardevolle initiatieven, waarmee Groen zich wil
verbinden, met een Groen!e Pluim worden beloond.
Bijkomende info bij Rob Wark, rpwark@telenet.be;
gsm 0472-621910

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, mail : hugo.vandienderen@groen.be

lidgeld
De leden van Groen! die 55+ zijn, worden automatisch bij
Groen! Plus gerekend en ontvangen Eco-zine (voor alle
leden Groen! )en ook dit Zilverblad.
Lid van Groen! word je door storting van 10 euro op rekening van Groen! 001-0983681-80 .
colofon

Zilverblad is een uitgave van GROEN!PLUS. Verschijnt 4x per jaar in maart, juni, september, december. Gedrukt op cyclusPrint, papier van 100% gerecycleerde vezels.
v. u. : Hugo Van Dienderen, Wapenstraat 2 bus 2, 2000 Antwerpen
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www.groen-plus.be
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