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invloed van de 60+ 
op het kiessysteem in Vlaanderen

	jaar	 inwoners	 0-18jaar	 kiesgerechtigden	 	60+
	 	 	 	 	 kiezers

2010	 6.270.418	 1.295.298	 4.975.120	 30,69
2020	 6.614.038	 1.355.103	 5.258.935		 34,59

bron : Vereniging van Steden en Gemeenten, 23 oktober 2009

Brief aan SinTerKLaaS
Veel ervaringsdeskundige Groen! leden geloven niet meer in U, maar wij nog 
wel. Daarom willen we U ons verlanglijstje voorleggen voor 6 december.  
U zal merken Sinterklaas dat we niet veeleisend zijn ! Wij zijn ook goede  
maatjes met Groen!leden van elke leeftijd en geslacht en dit willen we  
benadrukken omdat U bij onderstaand lijstje geen verkeerde conclusies zou 
trekken. 

Dit is ons verlanglijstje :
1. een goed werkende Groen!administratie 
2. opzoeken en benutten van de ervaring van onze Groen-plussers en Groen!leden
3. ecologie als hoofdthema behouden in het Groen!beleid
4. vrouwen binnen de partij hun rechtmatige plaats teruggeven
5. vrijwilligers warm onthalen en koesteren
6. hiernaast staande statistiek op de politieke raad bespreken met als thema : 
 zullen 60-plussers stemmen voor Groen! als er bijna uitsluitend 
 20 tot 35- jarigen op verkiesbare plaatsen staan ?
Alvast bedankt Sinterklaas en tot 6 december ! 
met warme Groen!Plus groeten, vanwege een groep Groen!plussers die nog in Sinterklaas geloven
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inTerVieW MeT 
WaLTer DeCOene, 
OnZe HUiSJOUrnaLiST

De Vlaamse Ouderenweek en de actie ‘Iedere rol bete-
kenisvol’ liggen alweer enkele weken achter ons. 
In de aanloop ervan nam ook Groen!Plus met een 
‘Rollenboek’ deel aan de wedstrijd.
‘Zilvergroen’ verwierf wel geen plaatsje op de 
shortlist, maar de vraaggesprekken met 12 actieve 
Groen!Plussers lezen erg vlot en inspirerend. Zelf 
werd ik aan de tand gevoeld door vriendin Elka. Dit 
is het 13de interview dat deontologisch niet in het 
boek thuishoorde… 

Bij onze eerste kennismaking dacht ik dat je een oud-journa-
list was. Klopt dit ?
Neen. Maar ik begrijp je veronderstelling. Ik heb taal altijd 
een belangrijk element gevonden en was er veel mee bezig. 
Ik schreef ook een tijd cursiefjes voor een krant. Dat heeft 
misschien die indruk gewekt.

Voor welk beroep had je dan wel gekozen ?
Ik wou leraar moderne talen worden. Maar dat was 
niet voor me weggelegd. Ik was toen niet rijp 
genoeg en wist de stof niet goed te verwer-
ken. Vader wou me nog een nieuwe kans 
geven, maar ik zette er een punt achter 
en ben in een expeditiekantoor gaan 
werken. 

Je bent nu 69 en al 6 jaar gepensioneerd. 
Nam je iets mee van je vroeger werk ?
Ik had een zakelijke binding met mijn job, 
maar mijn vrije tijd besteedde ik aan dingen 
die me echt interesseerden: film, fotografie,
journalistiek… Dat was al zo op college. Na de 
jeugdbeweging kwam ik in een jongerenclub. Ik kon daar 
mijn zelf verworven filmkennis doorgeven aan leeftijdsge-
noten. 
In 1969 ging ik me ook inzetten in de lokale politiek. De 
Volksunie boeide mij als nieuwe en frisse partij.

Waarom ben je steeds actief blijven deelnemen aan het ver-
enigingsleven ?
Doordat mijn pensionering geleidelijk verliep via deeltijds 
werk, kwam er tijd vrij om me meer bezig te houden 
met de aangehaalde interesses. Maar er kwamen ook 
nieuwe dingen bij, zoals de Antwerpse Groene Senioren 
en Groen!Plus.
Maar zoals bij velen is die sociale bekommernis gegroeid 
vanuit de jeugdbeweging. In mijn geval was dat de Chiro.

Je focuste dus op verschillende terreinen. Hoe zou je die rang-
schikken in functie van belangrijkheid voor jou persoonlijk ?
Voor mij blijft politiek het belangrijkste. Niet langer het 
directe politieke mandaat, wel het kunnen bijspringen met 
vroeger opgedane ervaring. Politiek inzicht ook. Ik kan dat 
kwijt binnen Groen!Plus. Maar voor mij betekent dat even-
veel persoonlijke genoegdoening als idealistische inzet.
Naast de politiek blijft journalistiek mijn lang leven. Ooit 
was ik correspondent voor twee kranten, nu houd ik het bij 
foto’s en teksten voor ‘Blauwtong’, een digitale satirische 
dorpskrant die ik met mijn vriend en cartoonist Paul(o) 
Verschaeren te Aartselaar ‘uitgeef’. We nemen daarin het 
dorpspolitieke leventje op de korrel.
En dan is er ook nog de fotografie. Ik gebruik mijn foto’s 
vooral bij de satirische teksten die ik schrijf voor ‘Blauwtong’ 
en Zilverblad en voor de website van Groen! Plus.

Ben je daarnaast nóg bezig in andere groeperingen ?
Toch wel. Ik ben al jarenlang lid van de Antwerpse Jazz Club 
(AJC) en volg hun luisteravonden, maar dat is eerder een 
passief lidmaatschap.
Ik zit ook in de Raad van Bestuur van het Cultureel Centrum 
’t Aambeeld’ in Aartselaar. Cultuur vind ik heel belangrijk. 

Wat we organiseren moet zo breed mogelijk 
openstaan voor zoveel mogelijk mensen. Om 

dat te peilen heb ik ooit gevraagd een 
enquête te organiseren naar de behoef-

ten van de bevolking.
Verder ben ik nog lid van Natuurpunt, 
maar meer als ‘consument’ en omdat 
ik daar gelijkgestemden vind voor mijn 
visie over natuurbehoud. 

Wat houdt je in beweging ?
De behoefte om te overtuigen. Maar tege-

lijk het aanvaarden dat alles eindig is, dat de 
tijd die ons rest steeds korter wordt..

En naar de toekomst ? Je wordt ouder. Hoe denk je daarmee 
om te gaan ?
Realistisch : ik heb me voor een aantal zaken ingezet en kan 
daar met een zekere tevredenheid op terugblikken. Door 
het feit dat je iets ‘gerealiseerd’ hebt, ga je met een zeker 
‘aplomb’ reageren. Het maakt je rustig, zelfs al ga je fysiek 
achteruit. En als het lijf niet meer meewil, staan er nog veel 
boeken klaar om gelezen te worden!

Wat zal je het langst blijven bezighouden ?
Ik hoop dat ik mijn kritische zin kan behouden. En vooral dat 
ik de moed blijf opbrengen om die steeds te uiten.

Elka Joris



Doelverdediger 
fons Mees gehuldigd
Groen!Plus en Jong Groen! ontdekten samen de grootheidswaanzin van 
de petrochemische industrie op de Linkeroever. Agalevpionier Fons Mees 
was daarbij hun gids. Ter afronding ontving Mees uit de handen van 
Vlaams parlementslid Dirk Peeters een aandenken aan Doel, waarvoor hij 
zich al jarenlang inzet.

We vertrekken met een volle bus, half 
om half Groen!Plus en Jong Groen!.  
Jong en oud is geïnteresseerd in wat er 
op Linkeroever gebeurt, met als triest 
dieptepunt de verdwijning van het pol-
derdorp Doel.
Fons Mees kan er meer over vertel-
len. Maar ook de hulpgidsen die hij 
onderweg heeft opgeroepen. Zo is er 
Mon Reyn, geboren in Kallo en auteur 
van het boek ‘Rijk polderland verdwe-
nen onder baggerzand’ (*). De eer-
ste polder die ooit werd opgespoten 
was de Sint-Annapolder, lang voor er 
daar van enige hoogbouw sprake was. 
Mon: ‘1953 heeft een belangrijke rol 
gespeeld bij de industrialisering van 
de Linkeroever. De februaristorm van 
1953 had nabij Pijp Toebak een flinke 
bres geslagen in de dijken. Daardoor 
stroomde het Scheldewater tweemaal 
daags tot in het centrum van Kallo. 
Terugkeren naar de polders van vroe-
ger bleek een onhaalbare kaart. Het 
achtergebleven slib werd verder opge-
spoten en in 1963 vestigde zich een 
eerste petrochemisch bedrijf.’

Ongebru ikt  Doe ldok 
We rijden door Kallo-Dorp en langs het 
Deurganckdok. Mon wijst erop dat er 
voor het vrijhouden van de toegang tot 
de dokken jaarlijks voor zo’n 25 miljoen 
euro dient gebaggerd! De activiteit aan 
de kade is overigens minimaal. Eén 
Chinees schip lost containers. Mon: 
‘Het is weekeind en de crisis heeft er 
ook wel mee te maken, maar toch: dit 
dok wordt slechts voor 1/10 gebruikt’. 
Een duidelijk voorbeeld van groot-
heidswaanzin vormt het Doeldok. Het 
werd speciaal gegraven voor de petro-
chemie, maar is nooit uitgebaat. Mon: 
‘Het is intussen gedempt, gedeeltelijk, 
bij gebrek aan zand!’ Ook hier werd 
dus vruchtbare poldergrond opgeof-
ferd voor petrochemie die er uiteinde-
lijk niet kwam. Het laatst bijgekomen 
bedrijf is intussen 20 jaar oud. 

Lege  conta iners
We passeren huizenhoge stapels con-
tainers. ‘Allemaal lege’, merkt Mon 
sarcastisch op. Ook dat heeft iets te 
maken met de crisis, maar er was al 
een overaanbod aan laadkisten. En dan 
is er het lang betwiste verdrag over 
de Scheldeuitdieping. Die moet ervoor 

zorgen dat nog grotere container-
schepen toegang krijgen tot de haven. 
Terwijl algemeen aanvaard wordt dat 
de behandeling van containers wei-
nig of geen economische meerwaarde  
creëert. We rijden het bedreigde Doel 
binnen. De aanblik van het nu gro-
tendeels verlaten dorp – nog slechts 
een 100-tal inwoners – is troosteloos, 
hoewel de talrijke graffiti en muurschil-
deringen aangeven dat er toch nog 
leven is. 

Lange  Wapper
Zijdelings heeft de sluiting van de 
Antwerpse ring er ook wel iets mee te 
maken. De Lange Wapper zou het ver-
keersinfarct moeten oplossen, terwijl 
dit precies zal aangewakkerd worden 
door het extra containervervoer. Waar 
is die extra Scheldeuitdieping, waar-
voor de Hedwigepolder wordt opge-
geven, dan goed voor? Vormt die, na 
de onproductieve investeringen in een 
petrochemische sector die uiteindelijk 
ten dode is opgeschreven, een even 
fatale als dwaze vergissing? Nadat we 
via de Liefkenshoektunnel opnieuw 
op de rechteroever zijn beland, 
biedt dit zeker stof tot nadenken.                                  
Teruggekeerd in Chapo ontvangt onze 
gids en Agalevpionier Fons Mees uit 
de handen van Vlaams volksvertegen-
woordiger Dirk Peeters een prachtige 
fotomontage van Doel, een realisatie 
van Groen!Pluslid Remi Cansse. 

Walter  Decoene 

(*) ‘Rijk polderland verdwenen onder 
baggerzand’, Edmond Reyn, 384 pag. 42, 
03-219 05 93 
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enGS STapJe DiCHTer BiJ 
eUrOpeSe erKenninG

Medio oktober had in het Zweedse Malmö een internationale bij-
eenkomst van groene partijen plaats uit 31 landen. Voor ENGS, het 
Europees Netwerk van Groene Senioren, woonden Tony Cooreman en 
Ria Kaatee de bijeenkomst bij van de European Green Party (EGP).
ENGS is sinds kort een INPO, een International Non Profit Organi-
sation. Het beschikt dus over een juridische structuur, waardoor het 
binnenkort ook officieel als ‘senior wing’ door de EGP kan erkend 
worden. In Malmö organiseerde ENGS een bestuursvergadering en 
een geslaagde en goed bijgewoonde workshop.
Centraal in deze vergaderingen stonden de Burgerrechten van  
Senioren. Dr Lucille Ryan O’Shea (Ierland) sprak er over de 3 actuele 
‘ismen’: racisme, seksisme en ‘ageisme’, terwijl Anita Kelles

(Finland) het had over de 
Internationale Rechten en 
Plichten van Ouderen.
Twee nieuwe landen, 
Frankrijk en Croatië traden 
toe tot het netwerk. ENGS 

nam in Kopenhagen ook nog deel aan een ludieke actie rond de ver-
maarde zeemeermin. Met vlaggen en regenschermen werd aandacht 
gevraagd voor de klimaatproblemen.
Tenslotte bracht Tony Cooreman tijdens de slotbijeenkomst verslag 
uit over de werkzaamheden van het ENGS en verzocht hij de EGP 
beroep te doen op de ervaring van de Europese groene senioren.

Ria  Kaatee ,  Tony Cooreman

Vrouwentribune
Uit het keurslijf 
De voorvechtsters van de Tweede 
Emancipatiegolf – we schrijven dan 
1970 en het woord feministe is nog 
niet in gebruik – hebben er enkele 
jaren over gedaan om te beseffen 
dat discriminaties wegwerken, de 
Code Napoleon wijzigen en opko-
men voor jezelf, niet volstonden 
om een harmonieuze samenleving 
op te bouwen: mannen moesten 
zich ook maar eens inzetten voor 
hun eigen emancipatie. Dit proces 
blijkt anno 2009 nog steeds aan 
de gang. 

En de kloof tussen wat de vrouw wil 
en de man wil schijnt nog te ver-
diepen. Allerlei recente enquêtes uit 
binnen- en buitenland wijzen in die 
richting. Het aantal echtscheidingen 
swingt de pan uit.
Maar niet getreurd : er zijn wel dege-
lijk voorbeeldmannen die een pluim 
verdienen, althans in Nederland. Op 
vaderdag 2009 reikt minister van 
emancipatie, Ronald Plasterk, voor 
het eerst de ‘Uit het keurslijf’- prijs uit, 
een eerbetoon aan een persoon of 

organisatie die een zichtbare rol heeft 
gespeeld in het bevorderen van de 
emancipatie van de man. In de marge 
van die prijs investeert hij 2,4 mln 
euro in vadercentra. Vadercentra zijn 
bedoeld voor vaders uit achterstands-
wijken om hen beter te leren omgaan 
met hun kinderen. Dit is samen com-
puteren, zwemmen en judoën enz...
De overige genomineerden hebben 
sprekende namen als ‘ De Keukentafel’, 
’Papa Plus’, ’Huismannen’ en ‘Papa 
Wil’.
Ook academici en publicisten die zich 
met woord en daad ingezet hebben 
voor de emancipatie van man en vrouw 
komen op de lijst van genomineerden 
voor. En dat het vaderleerproces niet 
noodzakelijk saai verloopt, bewijzen 
de mannen van het Rotterdamse E-
team. Het is samengesteld uit mannen 
van 8 verschillende nationaliteiten en 
uiteenlopende leeftijd. Ze beperken 
zich niet tot exotische etentjes maar 
voeren discussies in buurthuizen, ker-
ken en moskeeën rond de gelijkheid 
van de seksen. Met uitgesproken zin 
voor humor vertellen ze ‘sterke’ ver-

halen over hun machocultuur, in de 
trant van ’mijn schoonbroer verzet 
nog geen kopje!’. De mannen van het 
E-team zijn wat blij met kleine stapjes 
in de goede richting.
Wie won uiteindelijk de prijs op 
vaderdag? Een volbloed Nederlands 
hoogleraar. Hij blijft namelijk één dag 
per werkweek thuis om voor de kin-
deren te zorgen.
Er is nog veel werk aan de winkel!

Lena Burm
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Groen!Plus is een actief lid van de Vlaamse Ouderenraad. Dit blijkt uit de deelname aan de diverse 
werkgroepen,waarvan je hierbij een overzicht vindt van onze vertegenwoordigers daarin met hun adresgege-
vens. Je kan ze daardoor ook makkelijker contacteren.

Wil je op de hoogte gehouden worden van de laatste nieuwtjes dan kan je een mail zenden naar de 
Ouderenraad om on-line hun nieuwsbrief te ontvangen. Toch ook nog even de contactgegevens van de 
Vlaamse Ouderenraad vermelden :
Koloniënstraat 18-24,bus 7, 1000 Brussel, Tel. 02.2093451/52, 
info@vlaamse-ouderenraad.be, www.vlaams-ook.be

groen!plus- vertegenwoordigers in de vlaaMse ouderenraad -  periode 2010-2014*

algeMene vergadering en raad van Bestuur

Jan CUYCKENS v  03-827 46 28  0485-56 09 83 Vaderlandstraat 23,2610 Wilrijk jan.cuyckens@pandora/be
Mia GOELEN p  03-289 53 34  Kard.Cardijnlaan 58,2830 Tisselt mia.goelen@telenet.be

coMMissies 

  Commiss ie  Bestaanszekerhe id ,  Economie  en  Arbe id
Greta BUYLE v  053-83 86 25   Pontweg 10, 9450 Haaltert    greta.buyle@telenet.be
Tony COOREMAN p  03-830 49 06  0475-32 52 62    Kerkelei 7, 2610 Wilrijk tonycooreman@telenet.be

   Commiss ie  Welz i jn ,  Gezondhe id  en  Zorg
Elka JORIS v         03-211 01 53 0494-16 94 74 Fred.van Eedenplein 3 bus 26,  elkajoris@yahoo.com.au
   2050 Antwerpen
Gerry GULDENTOPS p   0459-38 08 70         Leerkens 36, 2600 Berchem guldentopsgerry@hotmail.com

Commiss ie  Wonen ,  Mobi l i te i t  en  Ve i l ighe id
Elka JORIS v         03-211 01 53  0494-16 94 74 Fred.van Eedenplein 3 bus 26,  elkajoris@yahoo.com.au
           2050 Antwerpen
Gerry GULDENTOPS p  0459-38 08 70         Leerkens 36, 2600 Berchem guldentopsgerry@hotmail.com

  Commiss ie  Cul tuur ,  Leren  en  Maatschappe l i j ke  Part i c ipat ie
Rik CARMEN v        03-449 33 66 0495-64 19 40 Heideland 30, 2640 Mortsel rikcarmen@scarlet.be
Walter DECOENE p  03-887 39 11 0487-68 29 45 H. De Braeckeleerlaan 47/1,  walter.decoene@pandora.be
   2630 Aartselaar 

Commiss ie  Sport  en  Bewegen
Guy WILLEMS v  09-372 59 33  0472-81 09 88 Groenplein 6/201, 9060 Zelzate guy.willems@scarlet.be
Rony VAN OOSTERWIJCK p  03-488 03 00   Merelstraat 23, 2500 Lier rony.sport@pandora.be

Commiss ie  Federaa l  Ouderenbe le id
Tony COOREMAN v   03-830 49 06 0475-32 52 62 Kerkelei 7,  2610 Wilrijk tonycooreman@telenet.be
Greta BUYLE p  053-83 86 25   Pontweg 10, 9450 Haaltert    greta.buyle@telenet.be

Commiss ie  Internat ionaal  Ouderenbe le id
Ria KAATEE v  02-649 83 90 0486-56 73 75 Lesbroussartstraat 94, 1050 Elsene meeze@brutele.be
Mia GOELEN p  03-289 53 34  Kard.Cardijnlaan 58, 2830 Tisselt mia.goelen@telenet.be

* v = ef fect ief  l id   p = plaatsvervangend l id

Vlaamse Ouderenraad en Groen!plus



De vraag mag gesteld worden, nadat er tijdens de 
Groen!Plusfietstocht in Limburg alweer 7 groene 
pluimen werden uitgereikt.
En het volmondig antwoord is ‘ja’. Want zo’n groene 
pluim voor een sociaal of milieuvriendelijk initiatief 
biedt vele mogelijkheden.
Het is ontegensprekelijk een hart onder de riem voor 
een groep vrijwilligers – medestanders – hoewel ze 
dat niet altijd willen geweten hebben. Maar onge-
acht belangstelling en appreciatie, iedereen is blij met 
zo’n pluim.
Zowel in West-Vlaanderen als in Limburg gaf onze fiets-
tocht weer aanleiding tot enige persbelangstelling, wat 
natuurlijk mooi is meegenomen.
Voor Groen! is de uitreiking van groene pluimen ook een 
geschikte gelegenheid om het oor te luisteren te leggen. 
Niet zelden geeft de verkregen informatie de aanzet tot 
het stellen van een parlementaire vraag, of tot het nemen 
van een groen initiatief.
Samen met de 3 pluimen in de Westhoek lag het totaal dit 
jaar op 10. We moeten natuurlijk niet overdrijven, ook al 
zijn de initiatieven die een pluim verdienen legio. In 2010 
verwachten we een derde pluimentocht in Limburg, een 
wandeltocht in het Heuvelland in West-Vlaanderen en een 

eerste fietstocht in Oost-Vlaanderen. Boudewijn Van Belle 
spreekt over een ‘doenbaar parcours’, maar in de Vlaamse 
Ardennen zitten nu eenmaal kuitenbijters!
En zowel in Limburg, West-Vlaanderen als in Oost-
Vlaanderen willen we zoveel mogelijk lokaal Groen! bij de 
tocht betrekken. Ook dat moet een opdracht zijn: plaatse-
lijke groepjes, die het vaak knap moeilijk hebben, wat extra 
zuurstof bezorgen.

Moeten er nog 
pluimen zijn?

groen!plus en ecolo+ 
Bekijken kritisch Mekaar en het eilandje in antwerpen
Op 24 oktober jl organiseerde Groen!Plus in de Chapo in Antwerpen een ontmoeting met Ecolo+. 

Na de traditionele verwelkoming met koffie/thee en een ontbijtkoek werd er op een gemoedelijke wijze van gedachten gewis-
seld over de verschillende methodieken die beide groene partijen gebruiken om de kiezers te ‘bekoren’. Vervolgens werd met 

de stadsbus naar de havendokken gereden.
Na het verorberen van een designerbroodje in een splinternieuwe bistro aan het 
Bonapartedok werd het ‘Eilandje’ bezocht. Daar werden we door een alternatieve gids 
begeleid langsheen het pad van schilder Eugeen Van Mieghem, langs de oude haven, 
het Museum aan de Stroom (MAS) en de Red Starlinegebouwen, van waaruit miljoe-
nen emigranten naar Amerika en Canada vertrokken... 
Als afsluiter van deze interessante ontmoeting werden onze dorstige kelen gelaafd in 
het stationscafé van het Antwerpse Centraal station. Groen!Plus heeft haar opzet om 
de Antwerpse horeca te charmeren volledig kunnen inlossen. En deze aanpak werd 

door de aanwezige groenplussers 10 op 10 geëvalueerd! Daarna wuifden we onze Waalse groene leeftijdsgenoten uit met de 
belofte onze alternerende bezoeken te bestendigen. 
Met dank voor de perfekte organisatie aan Elka Joris, Tony Cooreman en Walter Decoene
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Ziekenhuisopname? 
Vraag vooraf een kostenraming!
Voorjaar 2009 ondernamen enkele Groene Senioren een mini-enquète in de belangrijkste Antwerpse ziekenhuizen. 
De opname voor een operatie kan niet enkel lichamelijk, maar ook financieel een ernstige ingreep betekenen.
Kan je als (oudere) patiënt je daartegen wapenen? 

In het Antwerpse heb je 4 grote groe-
pen van ziekenhuizen: het OCMW 
(ZNA), Monica, de GZA* en het 
Universitair Ziekenhuis Antwerpen 
(UZA). Gewapend met een goed 
uitgekiende vragenlijst kwam het 
(uiteindelijk) met alle vier tot een 
gesprek. 
Als je met de vraag: ‘Wat kost een 
andere heup steken?’ aan de balie 
verschijnt, moet je natuurlijk niet ver-
wachten dat men je onmiddelijk een 
sluitend antwoord geeft. Dat hadden 
we uiteraard ingecalculeerd, maar 
zelfs met het nodige geduld heeft 
het hele onderzoek ons aardig wat 
geloop en telefoons gekost.

Concreet: wat waren jullie ervaringen ?
Dat je als patiënt bij een niet drin-
gende ingreep – dus niet voor een 
appendicitis – wel degelijk een kos-
tenbecijfering kan krijgen, maar dat je 
daarvoor op je rechten moet staan. 
Een ziekenhuisrekening valt grosso 
modo uiteen in 2 delen: de ligdagprijs 
en de ingreep zelf, al dan niet ver-
meerderd met extra erelonen.
Elk ziekenhuis dat zich respecteert, 
pakt tegenwoordig uit met patiënten-

informatie, maar die blijft, hoewel 
mooi verpakt, vrij algemeen. 
Wat het verblijf zal kosten, daar kan de 
infobalie, of de ombudsman of -vrouw, 
je wel op antwoorden. Moeilijker 
wordt het als de chirurgische ingreep 
ter sprake komt. Dan wordt ineens een 
boekje met nomenclaturen openge-
trokken waar je oren bij gaan flapperen. 
Geneeskunde is, zo blijkt, een heel 
ingewikkelde materie geworden; iets 
waarbij je volledig aan de kennis van 
artsen bent overgeleverd.
Een goede raad is dan ook er vooraf 
met je huisarts of specialist over te 
praten. Zij hebben wel toegang tot 
de nomenclatuur die bepaalt welke 
ingreep precies dient uitgevoerd. Met 
die gegevens kan een ziekenhuis je, 
naast de te verwachten kosten voor 
het verblijf, ook schriftelijk de te ver-
wachten kosten van de ingreep bezor-
gen.
Maar opgepast ! Spontaan gebeurt dit 
niet. Je moet als patiënt enige mon-
digheid en vooruitziendheid demon-
streren. Zo beweerde het UZA ‘dat 
een schriftelijke offerte geen veralge-
meende praktijk is en ook niet gepro-
pageerd wordt.’

Hospitalisatieverzekering
Heb je een hospitalisatieverzekering ? 
Dat is de eerste vraag die men je stelt. 
Dit sociaal voordeel – dat voor onze 
leeftijdsgroep steeds duurder wordt 
– werkt oriënterend bij de prijsbe-
rekening. Iedereen denkt natuurlijk 
direct aan de ‘supplementen’ die 
door artsen worden aangerekend in 
één- of zelfs tweepersoons-kamers. 
Ziekenhuizen brengen dit echter veel-
eer in verband met de afrekening van 
hun factuur, namelijk met het gedeel-
te dat ze van het ziekenfonds of van 
de verzekering terugtrekken. En wat 
de fameuze supplementen betreft: 
men raakt er stilaan van doordrongen 
dat men de kip met de gouden eieren 
aan het slachten is. We noteerden 
terzake enige matiging en daar zal de 
dreigende put in de sociale zekerheid 
ongetwijfeld niet vreemd aan zijn.   

* Ziekenhuizen Netwerk Antwerpen 
(OCMW), Monica (Eeuwfeestkliniek en 
O.LV. Middelares) GasthuisZusters van 
Antwerpen en Universitair Ziekenhuis 
Antwerpen
Het volledige rapport kan opgevraagd 
worden bij walter.decoene@telenet.be
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‘ en…HeBT U 
VOOr Die HOnD 
WeL BeTaaLD?

Ik zit op de tram. Voor mij zit een blinde 
(of slechtziende?) met zijn geleidehond. 
Die ligt voor hem, met zijn poten voor de 
zitplaats ernaast. Op die zitplaats ligt een 
witte stok, als signaal..  
De tram stopt aan een halte en er stapt 
een vrouw op. Ze wil naast de man gaan 
zitten en vraagt beleefd: ‘Mag ik gaan 
zitten?’.
‘Geen probleem’, zegt de man, ‘als u maar 
op de hond zijn pootjes let’. De vrouw 
bekijkt man en hond en vraagt korzelig: 
‘Hebt u voor die hond wel betaald?’.

Ik zit er heel even verveeld op te kijken 
en wil me mengen in het gesprek, maar 
de man zelf is kennelijk niet van gisteren. 
‘Mevrouw, die hond kost 600.000 oude 
Belgische frank en dan zou u willen dat 
ik voor hem nog eens een tramrit betaal. 
Hoe durft u!’.
Er komt ook reactie van andere tramrei-
zigers. Die kunnen wel begrip opbrengen 
voor de man met hond. Ongepast en 
erover, zo vinden ze de vraag van de 
vrouw. Die kruipt in haar schulp en geeft 
geen kik meer.
De man, ook wel wat geschrokken van 
het voorval, wil het uitpraten. Hij legt de 
dame uit dat ze, als ze seffens afstapt, net 
als hij ooit meemaakte, kan struikelen, 
het hoofd kan stoten en daar blindheid 

aan overhouden. Een weinig waarschijn-
lijk scenario, maar het maakt indruk. ‘Ja, 
ja’, murmelt de dame, ‘... maar ik had het 
niet gezien.’ 
Mager excuus. Hoe kan je nu over een 
kanjer van een hond en een witte geleide-
stok zomaar heenkijken? 
De man vindt dat de dame toch wel haar 
excuus kan aanbieden, maar zover komt 
het niet. Stilzwijgen is het antwoord. 
Incident gesloten. Of toch niet?
Kunnen mensen zich nog voldoende in 
een situatie inleven? Of is het ieder voor 
zich: de ‘struggle for life’, zoals het altijd 
geweest is?

Walter



We leven langer, maar zijn we dan nog in goede 
gezondheid ? Een goed milieubeleid kan ziekten voor-
komen, maar daar heb je als individu geen greep op. 
Gemeenten, OCMW’s, districten en provincies kunnen 
daar wat aan doen. Vanuit geslaagde praktijkvoor-
beelden wil Groen!Plus inspiratie bieden aan iedereen 
met interesse voor een ouderenbeleid dat de gezond-
heid bevordert.

prograMMa
10u onthaal met koffie/thee 
10.30u Verwelkoming door Hugo Van Dienderen, voorzitter 

van Groen!Plus en dagvoorzitter
10.40u Willy Minnebo, burgemeester van Zwijndrecht én 

zelf oudere, over seniorenbeleid in zijn gemeente. 
11.15u Fatima Bali, districtschepen in Borgerhout, over 

gezond ouder worden en mensen van een andere 
etnische afkomst. 

11.50u Lowie Van Doninck, ex-OCMW-voorzitter van  
Malle over een nieuw nederlands concept ‘saluto-
genese’. 

12.30u middagpauze met gezonde broodjes en bezoek aan 
de ideeënmarkt. 

14.00u Dirk Tieleman, Bekende Vlaming en ex-VRT-journa-
list, over doorwerken na de pensioenleeftijd met een 
persoonlijk statement over gezond ouder worden.

14.35u Magda Aelvoet, ex-minister van Volksgezondheid, 
inventariseert in opdracht van de regering wat 
gemeenten kunnen doen tegen dementie. Tijdens 
het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie 
organiseert ze daarover een internationale bijeen-
komst op hoog niveau. Wij krijgen een voorsmaakje.

15.10u Dirk Avonts, professor Huisartsgeneeskunde Uni-
versiteit Antwerpen en bezieler van een groepsprak-
tijk, over een lokaal gezondheidsbeleid.

15.45u Björn Rzoska, ondervoorzitter van Groen! 
 en gemeenteraadslid van Groen! in Lokeren trekt 

conclusies
16u-17u receptie

Voor  wie?  iedereen met interesse voor het onderwerp, 
vooral uit de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant 
en Limburg. Op zaterdag 20 februari 2010 organiseert 
Groen!Plus een gelijkaardige inspiratiedag in Brugge voor 
West- en Oost-Vlaanderen.
Waar?  Zaal Rubens, Statiestraat 175 in Berchem. 
Op enkele stappen van de achteruitgang van het NMBS-
station Berchem.

8z i l v e r b l a d

Dee lnemersmap:  daarin willen we interessante zaken ivm 
lokaal ouderenbeleid opnemen. Hugo Van Dienderen krijgt 
graag suggesties, ook voor de ideeënmarkt : 03.2887747 - 
GSM 0495.523769 hugo.vandienderen@groen.be. 
Deelname is gratis, maar voorafgaandelijke inschrijving is nodig, 
liefst via mail bij Hugo Van Dienderen, met vermelding van vol-
gende gegevens : Naam,voornaam,adres, functie en organisatie, 
Tel/gsm, e-mail

KerSTreCepTie 
GrOen!pLUS 
in HeT GrOen!HUiS 
Te BrUSSeL
vrijdag 18 deceMBer 2009 
van 15u tot 19 u

Gastsprekers zijn VICKY 
DE MEYERE, een jonge 
antropologe en politico-
loge die samen met haar 
man PETER TOM JONES het 
Terra Reversa, de transitie naar rechtvaardige duur-
zaamheid schreef en Wouter Van Besien,de nieuwe 
voorzitter van Groen! 
Zoals steeds is er tijd om bij een natje en een droogje 
flink bij te praten. Dit jaar letten we bijzonder op de 
ecologische voetafdruk van de drankjes en de hapjes. 
Maar die zorg zal het Bourgondisch karakter van de 
Groen!Plus recepties-in-eigen-beheer niet schaden.
Iedereen welkom in het Groen! Huis, Sergeant De 
Bruynestraat 78-82 Anderlecht op 5 minuten van het 
nmbs-station Brussel-Zuid.

STUDieDaG : Gezond ouder worden, een opdracht voor lokale besturen
zaterdag 12 deceMBer van 10 tot 17 u in BercheM-antwerpen
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