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OOk een jeugdige reactie…

Niet enkel de deelnemende senioren 
hebben genoten van de 150 km lange 
Pluimentocht in de Westhoek. We 
ontvingen ook een enthousiaste 
reactie van Ilse Vanraepenbusch 
uit Stavele (Poperinge), een jonge 
dertiger die met ons de ganse week 
meefietste .

‘Ik kan alleen maar zeggen dat ik vorige 
week zo’n energieboost heb gekregen 
dat ik er gewoon geen woorden voor 
vind. Ik ben begonnen me te verdiepen 
in alles wat Groen! is, waarbij ik dus alle 

bestaande sites aan 
het uitpluizen ben.
Ik wil daarbij ook zeggen dat ik de 
site van Groen!Plus de meest leven-
dige en interessantste vind. Ik zal eens 
met Kathleen Bevernage moeten pra-
ten om zo’n site op te zetten in de 
Westhoek. 
Ik vind jullie activiteiten fantastisch. 
Het enthousiasme spat er gewoon van 
af. Wij dertigers kunnen er alleen maar 
een voorbeeld aan nemen. Ik heb, als 

journalist in spe, 
Walter uitgeroepen 

tot mijn grote voorbeeld. Eigenlijk heb 
ik jullie allemaal uitgeroepen tot mijn 
grote voorbeeld. Het is héél, héél lang 
geleden dat ik nog zo’n prachtige week 
heb doorgebracht in het gezelschap 
van zulke prachtige mensen. 
Jullie hebben iets in mij wakker gemaakt 
dat niet meer te doven is en dat is het 
mooiste cadeau dat ik ooit van iemand 
heb gekregen.’
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neemt grOen! seniOren-
kandidaten ernstig?

Scoorden de 55plussers goed bij de laatste verkiezin-
gen? 
De cijfers zijn wat ze zijn en we gaan ze hier niet meer 
uitpluizen. Veel belangrijker dan de cijfers is de vraag 
of senioren wel een ernstige kans hebben gekregen op 
de lijsten.
Eigenlijk ligt het antwoord bij de partij. Worden 
de 55 plussers door Groen! nog als volwaardige 
kandidaten beschouwt? En is de partij bereid hen bij 
de verkiezingen van 2011 en 2012 een betere plaats te 
bezorgen op de lijst? 

Laten we realistisch zijn. We leven niet meer zoals in de 
tijd van onze grootouders. Wie toen met pensioen ging, 
was oud. Het enige wat overbleef was ‘nog wat van zijn 
pensioen genieten’. Het was stilzitten en toekijken wat de 
jongeren deden.
Vreemd genoeg waren de zittende politici toen gemiddeld 
veel ouder dan nu. In de Senaat kwam je niet binnen bene-
den de veertig. Grijsheid was wijsheid.
Wie tegenwoordig met (brug)pensioen gaat, is niet uit-
gedoofd. Hij of zij heeft meestal al lang plannen gesmeed 
‘tegen dat het zover is’. Actievelingen die naast hun beroeps-
leven ook een sociale inzet hadden, gaan op dat elan door. 
‘Zilvergroen’, het rollenboek van Groen!Plus, toont dit klaar 
en duidelijk. 
Tegelijk leven mensen veel langer. Ze gaan niet enkel op 
reis, maar willen ook actief bezig blijven. Senioren willen 
meepraten, hebben hun eigen (gerijpte) visie op het leven. 
Zoiets gooi je niet weg. Zeker voor ecologisten, voor wie 
het een tweede natuur is om zorgzaam met materiaal en 
middelen om te springen, zou het ook evident moeten zijn 
dat er met mensen zorgzaam wordt omgesprongen.
Daartoe is het essentieel dat de partij de knowhow van haar 
leden in kaart brengt, zodat ze er gebruik kan van maken. 
Maar keren we terug naar verkiezingen.
Waarom zouden senioren enkel wat puntjes mogen aan-
dragen die, als het kadert, misschien in het partijprogram-
ma worden opgenomen? Terwijl de maatschappij vergrijst 
en het kiespubliek voor een groot percentage uit ouderen 
bestaat.
Moeten die dan niet bewerkt worden? Zijn dat dan geen 
potentiële kiezers? En willen die zich niet herkennen in 
mensen die het best hun noden en verzuchtingen kennen 
en verdedigen?
Zichtbare, goede plaatsen op de lijsten in 2011 en 2012, dat 
moet het uitgangspunt zijn. Zoveel is duidelijk.

Groen!Plus leeft en er is nog heel wat ruimte in onze rangen.

redactieraad zilverblad

eurOpees netwerk vOOr 
grOene seniOren werkt 
OnvermOeibaar dOOr

ENGS, het Europees Netwerk voor Groene Senioren, 
verzamelde op 25-27 maart 2009 in Brussel voor zijn 
jaarlijkse algemene vergadering met als speciaal tema  
‘Against the increasing liberalisation of social servi-
ces’. Een 30-tal afgevaardigden uit gans Europa, van 
Malta tot Zweden en Finland waren aanwezig, even-
als een delegatie van vlaamse groen!plussers. 

Sinds 1 juli is het ENGS een internationale v.z.w. Dit bete-
kent dat we ons officieel een ‘INPO’, een International Non 
Profit Organisation, mogen noemen.
Mark Deckers, die vanaf het ontstaan bij het ENGS betrok-
ken was, heeft zich recent teruggetrokken. Hij gaf er de 
voorkeur aan zich verder in te zetten binnen Terra Reversa. 
In duo met Ward Bosmans verzorgt hij er de succespresen-
tatie ‘Tout va très bien, madame la marquise’. We danken 
Mark langs deze weg voor het vele werk dat hij heeft ver-
richt.
De Vlaamse werkgroep binnen ENGS, waarvan Ria Kaatee, 
Gyde Knebusch, Walter Decoene en Tony Cooreman deel 
uitmaken, wordt uitgebreid met Pierre Van Laethem, lucht-
vaart- en klimaatdeskundige.
Om dure verplaatsingen te vermijden werd begin juli een 
eerste ‘Skype-Boardmeeting’ gehouden. We experimente-
ren er verder mee…
Van 15 tot 18 oktober 09 neemt het ENGS deel aan de 
EGP-Herfst-meeting in het Zweedse Malmö. Tegelijk orga-
niseert het er zijn halfjaarlijkse bestuursvergadering en een 
speciale themavergadering (thema is nog te bepalen).
Het ENGS heeft nu ook een eigen flyer. Voorlopig enkel in 
het Engels, maar het wordt vertaald. Wie de Engelse versie 
wil inkijken, stuurt een mailtje naar Tony.
Na het zomerreces start ENGS ook een eigen website op.

Tony Cooreman

voorzitter  

tonycooreman@telenet.be



mijn ‘elektrische’ fiets, 
mijn vrijheid! 

Ouderen zullen steeds vaker, talrijker en langer deelnemen aan 
het verkeer. Daarbij zullen ze  specifieke noden en behoeften ont-
dekken en daarvoor ook oplossingen verwachten. Een mogelijke 
oplossing voor fietsminnende senioren is de electrische fiets.
In de handel bestaan reeds verschillende types, zelfs plooibare en 
ook driewielers. De keuze is afhankelijk van de prioriteiten die je 
stelt : fietsen met veel comfort en wat meer uitgeven hiervoor of 
een goedkopere versie kopen! Vooraleer tot een dergelijke aankoop 
over te gaan consulteer je best wat websites en ga je ter plaatse de 
fiets uittesten voor een proefritje.

Onze reporter ging op stap om een 
ervaringsdeskundige te strikken. Want, 
wij groene senioren, zijn voor alles 
fietsvrienden. Samen leggen we per 
jaar nogal wat kilometertjes af.  Maar 
wat als het trappen niet meer zo goed 
mee wil? Of als er flink wat tegenwind 
opduikt?
Mieke De Graef uit Sint-Niklaas, voelde 
stilaan de druk der jaren en schafte zich 
een ‘elektrische fiets’ aan. De geknipte 
persoon voor een interview !

Zilverblad: We vallen met de deur in 
huis: wanneer heb je besloten een ‘elek-
trische fiets’ aan te kopen?
Mieke: Ik kocht een elektrische fiets 
toen ik 68 was. Dit jaar word ik er 
72. Eerst deed ik nog tochten in de 
vrije omgeving; nu gebruik ik mijn fiets 
om boodschappen te doen en om te 
“gaan” zwemmen. 

‘Elektrische fiets’ is misschien niet de 
juiste naam. Het is niet zo dat je er 
gewoon gaat opzitten, op een knopje 
drukt en er vandoor fietst. Hoe gaat het 
precies in zijn werk?
Je moet altijd wel blijven trappen. De 
motor helpt bij tegenwind, bergop, bij 
zware bagage… Er is ook een ‘POWER-
SHIFT’ die zo nodig kan ingeschakeld 
worden, maar die verbruikt wel  veel 
van het beperkte vermogen van de 
batterij.

Er bestaan allicht meerdere merken. 
Welk is jouw merk en waarom ben je er 
zo enthousiast over?
Mijn fiets is een E-move van het 
Belgisch bedrijf EBD, Electronic Bike 
Developments. De koepelorganisatie 
waartoe het behoort is Wattworld.  Bij 
de hoofdverdeler kan je je keuze maken; 
de fiets zelf koop je bij een fietshande-
laar. Bij defect worden motor en bat-
terij door de hoofdverdeler hersteld. 
Herstellingen aan de fiets gebeuren bij 
de fietshandelaar. Er is een waarborg 
van  één jaar. Mijn fiets zou nu in de 
moderne versie € 1.700 kosten.

Hoe lang kan je zo fietsen, zonder bij te 
laden? En vraagt dat bijladen veel 
tijd?
In principe kan je 60 km fietsen. Dit 
hangt af van je  eigen gewicht, het 
gewicht van de bagage, van de tegen-
wind en van het terrein.
En ook en vooral van het gebruik van 
de POWER-SHIFT.
Het opladen duurt enkele uren en het 
is voordeliger dit tijdens de nacht te 
doen. Voor mijn huidig gebruik laad ik 
om de twee nachten bij.

Waarop moeten we vooral letten, als 
we zo’n fiets aankopen?
De hoofdverdeler én de fietshandelaar 
helpen je kiezen. Belangrijk is goede 
afspraken te maken over de herstel-
lingen ná de waarborgperiode.
De vraag is ook hoelang er onderdelen 
beschikbaar blijven.

En de prijs ? Er wordt beweerd dat een 
‘elektrische fiets’ duur is. Klopt dit ?
Er zijn al fietsen vanaf €900 op de 
markt, maar zijn die wel modern?
Nieuwe modellen kosten tussen de € 
1.200 en de € 2.000, plooibare rond 
de € 2.500. Zoals in de auto-industrie 
komen er ieder jaar nieuwe en betere 
modellen uit. Na enkele jaren rijd je 
sowieso met een ouder model!
Zo’n elektrische fiets kost relatief veel 
geld, maar ik doe er al mijn boodschap-
pen mee en ik geraak overal.
Het is een waar genot om ermee te 
rijden en het voelt een beetje… alsof 
je niet ouder wordt!

Bedankt voor dit interview en nog veel 
‘elektrisch’ fietsplezier!

Enkele websites voor elektrische fietsen 
www.evstart.be
(verkoopt ook electrische driewielers)
www.wattworld.be  
www.elektrischefiets.com
(nederland en belgië)
www.elektrischefiets.be
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De ‘petites histoires’ die het geheel hebben gekruid, mis-
schien…
Het begint met de trein Kortrijk-Poperinge die wordt opge-
houden door een ‘ongeval’.
Gelukkig verliest Violette – die in Poperinge de ontbreken-
de schapen staat op te wachten – er haar kalmte niet bij.
In het Talbothouse – (the good old English ‘Every Man’s 
Club’) krijgen de heren van de schepping een ‘single room’ 
toegewezen, terwijl de eva’s het met een vierpersonenka-
mer moeten stellen. Dat daar geen feministische opstand 
uit ontstaat, verbaast ons nog steeds.

een henne met een warm gat…
De eerste dag bestaat uit een bezoek aan Freinetschool 
‘de Torteltuin’ en een verkenning van de omgeving. Henri 
Vandenberghe neemt daarbij resoluut het voortouw en 
fluit, als een volleerd scheidsrechter, bij elk opdoemend 
gevaar.

In de vooravond mag ‘de Torteltuin’ onze eerste pluim in 
ontvangst nemen op het stadhuis van Poperinge. Violette 
spreekt erg professioneel de ‘laudatio’ uit vanachter haar 
katheder. Na afloop worden we getrakteerd op een ‘hom-
meltje’, een pittig streekbiertje dat goed de dorst lest.
De tweede dag leren we in de hoppeboerderij ‘Hoppecruyt’ 
in Proven, alles over alfa- en aromatische hop, alsook over 
de bijteelt van verse hoppescheuten in het voorjaar. 
Topact van de dag wordt E.H. Van Acker, de pastoor van 

Haringe. De guit vergewist zich eerst ‘of iedereen West-
Vlams verstoat’, om dan met veel elan het verhaal van 
zijn kerk en van het vermaard Van Peteghemorgel  uit de 
doeken te doen. We noteren er ook het werkwoord ‘kok-
kedunnen’ en de uitdrukking ‘een henne met een warm gat 
legt meer eiers’.
Hoe heeft Rik Ryon, de kunstenaar die ons de drie koperen 
pluimen bezorgde, het ‘rode’ koper groen kunnen maken, 
vroegen velen zich af. Moeilijk in de politiek,maar een fluitje 
van een cent voor Rik.

lo, de luilekkerstad doet 
haar naam alle eer aan
Dat niemand het composttoilet in Willy Lievens’ Zonne-
Arc durft te gebruiken, werpt een collectieve smet op de 
groep. Je ziet de man denken: ‘Gaat er nu niemand op mijn 
verende bril zitten?’ Helaas ! Nog liever een volle blaas trot-
seren, dan die man een ‘moment de gloire’ te gunnen… 
Op dag drie staan (na wat lobbywerk bij onze reisleiders) 
de paters van de St.Sixtusabdij uit Westvleteren dan toch 

Over het succes van de eerste West-Vlaamse Groene 
Pluimentocht is intussen alles gezegd. Dat Violette 
Vansteelandt het geheel keurig georganiseerd en gere-
gisseerd heeft, dat konden we met eigen ogen vast-
stellen. Dat Groen! Poperinge, onder aanvoering van 
Marleen Rubben en Henri Vandenberghe, voor een 
schitterend culinair onthaal en een sportieve opvol-
ging hebben gezorgd, dat mochten we aan de lijve 
ondervinden. Wat valt er dan nog te vertellen?

groen!plus 
bepluimt 
de westhoek



op de agenda. Half elf, het is wat vroeg 
om de kwaliteit van ‘het beste bier ter 
wereld’ te testen, maar voor het overige 
laat die vroege proeverij geen merkbare 
sporen na op de fiets.
’s Avonds leggen we onze vermoeide 
leden te ruste in ‘Briesland’, een vakan-
tiehoeve in Alveringem, die bestierd 
wordt door Jocelyne, een dynamische 
boerin die voor iedereen een goed 
woord heeft.
In Lo-Reninge legt Violette er op dag vier 
de pees op, want we worden om 11 uur 
verwacht in ‘Lauka’, alwaar de toeristi-
sche dienst huist en culturele evenemen-
ten doorgaan. Op een loopje passeren 
we het interessante beeldenparcours en 
staan nauwelijks stil bij de taxus waaraan 
Juul Cesar geacht wordt zijn paard te 
hebben vastgeknoopt. In Lo, de luilek-
kerstad bij uitstek, vallen ons na de over-
handiging van onze tweede pluim, spijs 
en drank zo overvloedig ten deel dat de 
zelfbereide pick-nick er even later maar 
met lange tanden binnengaat.
Een nachtelijk onweer luidt dag vijf in. 
Helaas reeds de laatste. Er staat wind (in 
de rug) op het programma, een leuke 
introductie op de tandem ‘BeauVent/
ZonneWindt’ die onze laatste pluim in 
de wacht sleept. Aan de Kleine Dijk in 
Diksmuide worden we (gelukkig) niet 
met een receptie bedacht, want de voor-
bije dagen hebben sporen nagelaten.
In ‘Sint-Jan’, aan de overkant van de 
IJzertoren, wacht ons een laatste culinair 
moment samen. Het is mooi geweest: 
fijne groep, prachtige landschappen, 
interessante contacten, veel ‘fun‘ook.
Wedden dat Violette al aan volgend jaar 
denkt?
Walter  Decoene

www.groen-plus .be

ringleiding: 
een oPlossing voor slechthorenden 

Je moet het maar meemaken als slechthorende ! Je gaat naar een voor-
dracht en door het achtergrondlawaai versta je met moeite enkele 
woorden. Resultaat : je komt buiten met hoofdpijn en met een gefrus-
treerd gevoel. Nochtans bestaat er hiervoor een oplossing: een ringlei-
ding. 

Een ringleidingsysteem maakt het voor de slechthorende mogelijk om naar 
één geluidsbron te luisteren zonder last te hebben van achtergrondgeluid. 
Hierdoor wordt de spraakverstaanbaarheid verhoogt. Spraakverstaanbaarheid 
is vooral afhankelijk van de verhouding tussen het geluid dat je wenst te horen 
en het storende geluid op de achtergrond. 
Hoe  werkt  nu  zo ’n  r ing le id ing  ?
De meeste hoorapparaten hebben een zogenaamde M- en T-stand, andere 
zelfs een MT-stand. De M- (microfoon) stand is bedoeld voor ‘normaal’ luis-
teren, de ontvangst van het geluid gebeurt via de lucht door de ingebouwde 
microfoon in het hoorapparaat. De T- (telecoil) stand is voor de ontvangst van 
het geluid via de inductiespoel in het hoorapparaat. 
Een ringleidingsysteem bestaat uit een stroomsturende versterker en een lus. 
De versterker kan aangesloten worden op een geluidsbron, zoals TV, radio, een 
geluidsinstallatie of een microfoon. Het versterkt het ingangssignaal en stuurt 
het uit in de vorm van een stroom door de lus. De lus zelf bestaat uit een draad 
rondom de ruimte. Dit kan aangebracht worden rondom het plafond of onder-
aan, rondom de plinten van een vergaderruimte.

Wanneer de stroom door de lus loopt, ontstaat er een magnetisch veld in 
deze ruimte. Als een slechthorende zijn hoorapparaat in de T-stand schakelt, 
ontvangt de inductiespoel de fluctuaties in het magnetisch veld en zet deze om 
in een wisselstroom. Dit wordt dan weer omgezet in geluid. Het magnetisch 
veld binnen de lus is sterk genoeg om het voor de slechthorende mogelijk te 
maken om vrij door de ruimte te lopen en steeds te kunnen luisteren naar een 
comfortabel geluidsniveau. 
Waar  kan  j e  een  r ing le id ing  insta l l e ren  in  openbare  ru imten  ?
Aan de ontvangstbalie kan er een ringleiding geïnstalleerd 
worden. Maar het meest aangewezen is uiteraard om dit aan 
te brengen in een vergaderzaal. En dan mag er niet vergeten 
worden de aanwezigheid van die ringleiding duidelijk kenbaar 
te maken. Dit wordt het best aangeduid met een speciaal pic-
togram, zodat gebruikers van een hoorapparaat dit kunnen instellen. 
Een ringleiding zou een “must” moeten zijn in elk cultureel centrum en in 
vergaderzalen waar micro versterking aanwezig is. En…voor wanneer een 
ringleiding in de grote vergaderzaal van het Groen!huis in Brussel ?
En nog dit : ook voor gegidste wandelingen bestaan er toestelletjes zodat je 
de gids duidelijk kan verstaan. Informeer je hierover bij een gekend hoorcen-
trum.
Gerry Guldentops  -  V iolette  Vansteelandt

Ringleiding Versterker 
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bericht vOOr hObbytuiniers 

Tevee l  groenten  ?  Waarom het  surp lus  n ie t  geven 
aan  een  soc iaa l  res taurant  in  j e  buurt

Aan partijuitbouw doen betekent: een 
eigen netwerk creëren, waardoor we 
voor meer mensen zichtbaar worden 
en waardoor we zelf ook meer mensen 
kunnen bereiken.
Maar het werkt ook andersom. Via zo’n 
netwerk kunnen vrienden, kennissen 
en sympathisanten beter betrokken 
worden bij het denkwerk van Groen! 
als politieke partij.
Wat hebben we nodig om aan partij-
uitbouw te doen?
Allereerst een fiere overtuiging van de 
groene boodschap die we brengen. 
Dit vergt een goede basiskennis van 
de ecologie en van ons eigen groen 
gedachtegoed. Een degelijke vorming 
is dus noodzakelijk. Die vergt tijd en 

inzet, niet enkel van de leden, maar 
ook van de partijleiding. Duidelijke 
communicatie en coördinatie tussen 
vrijwilligers en professionals is dan ook 
essentieel.
Groen!Plus is bereid bij te springen, 
maar dit veronderstelt wel dat we op 
eenzelfde lijn zitten. In Brussel moet 
het kader ervan doordrongen zijn dat 
Groen! enkel kan groeien dank zij een 
hechte samenwerking met, en een 
degelijke ondersteuning van de lokale 
groepen. De netwerking die plaatselijk 
wordt opgezet, verdient professionele 
opvolging en begeleiding. Provinciale 
medewerkers moeten dus evolueren 
van ‘papieren kantoortijgers’ naar ‘tij-
gers in het veld’.

Bij de uitbouw en versterking van 
basisgroepen wil Groen!Plus de rol 
van gangmaker spelen. In het verleden 
hebben we daarin reeds het voorbeeld 
gegeven via het opstarten van provinci-
ale kerngroepen. In Wilrijk, Bert’s thuis-
basis, werd al een mini-netwerk opge-
zet en sinds kort is er de vernieuwde 
koepelopbouw in Antwerpen.
De ervaring heeft ons geleerd hoe de 
steeds groter wordende groep 55+ bij 
de groene politiek kan betrokken wor-
den. We zijn klaar om onze gangma-
kersrol verder op te nemen en samen 
met plaatselijke groepen initiatieven 
uit te werken die onze groene politiek 
‘vertalen’ naar het dagdagelijkse leven 
van de mensen.

Ik ben een gepassioneerde biologische tuinier ! Maar elk 
jaar heb ik van bepaalde groenten teveel. 
Toevallig kwam ik in Oostende in kontakt met de ver-
antwoordelijke van de Lapkoes, een vzw die een sociaal 
restaurant uitbaatte. Ik vernam van haar dat ze voldoende 
droge voeding kreeg van allerlei instanties, maar groenten 
moesten ze zelf aankopen. Biologisch gekweekte groenten 
kwamen er zelfs nooit op tafel!
Zo ben ik begonnen met mijn teveel aan groenten aan hen 
te geven. Eerst waren het sjalotten, dan wat aardappelen, 
pompoenen en courgetten.enz
Toen de Lapkoes geen subsidies meer ontving en moest 
sluiten, heb ik een andere soortgelijke organisatie gevon-
den die ook wat blij was om biologische groenten gratis te 
mogen ontvangen. 
Behalve sociale restaurants, zijn er ook in veel gemeenten 
meer en meer arme mensen die moeten beroep doen op 

voedselpaketten. En ook daarvoor is er nood aan verse 
groenten. 
Eigenlijk zou dit initiatief door VELT kunnen georganiseerd 
worden op ruimere schaal. Vandaar ook een oproep aan 
Groen!Plus Velt-leden om jullie lokale afdeling hiervoor 
warm te maken.
Graag ontving ik jullie reakties over mijn voorstel.
Violette  Vansteelandt

vanstevi@skynet.be

bert weyts: 
‘ZOnder lOkale partijuitbOuw 
redden we het niet. ’

Tijdens het Zomerweekeind van 28-30 augustus jl. in 
Nieuwpoort, hield Bert Weyts, Groen!Plus vormings-
verantwoordelijke, een opgemerkt pleidooi voor een 
stevigere partijuitbouw. Communicatie, een betere 
vorming en duidelijke afspraken, vormen samen de 
noodzakelijke ingrediënten. 
Maar welke rol kan Groen!Plus daarin spelen?
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een tuintje 
Op je buik?
Mag ik eens met een koude vinger op je 
schouderblad tikken? 
‘Groen zijn houdt niet langer op na de dood. 
Ecologisch begraven wordt steeds populair-
der’. Zo las ik het in ‘Dagblad De Pers’ van 9 
juni 2009, een Nederlandse gratis meeneem-
krant die – met excuses aan GvA en het 
Belang – kwalitatief heel wat beter scoort 
dan onze ‘Metro’.
Ik trof het kwestieuze nummer aan in ‘de 
Amsterdammer’. Die benaming gebruiken 
wij Antwerpenaars voor de NS-trein die ons 
al eens naar Brussel voert.  
Een tuintje op je buik. Het bestaat sinds kort 
bij onze noorderburen. Voor liefhebbers van 
de brandstapel is dit natuurlijk geen issue. 
Die hoeven hier dan ook niet verder te lezen. 
Maar voor wie na dit bovenaardse mordicus 

de kuil in wil, kan het een geruststellende 
gedachte zijn dat nabestaanden af en toe 
eens boven je body komen schoffelen. 
Ik zei het al: in Nederland bestaat het al. In 
navolging van Engeland kan je je daar laten 
bijzetten in een biologisch afbreekbaar graf. 
Ze draaien je in een lijkwade of je gaat in een 
eco-kist van duurzaam essenhout, gevloch-
ten riet, of zelfs van karton.

Chemische lak, verf of lijm zijn uit den boze. 
De binnenkant van de kist wordt bekleed 
met biologisch katoen i.p.v. de gebruikelijke 
milieuonvriendelijke kunststof. Idem dito voor 
de kleding waarmee je je laatste reis aanvat. 
Je moet natuurlijk zien wat je aantrekt, maar 
over kunstgebit en stalen heup doen ze niet 
moeilijk. De begrafenisondernemer komt niet 
in de kist kijken…
Bovenop het graf komt uiteraard geen steen, 
wat dacht je. We bevinden ons immers in 
Nederland en daar speelt ook de prijs een rol-
letje. Zo’n kartonnen kist is veel goedkoper en 
het ontbreken van een grafmonument scheelt 
een vermogen!
Voor wie het allemaal eens wil gaan bekijken. 
Begraafplaats ‘Zorgvlied’ in Amstelveen is the 
place to be. En hoe kom je daar milieuvriende-
lijk? Met de Amsterdammer, uiteraard.
Walter

vrouwentribune
rachel carson 
In onze vrouwentribune verdient Rachel Carson, de ‘founding mother’ van de 
moderne milieubeweging, een dubbel zitje, één als milieuactiviste en één als feministe. 
In ‘Uitgelezen’* verscheen een respectvol portret van deze Rachel Carson.Wij willen 
jullie de essentie ervan niet onthouden, temeer omdat niets nieuws onder de zon 
blijkt te zijn.
Wie was Rachel Carson : wetenschapster, schrijfster en vurig pleitbezorgster voor 
het behoud van de natuur? Geboren op 27 mei 1907 in Pennsylvania op een boerderijtje, waar armoe troef was. Toch 
wint ze een studiebeurs en gaat studeren aan het Pennsylvania College for Women met biologie als hoofdvak. 
Ze behaalt daarna een universitair mastersdiploma  en gaat werken in een maritiem laboratorium. Ze publiceert 
twee werken over oceanen; één ervan ‘The sea around us’ wordt in 1951 een bestseller.

In haar visie maken  mens en natuur 
deel uit  van hetzelfde ecosysteem.
Dit ecosysteem ziet ze gevaar lopen 
door het onoordeelkundig gebruik 
van pesticiden, ondermeer DDT.
In 1962 publiceert ze haar baanbrekend 
werk ‘Silent Spring’. Hierin documen-
teert ze de gevaren verbonden aan 
pesticiden. Ze wijst op de langdurige 
toxische residu’s van DDT, zowel in 
water als in de bodem. Ze vindt zelfs 
sporen hiervan in de moedermelk.
Ze krijgt de hele chemische industrie 
over zich heen, die het werk ‘boos-
aardig en hysterisch’ (zie Freud) vin-

den. Maar de publieke opinie en de 
politieke wereld zijn wakker geschud. 
President Kennedy eist een rapport, 
de Senaat opent een onderzoek en 
Carson getuigt voor deze heren over 
haar bevindingen. In 1972 wordt DDT 
verboden in de USA. De milieube-
weging schiet uit de startblokken. 
Rachel Carson wordt kort voor haar 
dood opgenomen in ‘the American 
Academy of Arts and Science’.
Ik vermeldde het hierboven : er is niets 
nieuws onder de zon. Sedert Carson, 
en tot op vandaag, is de milieubewe-
ging het voorwerp van onbegrip, van 

aanvallen vanwege industriereuzen, 
van politieke onwil, etc, etc.
En vrouwelijke groenen worden extra 
geviseerd (denk maar aan ‘groene 
hoer’).
Vandaag is, gelukkig, de bereidheid 
tot luisteren er wel.
Pessimisten waarschuwen met de 
boodschap : ‘Het is vijf na twaalf’.
Lena Burm

* bron : Uitgelezen, publicatie van Ro°sa, 
bibliotheek, documentatiecentrum, 
archief voor gelijke kansen, feminisme en 
vrouwenstudies, jg 24, nr 4
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uitnOdiging haventrip
Laten de begrippen Deurganckdok, Lange Wapper, 
Vlaanderen transitland bij u een belletje rinke-
len? Bent u ook bezorgd om de toekomst van de 
Antwerpse haven of wilt u er gewoon meer over 
weten? 
Op zaterdag 10 oktober 2009 organiseren Groen! Plus en 
Jong!Groen een bustrip rond de Antwerpse haven. Samen 
met u willen we de geschiedenis van de haven induiken 
en kritisch stilstaan bij haar evolutie. Deze studiereis biedt 
tegelijk gelegenheid om Fons Mees te huldigen. Fons staat  
sinds de begindagen van Agalev op de barricaden voor een 
leefbare havenstreek en zal als expert een groot deel van de 
trip begeleiden.
De dagplanning van de trip ziet er als volgt uit:

• Vanaf 09.30h: verwelkoming in de Chapo, 
 Antwerpen Berchem
• Halte 1: Deurganckdok
• Halte 2: Doel
• Halte 3: Lillo-Fort (picknick)
• Halte 4: Kuifeend
• Halte 5 (15.30h): huldiging Fons met glaasje

Inschri jven via elkajoris@yahoo com.au. Het inschrij-
vingsgeld bedraagt 10 euro. Daarin is de bus inbegrepen, 
de broodjes op de middag en één consumptie tijdens de 
receptie. Wanneer u ingeschreven bent, ontvangt u een 
uitgebreidere infomail en het rekeningnummer om de 10 
euro over te maken.

aanpassing vrijwilligerswet
De vrijwilligerswet van 2005 werd gewijzigd. 
Op 19 mei 2009 verscheen dit in het Staatsblad onder de 
titel ‘wet houdende diverse bepalingen van 6 mei 2009  
met betrekking op de verzekering en de vergoeding van 
vrijwilligers …’

studiedagen Over 
het gemeentelijk 
seniOrenbeleid

Groen!Plus organiseert op zaterdag 12 december 2009 een 
studiedag over het gemeentelijk seniorenbeleid  voor de 
provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Dit 
zal doorgaan in de Chapo, Berchem. Dezelfde studiedag 
zal op 6 februari 2010 in Oostende doorgaan voor West-
Vlaanderen en Oost-Vlaanderen .
Meer nieuws hierover ontvang je later .
Hou deze data alvast vrij in je agenda !

vlaamse Ouderenweek
Zal dit jaar doorgaan van 16 tot 22 november 2009. In 6 
spoorstations zal een zang- en dansoptreden plaats vinden. 

gezocht: 
kookmoeders of 
kookvaders! 
Hou je van kokkerellen? Werk je 
graag met kinderen of jongeren? 
En wil je graag een leuke nieuwe 
hobby? Dan is het groentemu-
seum op zoek naar jou! ’t Grom 
(het Groentemuseum) biedt aller-
lei rondleidingen en workshops 
aan voor kinderen en jongeren.
Bij deze activiteiten wordt er 
samen met kinderen en jongeren 
gekookt. Deze kooksessies worden door  vrijwilligers bege-
leid. Denk je dat ook jij in een team met andere vrijwilligers 
wil koken en kinderen of jongeren wil begeleiden? Of ken 
jij iemand die dit heel graag zou doen? Laat het hen dan als 
de bliksem weten

Meer informatie bij :
‘t Grom - vzw Midzeelhoeve,Midzelen 25A,
2860 Sint-Katelijne-Waver- tel.: 015 31  50 55
E-mail: Katrien.sluyts@tgrom.be
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