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O NTM OE T IN G OP DE TA ALG REN S P.7
LI M B U RGS E PL U I ME N TO CHT P.8

IN MEMORIAM LUDO DIERICKX
Het overlijden van Ludo Dierickx is
voor Groen! en de hele ecologische
beweging een groot verlies. Ik heb
Ludo nog als VRT-journalist geïnterviewd, later waren we jarenlang collega's in de parlementaire fractie en de
laatste jaren was Ludo een graag geziene deelnemer aan tal van vergaderingen en activiteiten van Groen!Plus,
de ouderenwerking van Groen!. Ludo
heeft de historische betekenis van de
ecologische partijen als geen ander
weten te vatten en te omschrijven.

Inderdaad, na de bevrijding van het Ancien
Régime door de liberalen en de ontvoogding van de arbeidersklasse door
de socialisten, is het aan de ecologisten om de verbroken relatie met de
natuur te herstellen. Via al hun acties
kiezen groenen voor de gebruikswaarde in plaats van de ruilwaarde.
Dat heb ik Ludo dikwijls horen zeggen.
Op het congres van de Europese
Groene Partij van 28 maart 2009 zaten
we naast mekaar. In een korte maar
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gloedvolle tussenkomst
beklemtoonde Ludo toen
het belang van internationale samenwerking tussen ecologisten. Ludo was
ook de drijvende kracht achter de contactgroep Groen!Plus/Ecolo+. We
kunnen Ludo het beste eren door ons
in zijn geest te blijven engageren voor
de wereldwijde verspreiding van het
groene gedachtegoed.
Hugo Van Dienderen
Voorzitter Groen!Plus

Verkiezingen

WEST-VLAANDEREN
e f f e c t i e ve n

Ook bij groen!plus heeft de kieskoorts toegeslagen. Verschillende 55 plussers staan immers op
de kieslijsten van Groen!. Zowel voor het
Vlaams parlement, het europees parlement en
het brussels hoofdstedelijk gewest zijn onze
groenplussers present.
We mogen in dit geval wel chauvinistisch zijn en
dus willen we in ons Zilverblad ruimte vrijmaken om deze vrouwen en mannen te promoten.
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Bevernage Kathleen • Ieper

9

Cansse Remi • Brugge

o p vo l g e r s

VLAAMS BRABANT
e f f e c t i e ve n
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11

Bruynooghe Jos • Torhout

16

Descheemaeker Anne-Mie
• Sint-Eloois-Winkel

Vanden Bosch Yves • Heverlee

10 De Bisschop Piet • Teralfene

ANTWERPEN

18 Vander Bracht Annelies • Holsbeek

e f f e c t i e ve n

19 Matthijs Mieke • Korbeek-Lo

10

LIMBURG

6

Joris Alcmene (Elka)

o p vo l g e r s
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Pepermans Joannes

Van Stevens Magda • Vilvoorde

16

Peeters Bob

27

Brangers Marjet

30

Van Dongen Ilse

31

Neyens Frans

16 Aelvoet Magda • Kessel-Lo
OOST-VLAANDEREN
e f f e c t i e ve n

e f f e c t i e ve n
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18 Posman André • Gent
27 Dua Vera • Gent
o p vo l g e r s

11

Jan Van Remoortel • Stenene
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Van Der Voort Chris

10

Dirk Van Nimwegen

14

Guldentops Gerry

4

Partyka Annie • Heusden-Zolder

Van Dienderen Hugo • Antwerpen

Bollen Hugo • As

10 Avijn Philippe • Heule

16

Thys Ivo • Riemst

13 Dua Vera • Gent

o p vo l g e r s
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Hermans Toon • Hasselt

7

Decuypere Lieve • Sint-Truiden

15

Gelders Lieve • Hasselt

16

Leroux Hugo • Diepenbeek

o p vo l g e r s

8

Aelvoet Magda • Kessel-Lo

*De lijst met de gepubliceerde kandidaten,die op het ogenblik van de verkiezingen ouder zijn dan
55 jaar is mogelijks onvolledig, omdat alle provincies nog niet alle geboortedata hadden op het
moment dat we dit overzicht maakten

GRENZEN AAN DE GROEI:
T-SHIRTS EGP GEVEN
HET VOORBEELD!

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
e f f e c t i e ve n
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Demol Pierre • Anderlecht

12

Kaatee Ria • Elsene

16

Denys Luc • Schaarbeek

o p vo l g e r s

13 Pataer Paul • Sint-Denijs-Westrem
Van Praet Nicole

e f f e c t i e ve n

15

o p vo l g e r s
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EUROPA

9
12

Bosserez Erika • Jette
De Meyer Mark • Brussel

Zit je met een aantal vragen over de verkiezingen dan krijg
je een antwoord door te surfen naar de officiële website:
http://www.verkiezingen.fgov.be/index.php?id=1276&L=1

Eind maart, het Europees Parlement in Brussel. EGP, de Europese Groene Partij congresseert. Aan de ingang slijt een minzame dame leuke T-shirts. ‘Think Big, Vote Green’ klinkt de
wervende boodschap. Een slogan die aanspreekt.
En toch. Slechts af en toe verandert er een M, L of XL van eigenaar. Vreemd, want de kleur is flashy groen. En met zo’n tekst
op je buik kan je toch onder de mensen komen.
Overigens… Een kleine test wijst uit dat er achter deze T-shirts
ook een stukje symboliek schuilgaat. Tegelijk de bange droom
van elke rechtgeaarde groene. Iets waarvoor we al in 1970 werden gewaarschuwd. Sla er het vergeelde ‘Rapport van de
Club…’ op na en meteen wordt alles weer pijnlijk duidelijk. Er
zijn grenzen aan de groei.
Dit T- weefsel laat er geen twijfel over bestaan. Het geeft geen
krimp.
Laat dit de pret niet drukken. Dit wordt een ‘spannende’ campagne!

Z I LV E R B L A D

3

In memoriam
Ludo Dierickx

Vrouwentribune
Pioniers voor vrouwenrechten

Op 8 april jl. overleed Ludo Dierickx op 79-jarige leeftijd. Groen!Plus
betuigt haar oprechte medeleven aan de echtgenote van Ludo Dierickx
en zijn familieleden en vrienden. De uitvaartplechtigheid heeft plaatsgevonden op zaterdag 18 april in de St.-Carolus Borromeuskerk te
Antwerpen. Een bomvolle kerk nam daar afscheid van Ludo.
Walter Decoene(Groen!Plus) en Jean-Marc Nollet (Ecolo) verwoorden hieronder
wat Ludo voor hen heeft betekend.

Lu do , e e n “d e b a t e r ” o p zo e k n a a r i n f o r m a t i e
Het moet 1963-1964 geweest zijn. Ik was vooraan in de 20 en werkte in een expeditie-kantoor aan de Meir. Tussen de middag hadden we 2 uur vrij en in ‘La
Bourse’ kreeg je toen voor 50 BEF nog een koude schotel met friet en een toetje.
Ik liep foto- en kunstgalerijen af en had ook oog voor debatten en informatieve
evenementen. In die tijd leerde ik Ludo Dierickx kennen. Hij had toen net het
ESIC, het Europees Studie- en Informatiecentrum opgericht en organiseerde
sociaal culturele happenings in de Antwerpse Handelsbeurs.
Europa, het zei me wel wat, dus liet ik me verleiden door een debat tussen Walter
Kunnen en de mij nog onbekende Ludo Dierickx. Het werd een nek aan nek tussen de geslepen vos Kunnen en de niet aflatende wolf Dierickx. Twee mannen die
het opnamen voor Europa: de een rechts, de ander links van het centrum, zo leerde ik later.
Ludo organiseerde in die tijd ook een eerste Europese verkiezing. Een officieuze,
die niet telde, maar de symboliek kon men hem niet afnemen. Ik heb nog altijd
een kaartje, als bewijs dat ik aan die verkiezingen, in dat geïmproviseerde stemhokje op het Wilrijkse Kolonel Slaterplein, deelnam.
Veel later, na mijn Volksunieperiode, kreeg ik Ludo terug in het vizier. Hij was dan
al uitgegroeid tot een eminente groene politicus. Maar het was vooral bij
Groen!Plus dat ik de wijze eresenator echt van nabij leerde kennen en naar
waarde schatten.
Ludo kwam onopvallend naar de vergaderingen, stelde een paar korte vragen en
liet de agenda vervolgens zijn gang gaan. Niet zelden ontplooide hij, naar parlementaire gewoonte, zijn Standaard open en begon te lezen. Je zou het een
gebrek aan respect hebben kunnen noemen, of ongeïnteresseerdheid, maar dat
was een vergissing.
Ludo had een niet aflatende drang naar informatie. Niet zelden stelde hij vragen
als hij een nieuwsfeit gemist had of de media niet had kunnen raadplegen.
Maar terwijl hij las, luisterde hij ook. En wanneer hij zijn tijd gekomen achtte,
kwam hij tussenbeide. Met een correctie of een synthese, of om te voorkomen
dat het gesprek zou verzanden.
Vanuit zijn politieke wijsheid kon hij ook docerend uit de hoek komen. Hij had
niet voor niets Europa en de grote politieke en economische gedachtestromingen bestudeerd en er boeken over gepubliceerd. Ludo ergerde er zich soms aan
dat er binnen Groen! zo weinig gediscussieerd werd.
Hij vond dat de ecologisten te veel berusten in hun eigen gelijk, zonder moeite te
doen om dieper te graven en tot nieuwe inzichten te komen.
Dat is wat we, na zijn onverwacht heengaan, niet mogen laten verloren gaan: de
zin voor het geheel en de samenhang van het groene gedachtegoed. Van daaruit
voeren we actie, slechts dan klinkt onze boodschap geloofwaardig.
walter d eco en e
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AF S CH EI D S R EDE
O P D E B E GRAFENIS
VAN LU D O DOOR
J EAN -M AR C N OLLET
Met het heengaan van Ludo Dierickx verliezen we een wijs man, een referentie, een
lichtbaken.
Bij het herlezen van zijn mails viel het
me op dat een zinnetje zo dikwijls
terugkwam : “Akkoord? “
Dat eenvoudige woord, gevolgd door
een vraagteken, was tegelijk een uitnodiging en een opening. Een uitnodiging
om het gesprek verder te zetten, maar
ook een duidelijk teken van zijn openheid. Hij was overtuigd van zijn ideeën,
hij wist wat hij wou; maar tegelijk liet hij
me volledig vrij om zijn stelling eventueel te weerleggen.
Een citaat van Ludo:
“Nadenken is de actie die het meest noodzakelijk is voor een politieke beweging”.
Dat zinnetje vat zeer goed samen hoe
hij zijn rol zag in de (groene) beweging.
Een kernwoord van Ludo dat steeds
terugkwam, was “solidariteit”.
De lange periode van communautaire
spanningen na de verkiezingen van
2007 maakte Ludo bezorgd. We mailden er dikwijls over.
Het was nodig dat wij, Franstalige groene verkozenen, begrepen wat er gebeurde in Vlaanderen.
Het was nodig dat we gemeenschappelijke “landings-pistes” voorstelden, voor
het te laat was.
Beste vrienden, vandaag geeft Ludo aan
ons allen de fakkel door. Het is aan ons
om deze waardevolle overdracht te
beantwoorden.
“Akkoord?”
Hogervermelde tekst omvat de voornaamste passages uit de
afscheidsrede. Op de website www.groen-plus.be vind je links naar
de laatste gefilmde interventies van Ludo.

Op vrijdag 6 maart jl. greep in het justitiepaleis te Brussel een zeer merkwaardige gebeurtenis plaats. Marie Popelin werd ruim 120 jaar na
datum in eer hersteld. Voortaan figureert haar herdenkingsplaat tussen de plechtstatige bustes van illustere magistraten uit het verleden.
Het zou een gewoon alledaags feit geweest zijn, indien niet de gezamelijke hoge magistratuur,met op kop de voorzitter van het Hof van
Cassatie, “amende honorable” deed voor het arrest 1465 van het jaar
1888. Enkele citaten uit dit arrest :
'...Overwegende dat de bijzondere
natuur van de vrouw, haar zwakheid
eigen aan haar aard, de ingetogenheid
die haar vrouwelijkheid kenmerkt, de
bescherming die zij behoeft, haar bijzondere opdracht in de mensheid, de vereisten van de dienstbaarheid van het
moederschap, de opvoeding die zij moet
geven aan haar kinderen, de leiding van
het gezin en van het huis, haar plaatsen
in een toestand die moeilijk verenigbaar
is met de plichten van het beroep van
advocaat en haar niet de vrije tijd laten,
noch de kracht, noch de eigenschappen,
die nodig zijn voor de voortdurende strijd
en vermoeienissen bij de balie'
… 'De dag waarop een vrouw de Orde
zal binnnentreden, zal de Orde van
Advocaten ophouden te bestaan'
Dit arrest ontzegde Marie Popelin, de
eerste vrouwelijke doctor in de rech-

HERBORISTENHOEKJE
Herboriste Mija Goelen selecteerde voor de
lezeressen en lezers van het Zilverblad een
speciaal plantje uit het Cruydenboeck van
Dodonaeus - D a s lo o k Je kan daslook bestempelen als een echt seniorenplantje : het is goed tegen hoge bloeddruk en regenereert de bloedvaten.
Daslook is een van de eerste lentegewassen.
Het groeit op vochtige, humusrijke plaatsen
in de bossen en wordt daarom “wilde knoflook” genoemd. Maar je kan het ook in je tuin
kweken op een schaduwrijke plek.
V I N D P L A AT S

In de schaduw van bos, in vochtige grond,
langs beek en duin. Meestal in grote groepen. Het is een beschermde plant. Je kan
het evenwel zelf kweken.
K E N M E R K E N VA N D E P L A N T

ten, het recht om het beroep van advocaat uit te oefenen en lid te worden
van de balie van advocaten in Brussel.
Merkwaardig waren de argumenten in
dit arrest: een amalgaam van morele,
fysiologische en sociologische bezwaren waarbij het moederschap de
grootste hinderpaal was. (Marie Popelin was evenwel ongehuwd en kinderloos!). Deze argumenten waren
kenmerkend voor hetgeen men obscurantisme kan noemen. Het zou nog
tot 1922 duren vooraleer de allereerste
advocate lid kon worden van de balie.
Als gevolg van dit alles heeft Marie
Popelin in 1905 de Nationale Vrouwenraad van België opgericht.
Op dezelfde vrijdag 6 maart wijdt de
RTBF een avondvullend programma
aan het fenomeen van de gedwongen
huwelijken van Belgische onderda-

nen. Hoogtepunt werd de prijs van de
Waalse regering uitgereikt aan een
jonge moslima uit Verviers.
“Insoumise et dévoilée” is het verhaal
van Karima X: een verhaal van mishandeling, verplicht schoolverzuim en
opsluiting. Uiteindelijk werd Karima
tegen haar wil uitgehuwelijkt tijdens
een vakantie in Marokko,zoals nog
steeds vele Marokkaanse meisjes te
wachten staat. Dit gebeuren werd de
inzet van haar strijd tegen iets wat in
feite een verkapte handelstransactie
blijkt. Zoveel jaar na haar persoonlijke
bevrijding zet Karima in scholen en
jeugdhuizen de strijd tegen vrouwenuitbuiting en obscurantisme verder.
Hoewel totaal verschillend van achtergrond verdienen Marie Popelin en Karima,
elk op hun domein, een plaats in de galerij
van de pioniers van de vrouwenrechten.

Geur: doordringend, lookachtig.
Blad: uitzicht als Lelietje-van-dalen.
Bloei: april-juni.
Oogst: juli-augustus.
EIGENSCHAPPEN

De werkzame stoffen gaan verloren door
drogen, helpt verbetering van klieren, verbetert huiduitslag, is voortreffelijk bloedreinigend, regenereert bloedvaten (bij verharding van aders bij ouderdom, aderverkalking) en is bloeddruk-verlagend.
Bestrijdt darmgassen, branderigheid in het
onderlichaam en urineaandrang bij blaasaandoening, gunstig bij gevoelige maagen darmvliezen, darmcattarh.
KEUKENGEBRUIK

Daslook kan als vervanger voor knoflook
worden gebruikt.
Vers, als sla of als kruid bij salades.
Gestoofd (minder geneeskrachtig) in olie.

Hoogte: 15 à 40 cm.
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MEDISCH GEBRUIK

Aderverkalking: daslook + mistel (Viscasan) + Meidoorn is het beste middel.
Beroerte (dreigende): sap of daslookwijn,
voorkomt of geneest.
Hoge bloeddruk (bij ouderdom) met
gevaar voor hersenbloeding: daslooksla of
gestoofde daslook in het voorjaar: zeer
goed, dagelijks fijngesneden door salade
gemengd. Als verjongingskuur (en wie wil
dit niet proberen ?): vers afkooksel.

GROEN!PLUS
NEEMT EEN KIJKJE BIJ ECOLO+

Groen!Plus op stap
DAGJE GROE N !- PL US SE N
IN HET EURO PE E S PAR L E M E NT.
Brussel - 'Al ben ik met mijn 54 als Groen!-Plusser nog
niet eens geboren, toch heb ik mijn eerste stapjes al
gezet. Samen hadden we in Lier al eens een namiddagje Ecologische Economie georganiseerd en een
Groen!e Pluim uitgereikt aan een duurzaam bouwbedrijf. Maar vandaag vergezel ik 19 andere Groene
Senioren bij een infobezoek aan het Europees
Parlement.' Aan het woord is Rony Van Oosterwijck,
voorzitter van Groen!Lier, die zich bij Groen!Plus
kennelijk al goed op zijn gemak voelt. Lees het vervolg van zijn relaas…
'Op de trein richting Brussel ontmoet ik Bert en Rik. Met
mondjesmaat wordt het groepje groter, zodat we uiteindelijk in station Brussel-Luxemburg met 16 aankomen..
Veerle Wijffels wacht ons op in de inkomhal van het EP.
Gelukkig maar, want zonder haar zou ik zeker 6 maand
nodig hebben om er overal mijn weg te vinden.
In zaal 0c047 staat de koffie klaar. We buigen er ons over de
toepassing van Groen!Plus- vergadertechnieken. Het heeft
allemaal nogal wat voeten in de aarde en wat Jong Groen!
met de pensioenen heeft te maken, is me ook niet direct
duidelijk, maar ik ben tenslotte nog een beginneling. Als
nieuweling leg ik gewoon mijn oortjes te luisteren. Zoals in
elke vergadering zijn er ook hier luisteraars en veelpraters.
Af en toe ontwaar ik een diepgaand ondertoontje, maar
daar is niets mis mee. Ik geniet en leer bij.

Ittre - Wie informatie over Franstalig België wil inwinnen, moet dat
terplekke gaan oppikken. 26 Groen!Plussers toerden samen met
Ecolo+ door een stukje Waals Brabant. Iedereen sprak zijn eigen
taal, technische termen werden solidair vertaald. We leerden
mekaar vooral een stuk beter kennen. Vooraan de bus een getekend
portret van Ludo Dierckx, promotor van onze contacten met Ecolo.

het tijdschema, dus wordt het een werklunch. Maar praten
met de mond vol is ook hier niet toegelaten.
Met zijn onblusbaar enthousiasme entertaint Europees
parlementslid Bart Staes ons een ganse namiddag met
allerhande wetenswaardigheden. Wat doet het EP? Hoe
verloopt de besluit-vorming? Hoe verlopen de stemmingen? En wat betekent de Groene Fractie binnen het geheel?
Barts toelichtingen bezorgen ons een duidelijkere kijk op
Europa.
Uiteindelijk komen we terecht in het Europees halfrond,
waar de beslissingen genomen worden. Bart belicht er de
punten waar hij zijn tanden heeft in gezet. Fraude is er eentje van, als ik het goed heb begrepen. Ook al is de Groene
Fractie eerder klein, toch slaagt onze groene vertegenwoordiger er af en toe wel in te scoren. Of je nu tot de
meerderheid of minderheid behoort, heeft hier niet zoveel
belang als in de nationale en de gemeentepolitiek.

Uiteraard wordt stilgestaan bij het overlijden van Ludo
Dierickx, ecologisch boegbeeld en Europeaan van het eerste uur. De meeste Groen!Plussers waren vrienden van
hem. Zelf heb ik hem niet echt persoonlijk gekend.
's Middags wordt ons een heerlijke broodjesmaaltijd (met
wijn) voorgeschoteld. We zitten een beetje in de knoei met
Nog een groepsfoto voor de vlaggen van de 27 deelnemende landen en dan zit het bezoek erop. We zoeken de uitgang en spoeden ons naar de trein. Hoe langer we rijden,
hoe kleiner de groep. Uiteindelijk ben ik de enige die de
trein Berchem-Lier neem.
Mijn eerste dag als groen!plusser zit erop. Ik heb heel wat
mensen leren kennen en keer geletterd terug. Smaakt naar
nog!
En ik dank Bert die me gemotiveerd en geënthousiasmeerd
heeft om deze stap te zetten!
‘ B enja m i n ’ Ro n y Van O os terwij ck
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Aan het station van Halle staat Marc Hordies ons aan de bus
op te wachten met een zak croissants in de hand. Op de bus
is er koffie. Meteen zetten we koers richting Tubize. Het is
daar flirten met de taalgrens, nu eens ben je in Waals, dan
weer in Vlaams Brabant.
Eerst komen de relieken van sociale bloedbaden aan bod.
Fabelta Tubize is er zo een. De kunstvezelfabriek ging in 1980

dicht. Nu verrijst er een woonproject op de site. Even verder
bespeuren we de duistere contouren van Forges de
Clabecq. De figuur van Roberto D'Orazio doemt op. Marc
Hordies, ex-vakbondsman en oud-senator vertelt over de
sociale strijd.
Ecolo komt op voor sanering van de site en het aantrekken
van nieuwe bedrijven. Andere Franstalige partijen sturen
aan op een nieuwe industriezone 'en plein campagne'.
Het is een thema dat regelmatig opduikt. Buiten Tubize oogt
het heuvelachting landschap erg landelijk. Precies daar wil
men dan industrie gaan inplanten, een stuk autosnelweg
doortrekken en her en der aan gespreide woningbouw doen.
Het is duidelijk dat Ecolo hier tegenin komt. Die autosnelweg is er niet nodig. Als excuus voeren PS, MR en CDH aan
dat de Chaussée de Mons geen goede uitvalsweg is, omdat
hij een viertal verkeerslichten telt…
In Ittre, waar de groenen mee in het bestuur zitten, verstevigt
men bestaande woonkernen, omdat wilde woningbouw
samenhang mist en het gebruik van koning auto bevordert.
Ergens kocht een zestal burgers een leegstaande school. Ze
restaureerden het gebouw. Nu wonen er 80 mensen in…

Quenast, een wel heel diepe put
In Quenast, grondgebied Rebecq, stappen we uit. In perfect
Nederlands krijgen we toelichting over het porfier dat hier
vroeger gewonnen werd. Nu nog is er exploitatie, maar de
steen die wordt bovengehaald, wordt verkleind en gaat als
'stabilisé' naar de Spoorwegen.
Rebecq ligt aan de Zenne, de enige Belgische rivier die drie
landsdelen doorkruist. Vroeger telde men er talloze watermolens. In de Taverne du Moulin d'Arenberg worden we
onthaald op boterham met verse platte kaas, radijsjes en pijpajuin. Een Floreffe van de Brasserie Lefebvre smaakt er
heerlijk bij. In hetzelfde gebouw huist ook nog het 'Musée
du Porphyre'. Daar realiseren we ons hoeveel zweet er bij
het kasseikappen gelaten is. In de steengroeve werken was
gewoon een beestenstiel.
In Fauquez krijgen we de illustratie hoe sommige patroons
vroeger dachten. Ooit stond er een soort glasfabriek, waar
'marbrite' geproduceerd werd. De baas had alles in handen,
tot zelfs de kerk en de lokalen waar de arbeiderskinderen
school liepen. Een bouwvallig pand herinnert zelfs aan het
amusement dat vroeger geboden werd. Jammer dat we hier
niet kunnen afstappen.
Na koffie en een stukje vlaai overhandigt Paul Perniaux ons
een getekend portret van Ludo Dierickx. Onze hele verbroedering was aan onze betreurde vriend opgedragen. Zijn
beeltenis sierde de bus waarmee we in Waals Brabant rondtoerden.
Marc en Paul zetten ons netjes terug af in Halle. De banden
met Ecolo+ zijn sterker geworden. Een tegenbezoek, met
wat meer politieke discussie, wordt na de
vakantie in Antwerpen
verwacht.
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1STE WEST-VLAAMSE
GROENE PLUIMENTOCHT
VOLGEBOEKT!
Het was bijna te verwachten dat deze
eersteling een succes zou worden.
Korte dagtrips, interessante bezoeken en origineel logies in Poperinge en
Alveringem.
En “en passant” enkele groene pluimen uitreiken aan verdienstelijke
medeburgers.
Wie zou zich niet laten verleiden
voor zo’n vijfdaagse luilekkertocht
door de Westhoek?

MOLENHUIS
Zin in een dichtbij vakantie of een zinvolle activiteit ?
Waarom niet logeren in het Molenhuis in Bérismenil in de
Ardennen of er aldaar meedoen aan een georganiseerde
activiteit !
Hieronder vind je de activiteitenkalender voor het voorjaar,
met ernaast telkens de naam/telnr van de verantwoordelijke voor die bepaalde activiteit.
Wandelmidweek: 1-5 juni ; Juliette 0495-47 74 40
Werkweekend : 26-28 juni; Michaël 016-40 34 01
Meer inlichtingen over het Molenhuis vind je op
www.moulindebellemeuse.be Voor een overzicht van
de activiteiten klik je op de rubriek: 'Molenhuisboekje'

2DE LIMBURGSE GROENE
P L U I M E N T O C H T:
HET KAN NOG
VOOR SNELLE BESLISSERS!
In 2008 gaf Groen!Plus al fietsend zijn visitekaartje af. Er
werd gezwoegd en gezweet op de kuitenbijters in Haspengouw. Maar het geheel smaakte naar nog.
Van 30 juli tot 3 augustus komt er dus een 2de ‘ronde’ van
Limburg. En net als de Tour start die in het buitenland, meer
bepaald in Maastricht.
Met etappes van gemiddeld 41km is deze pluimentocht écht
iets voor fiets- en natuur-liefhebbers. Van Maastricht rijden
we naar Gors-Opleeuw. (Met slechts 2 hellingen, al de rest
is vlak!) De volgende dag gaat het richting Heusden-Zolder,
waar een eerste pluim wordt uitgereikt. In Halen ligt de 3de
aankomst en verandert een tweede pluim van eigenaar.
Sint-Truiden mag ons verwelkomen op 2 augustus en ook
daar wordt iemand gelauwerd. Onze vijfdaagse eindigt dit
jaar in Hasselt. Onderweg mag ‘De Wroeter’ een pluim in
ontvangst nemen.
Wie er in goed gezelschap wat extra kilo’s wil afgooien,
moet zich reppen. We gaan niet over de 20 deelnemers,
want anders is het peloton niet meer te overzien!
Wat kosten die 5 dagen fietsplezier in goed gezelschap?
18o euro, over te schrijven op rekening 523-0802190-75 van
Groen!Limburg. Pas als je gestort hebt, ben je écht ingeschreven.
Toch nog vragen? Contacteer Paul Driesen, 011-31 30 96
paul_driesen@skynet.be

NIEUWE BROCHURE MET
ENERGIETIPS VOOR SENIOREN
Aansluitend bij haar projekt ‘Ouderen en energie’ heeft de
Vlaamse Ouderenraad onlangs een kleine, handige brochure gepubliceerd ‘energie besparen kan ook slimmer.’
Je kan deze brochure gratis aanvragen bij
Vlaamse Ouderenraad - OOK vzw
Koloniënstraat 18-24 bus 7,1000 Brussel
tel.: 02-209 34 56; fax: 02-209 34 53
e-mail: energieconsulent@vlaamse-ouderenraad.be.
Wil je papier uitsparen dan kan je het ook consulteren op
deze website: www.vlaamse-ouderenraad.be
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