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De Redactie

Een vleugje poëzie

Eerste keer
Zilverblad?
Je bent lid van Groen en ouder dan
55. Dan ontvang je dit blad en ook
digitale nieuwsbrieven van GroenPlus. Waarom? Op je 55ste heb je
veel ervaring opgebouwd. Kinderen
hebben het ouderlijk nest verlaten.
Je krijgt kleinkinderen. Je pensioen
komt stilaan dichterbij. Je bekijkt
opnieuw je maatschappelijke engagementen. Op die veranderende
situatie wil GroenPlus, de ouderenwerking van Groen inspelen.

We willen, vanuit die veranderende
positie, eigen standpunten innemen, bv. over armoede en ouderen.
We organiseren elke twee jaar een
congres, colloquia… Tijdens onze
fiets- en wandeltochten bezoeken
we doeners die bewijzen dat het anders kan. We moedigen hen aan met
een Groene Pluim. Het bezorgt ons
nieuwe energie om ons engagement
voor meer ecologische rechtvaardigheid voort te zetten.
Als je kan, moet je maar eens een
activiteit meemaken. Wedden dat je
dan verkocht bent? Bij GroenPlus is
het niet alleen interessant, het is ook
gezellig, dixit ondervoorzitter Jeremie Vaneeckhout.

Maar het kan dat je heel druk bezig
bent en dat onze werking (nog) niet
bij jou aantikt. Geen probleem. Misschien ontvang je ook liever geen
papieren Zilverblad (*) in je bus; of
onze digitale nieuwsbrief, bij gebrek
aan tijd bv. Geef dan een seintje aan
eindredacteur walter.decoene@telenet.be, of gebruik de uitscheurbare
briefkaart op pag. 13.
(*) Zilverblad kan je ook lezen op de
website www.groen-plus.be.
Hugo Van Dienderen
ondervoorzitter

Groen

De felle zomer stemt me hoopvol en tevreden.
‘k Ben als een dartel blad dat aan je takje trilt.
De zon doorgloeit mijn huid, zoals je visies deden,
zodat ik een groene werd, plots en ongewild.

Want nu ben jij mijn hoop op vreedzaam samenleven,
op gezonde lucht, propere zeeën, een schone aarde,
waar angst en vernietiging achterwege zijn gebleven.
Ik dank je voor de dromen die jij voor mij bewaarde.

Bert
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Bart Staes, een terugblik
“Ik was in het Europees Parlement
één van de boegbeelden voor een
ander, gezonder en klimaatvriendelijker landbouwbeleid.”
Bart, volgens wetenschappers is de
klimaatcrisis het probleem nummer
één. Hoe gaat de volgende Europese
Commissie dit aanpakken denk je?

De wetenschap zegt ons dat we maar
een jaar of tien hebben om de omslag
te maken. De nieuwe commissie zal
de doelstellingen van de oude commissie flink moeten aanscherpen.
De Groene fractie in het Europees Parlement (EP) is sterker geworden. Gaat
zij impact hebben?

De Groene fractie telt nu 75 leden, 10
% van het EP. In de Milieucommissie
krijgen ze de steun van de liberalen.
De voorzitter is één van hen, Pascal
Canfin, die vroeger in de Groene fractie zat. De eerste ondervoorzitter is
Bas Eickhout van GroenLinks, een
klimaatwetenschapper. Van dat sterk
duo verwacht ik een stevige motorfunctie.
Kandidaat-voorzitter van de Commissie, Ursula von der Leyen, probeerde
de Groene fractie aan haar kant te
krijgen, door een sterke nadruk op het
klimaat. Waarom gingen de Groenen
er niet op in?

Ik was aangenaam verrast door de
speech van von der Leyen. Maar ik
denk dat mijn Groene vrienden een
waarschuwing wilden geven. Wie zal
commissaris worden van Transport,
Energie, Klimaat, Landbouw? En
hoe komt hij/zij uit het ‘examen’ met
de Europese Parlementsleden? Kan
von der Leyen voor coherentie in het
beleid zorgen? Wordt het erg belangrijke landbouwbeleid afgestemd op
de klimaatambities?

Het Europees klimaatbeleid steekt wel
positief af tegenover het Vlaamse en
het Belgische…

Absoluut. Het Europees klimaat- en
milieubeleid is altijd veel progressiever dan dat van de lidstaten. Vlaanderen en België zullen de Europese
doelstellingen van 2020 niet halen.
Het was de N-VA die steeds de voet op
de rem hield.
Even terugblikken. Je was 20 jaar bijzonder actief in het EP. Wat is jouw
grootste prestatie?

Ik denk dat ik het boegbeeld was in de
strijd voor veilig voedsel en duurzame
landbouw. Niet alleen van de Groene
fractie maar van het hele parlement.
Voor een beleid dat zeer kritisch staat
tegenover pesticiden en GGO. Ik heb
herhaaldelijk een 2/3-meerderheid
gehaald tegen de invoer van genetisch gemodificeerd veevoer. En toen
hadden we met de Groenen maar 7 %
van de stemmen! Maar de Commissie
Juncker heeft die beslissing naast zich
neergelegd. Er wordt dus nog altijd
GGO-veevoer ingevoerd.
Ook mijn rapport over het gebruik
van glyfosaat is goedgekeurd. De
Wereldgezondheidsorganisatie
beschouwt glyfosaat (Roundup) als
‘mogelijk kankerverwekkend’. Mijn
rapport pleit voor een strenge vergunningsprocedure. Het kiest voor de
volksgezondheid en de biodiversiteit
tegen de commerciële belangen van
multinationals als Monsanto.
Petra De Sutter volgt je op…

Ik heb haar 5 jaar geleden als num-

mer 2 op de lijst binnengehaald. We
hebben samen voorgesteld dat zij nu
op nummer 1 zou staan en ik op nummer twee. Op het nippertje hebben we
die tweede zetel niet gehaald. Petra is
een echte klasbak en we zullen nog
horen van haar.
Tony Cooreman heeft het Europees
Netwerk Groene Senioren met jouw
hulp kunnen oprichten. Je was altijd
een inspirerende gastheer voor
GroenPlussers op bezoek in het EP,
zowel in Brussel als Straatsburg.

GroenPlus zorgt ervoor dat de stem
van ouderen gehoord wordt. Veel
kiezers zijn 55-plus, maar ze kiezen
minder dan gemiddeld voor Groene
partijen. Een stevige organisatie van
ouderen binnen die partijen is erg
nodig. Ik denk tenslotte met veel plezier terug aan de Klimaattocht van
GroenPlus. Ik mocht hen uitwuiven
toen ze in 2015 vanuit Brussel naar
de Klimaattop in Parijs trokken. Hun
aandacht voor het klimaat heeft
geleid tot de beweging Grootouders
voor het Klimaat, die partijgrenzen
overschrijdt. Knap van GroenPlus!
Bart Staes is intussen een van de
ambassadeurs van de Grootouders.
Andere gewezen politici gingen hem
vooraf: Jan Peumans (N-VA), Sas van
Rouveroij (Open VLD) en Norbert
De Batselier (sp.a).
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Natuur is er
om van te
genieten

Mens en natuur is een eeuwenoud samengaan, maar
komt er nu een einde aan?
De aarde is binnenstebuiten
gekeerd, afgegraven, bedekt.
Bomen worden gekapt,
rivieren mogen niet meer
stromen zoals ze van oudsher doen en dieren die we
niet leuk vinden verdelgen
we. Maar… we hebben nog
altijd bomen nodig, al was
het maar omwille van de
zuurstof. Of ook: al kopen we
water in flessen, ergens moet
er een onbezoedelde bron
zijn waar het water vandaan
komt. Iedereen heeft natuur
nodig. Nog straffer: natuur
is er om van te genieten.
Natuur is een samenleving
van verschillende wezens die
elkaar nodig hebben.
Natuur is als een ketting
waarin elke schakel belangrijk is. Afgelopen zomer
viel het me op dat er weinig
insecten aan de autobumper
plakten, tot ik iemand op de
radio hoorde zeggen: ‘Er zijn
gewoon geen insecten meer.’
En inderdaad, het verkeer
maait ze weg, bestrijdingsmiddelen maken ze kapot
en hun schuilplaatsen verdwijnen. Sommige mensen

vinden mieren, slakken, vliegen, spinnen en noem maar op vieze beesten en
bestrijden ze met alle middelen.
Het moet ons dan ook niet verwonderen dat het met de insecteneters slecht
gesteld is. Insecteneters zijn sommige
insecten, zoals lieveheersbeestjes en
sluipwespen, maar ook spinnen, amfibieën, vogels en veel zoogdieren, zoals
vleermuizen, mollen, egels, enz. Een
beetje mededogen kan geen kwaad:
strooi niet op alle slakken zout, doe een
vlieg geen kwaad en word geen mierenneuker. Mijd het schap in de tuincentra
met alles wat verdelgt en doodt. Breng
de giftige middelen die je nog in voorraad hebt waar ze thuishoren: bij het
klein gevaarlijk afval. En ja, ook biologisch gif is vergif en doodt méér dieren
dan je lief is.
In hun bezorgdheid om vogels hangen
mensen vogelkastjes, maar niets is zo
triestig als een vogelkastje aan een stuk
stam van een omgekapte boom. Ook
de insecten- en bijenhotels veroveren
menige tuin of openbare plaats. Bedenk
echter dat bijen vooral nectar nodig
hebben, want wat is een hotel zonder
restaurant? Onbehandelde bloemen,
bloeiende bomen en hagen, bermen,
opgeschoten groenten in de moestuin
… nectarliefhebbers vinden ze wel. Aan
onze voordeur bij een druk kruispunt
bloeien een hele zomer lang stokrozen in een uitgehaalde trottoirtegel.
Ongelooflijk hoeveel leven die bloemen
teweegbrengen.

Natuur is versnipperd, allemaal eilandjes, dus raken dieren geïsoleerd en kunnen ze zich niet voortplanten. Steden en
gemeenten, maar ook gewone burgers
kunnen voor verwevenheid en verbondenheid zorgen. Niets is zo doods
als een marktplein te zien aanleggen
waar elke vierkante meter betegeld
is. De plantgaten die in steen en beton
uitgespaard worden, hebben niets met
natuur te maken. De bomen die er
geplant worden zijn een soort straatmeubilair, want groeien doen ze niet. Of
ze een insect of een vogel aantrekken is
al helemaal de vraag. Er onder schuilen bij regen of felle zon, vergeet het
maar. Onze verschillende overheden
zouden moeten ophouden met consequent tegen de natuur in te gaan. Laat
ze stoppen met bomen kappen en voor
te liegen dat ze ziek zijn. Zieke dieren
of zieke mensen hak je ook niet om. Je
verzorgt ze en geneest ze.
Stad of buitengebied: mensen in de
stad kunnen gevoel voor natuur hebben, mensen in het buitengebied kunnen alle contact met de natuur verloren
zijn. Het speelt geen rol waar je woont,
als je maar gevoel hebt voor natuur.
Hoe krijg je meer of weer contact met
de natuur? Ga wandelen in een natuurgebied, volg een cursus natuurgids, leg
een geveltuintje aan, doe aan sinusmaaibeheer op het gazon en vooral: laat
leven. Meer info vind je bij Natuurpunt.
Steden en gemeenten laten de mensen
van de groendienst opleiding volgen,
bv. bij InVerde. Maar vooral: geniet van
de natuur!
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Biodiversiteit,
een
strijddoel

Slinkende biodiversiteit, het
is een thema dat geregeld
opduikt in de media en dat
ons bezighoudt. Daarom
houden we er in 2020 een
congres over. Om uit te
komen bij klare uitgangspunten en toepasbare conclusies, is een goede voorbereiding nodig. We moeten
daarbij niet enkel aandacht
besteden bij wat de wetenschappers ons zeggen, maar
ook ‘de mensen van het veld’
(landbouwers…) aan het
woord laten.

wat biodiversiteit kunnen missen’. Hij
stelde daarbij dat lang niet alle soorten gelijkwaardig zijn. Intussen kwam
er het weerwoord van andere wetenschappers. Die beaamden dat er minder belangrijke soorten zijn, maar dat
de manier waarop biodiversiteit werkt
nog lang niet helemaal is uitgevlooid.
Voorzichtigheid is dus de stelregel.

Tijdens het Zomerweekeind in Nieuwpoort gaf
Ingrid Hamakers, onderzoekster bij de Nederlandse
Radbouduniversiteit,
al
een gericht schot voor de
boeg. Hamakers was in de
aanloop naar de COP 2020
in Beijing met 130 andere
wetenschappers betrokken
bij Chapter 6. Dit onderdeel
van het framework IPBES
(*) spitst zich toe op wat
beleidsmakers voor de biodiversiteit horen te doen.

Chapter 6 stelt (in de aanloop naar COP
2020) vast dat de vijf Aicha-doelen (**)
niet of onvoldoende werden bereikt.
(O.a. inzake aantal soorten en beheer
buiten beschermde gebieden.) Qua
duurzaamheid werden de doelstellingen wel bereikt.

De Nederlandse filosoof en
informaticus Bas Haring
bond een tijd geleden de
kat de bel aan met zijn
bewering ‘dat we best

Maar terug naar IPBES en Chapter 6.
Daarin vinden we de stelling dat de
hechtheid van het menselijk bestaan
ontaardt en dat de mens daar zelf de
hand in heeft. Liefst 1 miljoen soorten
zijn bedreigd, een feit zonder voorgaande.

Een belangrijke vraag daarbij is, hoe we
de kwaliteit van het leven kunnen bepalen. En eens dat uitgemaakt, met welke
hefbomen we die kwaliteit zo snel en zo
efficiënt mogelijk kunnen nastreven. En
welke slimme combinaties van beleid
en sturing ons daarbij kunnen helpen?
Minder consumeren in groep is alvast
belangrijker dan individuele actie.
Ook moeten we versneld naar een duurzame industrie, waarvoor hier en daar
gelukkig al aanzetten worden gegeven.
Vooruitziende industrietakken zien

daar ook financieel voordeel in. Toch
blijven ‘boze’ acties en juiste aanbevelingen meer dan noodzakelijk.
Na haar inleiding wachtte Ingrid Visseren-Hamakers een gevarieerde vraagstelling.

Daarbij werd o.a. duidelijk dat de prijs
voor het redden van de biodiversiteit
(en van onze levenskwaliteit) sterk zal
afhangen van de manier en de snelheid
waarmee wordt ingegrepen.
Ideaal zouden we moeten terugkeren naar een hormonenvrije wereld,
zoals we die in onze kindertijd hebben
gekend. Maar laten we beginnen met uit
de productie van levensmiddelen alle
schadelijke elementen te verwijderen…
(*) IPBES staat voor: Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en
Ecosysteemdiensten. Het is een onafhankelijke organisatie die de link tussen wetenschap en beleid wil versterken. Het IPBES werd in 2012 opgericht
door 94 staten.
(**) 1: Pak oorzaken biodiversiteitverlies
aan.
2: Minder rechtstreekse druk op
biodiversiteit.

3: Stel ecosystemen, soorten en de
genetische diversiteit veilig.

4: Verbeter voordelen van biodiversiteit voor iedereen.
5: Zet in op planning, kennisbeheer
en kennisopbouw.
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Ineos
brengt onze
toekomst in
gevaar

Januari 2019 kondigde
Ineos een mega-investering
aan in de Antwerpse haven.
Het havenbedrijf sprak van
een ‘bijdrage aan een duurzame toekomst’, Bart De
Wever reageerde enthousiast en Vlaanderen gaf het
bedrijf ‘een warm welkom’.
Ineos plant een ethaankraker en een propaandehydrogenatiefabriek die
grondstoffen leveren voor
o.a. wegwerpplastics.
Deze installaties zullen per
jaar 0,8 tot 1,5 miljoen ton
CO² uitstoten. Een daling
met 55% van die uitstoot
tegen 2030 is nodig om
de klimaatverandering te
beperken. Het Ineos-project spoort niet met deze
intentie. Ineos verleidt ons
met een paar honderd jobs,
terwijl hun installaties een
ecologische catastrofe zullen teweegbrengen. Dat
terwijl een echte transitie
naar een levenondersteunende samenleving veel
meer tewerkstelling en
vooral een toekomst zou
opleveren!
Ineos gaat Amerikaans
schaliegas gebruiken. Dat
gas veroorzaakt per een-

heid bruikbare energie 2,5 keer
meer opwarming van de aarde dan
steenkool. Het is het resultaat van
‘fracking’. Daarbij wordt onder grote
druk water, zand en giftige chemicaliën diep in de aarde gepompt om het
schaliegesteente te breken, waarna
gas vrijkomt. De gevolgen voor de
ondergrond en het drinkwater zijn
niet te overzien: het productiewater
is giftig afval, fracking veroorzaakt
grondverzakkingen en aardbevingen,
methaan (sterk broeikasgas) lekt weg
tijdens productie en transport. Een
invoerverbod voor dit “schandegas”
dringt zich op.
Schaliegas draagt bovendien bij tot
een exponentiële productiegroei van
goedkoop plastiek. Als wegwerp komt
dat massaal in oceanen terecht en veroorzaakt er een ecologische ramp. Op
termijn valt het uit mekaar in steeds
kleinere deeltjes die via het dierlijk
plankton in de voedselketens terechtkomen.

De olie- en gasindustrie spendeert
miljarden aan ‘bewustmaking’ en
‘sensibilisatie’ van de burger. ‘Als die
maar goed recycleert, bestaat er geen
enkel probleem met wegwerpverpakkingen’. Zo schuift de olie-en gasindustrie de verantwoordelijkheid voor hun
fout wegwerpbusinessmodel in onze
schoenen. Het levert hen veel winst
op, ten koste van het leven op aarde!
Dit soort industrie zorgt ook voor
plastiekvervuiling door een verlies

van microplastics, kleiner dan 5 mm,
tijdens de productie, het transport en
de opslag. Stranden nabij de Ineosfabriek in Schotland liggen vol van deze
kleine, bolvormige plastiek bolletjes.
CEO Jim Ratcliffe van Ineos, overtuigde er de Britse en Schotse overheid van, dat ze onafhankelijk moest
worden van buitenlandse energievoorziening. Een eerder verbod op
fracking werd ingetrokken en Ineos
Shale kon beginnen boren. Een Brexit
bepleiten betekende voor Ratcliffe
ontsnappen aan de strenge Europese
milieuwetgeving! Na de vestiging van
Ineos-fabrieken in Schotland is 1/3
van alle luchtvervuiling en de grootste CO²-uitstoot aan Ratcliffes bedrijven toe te schrijven. Met een dure
wielerploeg probeert Ineos zijn kwalijk imago op te poetsen.

Blijft Vlaanderen actief fossiele industrie aantrekken? En welke producten
zijn nog mogelijk in een CO²-neutrale
toekomst waarin we respectvol
omgaan met ecosystemen? Hoe houden we bij deze keuzes rekening met
rechtvaardigheid? Heel wat vragen
voor de toekomstige regering. De Antwerpse haven is nu al een plek met
veel CO²-uitstoot en luchtvervuiling.
Vandaag geplande petrochemische
installaties blijven produceren tot
2060-2070. We moeten NU beginnen
aan een kringloopeconomie die rekening houdt met de grenzen van onze
planeet.
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‘Gezonde
loopbanen’
Evita Willaert

Begin augustus vroeg
Ineos een vergunning
aan voor het kappen
van 50 ha bos langs
de Schelde in Lillo,
ter voorbereiding van
bijkomende
installaties.
Onaanvaardbaar vanwege de CO²opslagcapaciteit, maar
ook als groene ruimte
voor alle leven!

Een nieuwe burgerbeweging ‘Antwerpen
Schaliegasvrij’ stelde,
samen met een groep
juristen, een bezwaarschrift op dat door bijna
alle Vlaamse milieuorganisaties werd ondertekend.
Het
volledige
artikel kan je lezen op de
website van Grootouders voor het Klimaat.
Meer info ook op:
www.schaliegasvrij.be

In dit boek verzamelde Evita Willaert
getuigenissen van 12 werknemers met
heel verschillende loopbanen, diverse
problemen, uitdagingen en mogelijke
oplossingen. Die werknemers hebben
voltijdse, deeltijdse of flexi-jobs; ze zijn
werknemer, zelfstandige of cumuleren
twee activiteiten.
De problemen die ze hebben zijn van
velerlei aard: combinatie werk en gezin,
specifieke gezinssituatie (bv. co-ouderschap), burn out, tijdrovende verplaatsingen, geen geschikt diploma volgens
de werkgever (te hoog of te laag) zonder
dat er wordt rekening gehouden met
verworven kennis en vaardigheden,
met motivatie en ambities. Na iedere
getuigenis wordt deze besproken, o.a.
door arbeidsmarktspecialisten. Mogelijke oplossingen worden onderzocht
en voorgesteld.
In het laatste hoofdstuk formuleert
de auteur haar voorstellen voor een
gezonde loopbaan. Zij inspireert zich
daarbij op wat ze noemt, haar dagelijkse
helden. Hierbij legt ze de nadruk op
meer verantwoordelijkheid, inspraak
en initiatief bij de werknemers zelf. Op
financiële impulsen, die werkgevers
kunnen motiveren om het uiteindelijk
doel te bereiken: iedereen gelukkig in
zijn/haar arbeidssituatie. Dus ook de
werkgevers, die zo te maken krijgen
met gelukkige en gezonde medewerkers.
De medische aspecten en de mogelijke

curatieve en preventieve rol voor de
artsen komt ook aan bod. En de politiek die een wettelijk kader kan creëren voor sommige situaties. Hierin wil
Groen een belangrijke rol spelen.

‘Gezonde loopbanen’ is een interessant boek, doordat er heel wat realiteiten i.v.m. loopbanen aan bod komen
en werknemers met problemen inzicht
verschaft. Ook werkgevers kan het een
betere kijk geven op wat hun werknemers tegenkomen, hoe ze bepaalde
situaties kunnen verhelpen, wat hierbij
de wettelijke en sociale mogelijkheden
zijn. Wat dit laatste betreft vind ik het
persoonlijk jammer dat een heel goed
wettelijk systeem als ‘loopbaanonderbreking/tijdskrediet’ de laatste decennia volledig is uitgehold. Door tegemoet
te komen aan heel wat noden, werd het
systeem slachtoffer van zijn eigen succes. Het kon veel werknemers helpen
om gezinsleven en werk beter te combineren, het maakte de zorg voor familie
mogelijk, voorkwam dikwijls een burn
out en het bood de kans om als zelfstandigen in de best mogelijke omstandigheden van start te gaan.
Evita Willaert (°1981) is federaal parlementslid voor Groen en gemeenteraadslid in Gent. Eerder was ze ook
OCMW-raadslid. Van opleiding is ze
licenciate Afrikaanse talen. Aan de
UGent deed ze onderzoek naar meertaligheid in het onderwijs.
‘Gezonde loopbanen’ (2018) is te verkrijgen via de webshop van Groen.
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Pluimen voor de groene zaak

Zwevende Vlooybergtrap

Een en al oor voor natuurgids

bezweek niet onder

Yves Van den Bosch

gewicht!

Kurt Sannen van ‘Bolhuis’ ontving zijn Pluim apart

Groe

De Fr

Fietsers schuwden ook bospad niet

Groene pluimen raken stilaan
ingeburgerd. Al zo’n vijftig
gemeenten reiken ze jaarlijks
uit. Steden als Brugge, Ieper,
Aalst, Mechelen, Leuven, Tienen, Sint-Niklaas, Torhout en
Nieuwpoort doen het; maar
ook kleinere gemeenten als
Rotselaar, Heverlee, Beersel, Herent, Schoten, Aalter,
Denderleeuw of Wingene. Best
een mooi resultaat voor een
initiatief dat vanuit lokale
Groengroepen is ontstaan! Ook
GroenPlus nomineert jaarlijks
initiatieven die de duurzame,
ecologische en sociale kaart
trekken. We bezoeken de laureaten tijdens onze fietsmeerdaagsen en nodigen de pers uit
op de pluimuitreiking.

Dit jaar doorkruiste GroenPlus de
Demervallei en het Hageland, een regio
met veel kleinschalige, alternatieve
bedrijven die ontstonden uit een ditkan-anders-visie. Met kennis van zaken
creëerden ze hun eigen weg en netwerk.
Pionierswerk is dat! Sommigen houden
het al 20 jaar of langer vol. Hoog tijd
dus voor de eerste Groene pluimuitreiking ooit in de regio, met als laureaten
Marcel Stas en Lea Claes van biofruitbedrijf ‘De Fruittuin’ in Houwaart, Mark
Denruyter met zijn eco-tuinbedrijf ‘Het
Beloofde Land’ in Rillaar, Kurt Sannen
met natuurboerderij ‘Het Bolhuis’ in
Molenstede en Johan Thury met sociaal
tewerkstellingsbedrijf ‘De Vlaspit’ in
Scherpenheuvel.
De Fruittuin teelt al 30 jaar appelen
en peren, waarvan ruim 20 jaar met
gecertificeerd biolabel. Het bedrijf is

kleinschalig, met percelen verspreid
over Meensel-Kiezegem. Daarop een
gemengde aanplant van oude, resistente soorten, die ook op verschillende
momenten rijpen. Inheemse heggen
houden sproeistoffen van naburige percelen tegen. Imkers zetten hun volken
graag in hun boomgaarden. Het fruit
wordt rijp geplukt en via de korte keten
verkocht: op lokale markten (Heverlee,
Kessel-Lo), in de bedrijfswinkel en via
de Voedselteams, die bij Lea en Marcel
een vast depot hebben.
Ook ecotuinbedrijf ‘Het Beloofde
Land’ houdt al 20 jaar stand. Mark Denruyter beoogt vooral biodiversiteit in
zijn tuinen. Vraag is, hoe je een aan de
bodem aangepaste en aangename tuin
creëert met speel- en zitplekken; met
bomen, bloemen of een moestuin; een
heus ‘beloofde land’. In Marks ecotui-
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Terug op de fiets na bezoek Zichemse Maagdentoren
Bezoek aan huis Ernest Claes
kon er ook nog bij

ene Pluimen voor De Vlaspit,

ruittuin en Het Beloofde Land
Voorzitster Mie Willemse gaf laatste
Pluim aan voorgangster Mieke Matthijs

nen trekken klimrozen, wilde wingerd
of een klimopmuur vogels en insecten
aan. Omdat de planten thuis zijn op
de bodem waarop ze groeien, blijven
ze gezond. En het gazon? Maai je gras
vooral niet overal even frequent, dan
creëer je vanzelf kleine bloemenweides.
Prachtig!

Natuurboerderij ‘Het Bolhuis’ levert
pionierswerk door landbouw en natuurbeheer met elkaar te verzoenen. Sterke
Kempense koeien en Ardeense schapen
grazen in natuurgebied Dassenaarde
en produceren melk en vlees van hoge
kwaliteit. De boer als natuurbeheerder,
dus, en het Bolhuis als ark voor levend
erfgoed. Boer Sannen werkt immers
met oude, bijna verdwenen rassen. Hij
heeft een bedrijfswinkel en webshop en
verkoopt ook via ‘de Buurderij’ in Diest,
Westerlo en Berchem.

Sociaal tewerkstellingsbedrijf ‘De
Vlaspit’ is steeds op zoek naar nieuwe
mogelijkheden voor moeilijk tewerkstelbare cliënten. Die vragen constante
coaching én eindeloos geduld. In Scherpenheuvel runt De Vlaspit naast eetcafé
‘de Heerlyckheid’ ook buurtrestaurant ‘het Beverbeekhuis’. Ze recycleren
kaarsresten en kurken, gieten sierkaarsen en plaatsen mensen in de groen- en
poetsdienst. Hun cliënten herwinnen
al doende hun gevoel van eigenwaarde
en tenslotte hun beroepstrots. Ook hier
een dik verdiende Groene Pluim!
En nu maar hopen dat nog meer lokale
besturen voortaan zelf hun ‘groene’
bedrijven steunen met een Groene
Pluim!
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Invoering
5G: (on)
gezond
verstand?

Draadloze communicatie
functioneert momenteel op 4G.
Maar de tijd staat niet stil. De
volgende technologie dient zich
al aan: met 5G kunnen we straks
met zelfrijdende auto’s rijden,
filmpjes in enkele seconden
downloaden, etc. Het doet elke
technofreak dromen van de
nieuwe mogelijkheden.
Daarvoor moeten 20.000 extra
satellieten zorgen, samen met
grotere zendmasten en een
fijnmazig ‘mesh’-netwerk, via
draadloze zenders om de 2 à 10
huizen (!). Slimme smartmeters
worden mee verplicht. Men is
dit alles nu aan het testen, om in
2020 de grote stap te zetten.
Maar moeten we ons niet eerst
de vraag stellen: ‘Is dit alles wel
gezond?’, voor we het systeem
uitrollen?

Uitgerekend biochemici, neurobiologen en artsen wereldwijd waarschuwen ons voor
deze drastische uitbreiding.
Al in 1978 stelde prof. R. Adey
(VS) dat ‘gepulste straling diep
ingrijpt in biologische processen’. Onderzoek o.a. van dr. A
Goldsworthy (UK) klinkt verontrustend. Door wisselende
velden op de frequenties van
onze cellen gaan hun membranen lekken, en lossen ze hun cal-

ciumionen. Deze en andere niet-thermische invloeden hebben als gevolg: lagere
vruchtbaarheid, DNA-schade, verstoringen aan de schild- en pijnappelklieren,
de bijnieren, hersenen, het zenuwstelsel;
mogelijk ook leidend tot allergieën, CVS,
kanker… Gevolgen zijn er trouwens voor
het hele bio-systeem: zoogdieren, insecten, planten…

Prof. Martin Pall (US) stelt vast dat 5G uitgerold wordt met onvoldoende bezorgdheid voor de veiligheid van het volk. Hij
stelt: ‘5G is het domste idee in de wereldgeschiedenis.’ (Googles lezingen op het
internet) Onder artsen circuleert een
petitie: www.hippocrates-electrosmogappeal.be.
Intussen is de druk van techneuten en
belangengroepen groot. Lobbywerk
heeft zijn werk gedaan. Europa dwingt
de lidstaten de microgolffrequenties
voor 5G vòòr medio 2020 te veilen, ook
als (deel)staten voorzichtiger zijn. Ze
schuift hen tegelijk de verantwoordelijkheid door! De lokale overheid weet ook
wel hoeveel miljarden zo’n frequentieveiling opbrengt. Bij de uitrol zijn zij de
winnende partijen. Op korte termijn dan
wel.
Het valt op dat alles snel snel moet gebeuren; terwijl wij burgers constateren dat
boven ons hoofd beslist wordt over iets
waarvan de gevolgen nefast EN onomkeerbaar kunnen zijn. De uitrol van 5G
is te veel een speelbal van lobbywerk en
simplistische politieke retoriek. Er rust

dan ook een zware verantwoordelijkheid
op het beleid.

Momenteel luidt de totaal foute vooronderstelling: ‘Zolang niet onomstotelijk
bewezen is dat het schadelijk is, gaan
we door.’ Terwijl bij zo’n controversieel
thema als volksgezondheid juist het voorzorgsprincipe moet spelen!

Er zijn duizenden studies van gewetensvolle biologische onderzoekers -waarvan
hierboven enkelen vermeld- die waarschuwen voor de verbanden tussen de
huidige stralingscocktail en ‘moderne
ziekten’, bijensterfte, etc… Ook al bij het
huidige 4G, terwijl de impact van 5G veel
groter zal zijn. Maar hun studies worden
verzwegen of geminimaliseerd, want er is
een doofstommengesprek gaande tussen
technofreaks en medici.

De redenen laten zich raden. Die en verdere studies ernstig evalueren, is de taak
van onafhankelijke wetenschappelijke
teams, niet van politiekers. Met hen een
consensus vinden, is wat eerst moet
gebeuren… 5G eerder uitrollen is ‘het
domste idee’. Eens geïnvesteerd, is geen
weg terug meer onderhandelbaar; ook
als de gevolgen duidelijk worden. Verzekeringsmaatschappijen hebben al gesteld
dat die niet verzekerbaar zijn!

Zie ook:

www.stralingsarmvlaanderen.org.
www.beperkbestraling.org
www.5Gspaceappeal.com
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Tonny
Vandael,
magiër met
wijnstokken

Hij pikt me op aan de Gerdingerpoort in Bree. Want met
openbaar vervoer is het echt
geen pretje om bij hem in Kinrooi te geraken. En zeker niet in
deelgemeente Kessenich!
Tonny in de wagen: Ja, wij
wonen echt in een uithoek.
Maar dat afgelegen zijn, brengt
ook mee dat we plantrekkers
en doe-het-zelvers zijn. Vroeger trokken velen de Nederlandse of de Duitse grens over
om er te gaan werken, maar
nu zijn we meer en meer aangewezen op het toerisme. De
Maaskant heeft ook echt wel
wat te bieden.
Bij Tonny thuisgekomen zet
ik me op de ‘achtbank’, een
erfstuk van bij zijn ouders.
Kinderrijkdom was toen alom
verspreid en die moesten toch
allemaal een zitje hebben.
Maar ter zake, over naar de
(geboorte van) wijn.

Ik verwacht me aan een zoon
die het van zijn ouders heeft
overgenomen, om dan ecologisch verder te boeren; maar
Tonny’s verhaal is er een met
vele wendingen. Met zijn technische opleiding komt hij eerst
in een plaatslagerij terecht. Na
enkele jaren versast hij naar de
mijn van Waterschei, waar hij

dankbaar gebruik maakt van de geboden
scholing. Als hij bijna mijningenieur is,
sluit Waterschei. Sneu voor Tonny, maar
de mijnbouwkennis steekt hij op zak. Die
komt hem goed van pas als hij later als
onderaannemer in de bouw terechtkomt.
Maar eerst vormt hij nog een fruitzaakje
om tot buurtwinkel. Om bereide maaltijden te kunnen aanbieden volgt hij ’s
avonds hotelschool!

Over naar groenten en fruit, en… de
druiven…

Rond zijn 50ste wordt kanker vastgesteld. Chemo helpt hem erdoor, maar hij
is grotendeels invalide en kan niet meer
uit werken. In zijn tuin heeft hij altijd wat
groenten en fruit gekweekt. Daar horen
ook een paar druivelaars bij. Een nieuwe
wereld opent zich. Tonny verdiept zich in
druif en wijnstok, gaat op pad en begint
met wijn te experimenteren. Het brengt
hem op tal van plaatsen in Frankrijk en
Duitsland en hij toont zich meer dan een
goede leerling.
Het is tijd om eens door de kleine ‘proefwijngaard ‘Kessthor’ te lopen. (Van
Kes(senich) en het Nederlandse Thorn,
waar een grotere wijngaard ligt.)
Theo houdt hier en daar halt en geeft uitleg over diverse wijnstokken: hun sterke
kanten en hun rariteiten. Ik krijg het
gevoel dat ik door een groen laboratorium loop, waarin onvermoede krachten
schuilen…
Weten Tonny’s druiven niet van de vorst?

Nee, want hij kruist en selecteert doelbewust op sterke rassen die ook niet hoeven bespoten te worden. Het levert hem
zowel witte als rode wijnen op, die er
best mogen zijn. Zo blijkt achteraf bij een
glaasje.
Tonny (trots): Weet je dat er in de Bordeaux wijnboeren zijn die met mijn stokken werken? Het blijft dus niet bij experimenteren alleen…

‘En wat is nu het belangrijkste, de grond
of de wijnstok?’, wil ik weten. Tonny: Beiden, maar ook het proeven en vergelijken
achteraf. Onze wijnboer mag dan al zuiver op de graat bezig zijn, hij leeft niet op
een eiland. Rondom hem wordt kwistig
gespoten. Daardoor mist hij enkele vogels
die hem vertrouwd waren. De nabije
vliegvelden Beek en Eindhoven zorgen
ook kwistig voor CO²-uitstoot.

Op de lijst

Tonny was altijd al Groen van nature,
maar bij de laatste verkiezingen liet hij
zich door Barbara Creemers overhalen
om als opvolger op de Vlaamse lijst te
staan. Barbara haalde het net niet, als
lijsttrekker Federaal.

Misschien moet de groene boodschap
van kleins af aan anders worden aangebracht, vindt Tonny. Concreet en to the
point. Zoals hij dat zelf aanpakt als hij in
een klas wordt uitgenodigd. Dan wijst
hij de bengels erop dat ze geen blikjes of
plastiek mogen weggooien, want dat een
koe die zoiets inslikt het niet overleeft…
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Hoe
vervuilende
industrie
de politiek
vervuilt
De lobby van de fossiele
brandstoffen krijgt het op de
heupen van alle heisa rond
het klimaat. Om hun belangen veilig te stellen kopen ze
dan maar invloed en macht.
Geen wonder dat ‘pollutocraten’ de plak zwaaien in
de VS, Brazilië, Australië en
het VK. En dat de instorting
van ons ecosysteem samenvalt met de afbraak van de
publieke dienstverlening. Net
nu we boven eigenbelang en
kortetermijndenken moeten
uitstijgen, verdedigen regeringen overal ter wereld het
meest kortzichtige en vuilste
eigenbelang.
De ecosystemen op aarde
kreunen onder de opwarming. Immense bosbranden
razen door Siberië en Alaska
en pompen daar evenveel
broeikasgassen in de lucht
als heel Oostenrijk op één
jaar. Dat zorgt voor een spiraal van klimaateffecten,
veel eerder dan voorspeld.
De ijskappen van Groenland,
Antarctica en ook de oceaangletsjers smelten in ijltempo. Permafrost ontdooit.
Intense hittegolven doden
mensen en drogen oogsten
uit. Het klimaat is de peda-

len kwijt. Zozeer zelfs dat het vakblad
Nature waarschuwt dat enkel vroegtijdige sluiting van een aantal installaties voor fossiele energie ons nog 50%
kans geeft om binnen de afspraken van
Parijs te blijven. Nieuwe ontginningen, pijplijnen, wegen en luchthavens
kunnen absoluut niet. Maar regeringen gaan koppig door met de gas- en
oliesector massaal te subsidiëren…
op kosten van de belastingbetaler. Het
IMF weet dat die budgetten veel hoger
zijn dan die voor volksgezondheid,
armoedebestrijding of onderwijs. In
de VS gaat het zelfs om tien keer het
hele onderwijsbudget!
Een koerswijziging is dus dringend
nodig. En dan duikt de pollutieparadox op. Het feit dat vervuilende industrieën en ontginningen tegenwind krijgen, spoort hen aan om te ‘investeren’
in politiek en zo hun winsten veilig te
stellen. Dus financieren ze partijen, lobbygroepen en denktanks, en promoten
ze fossiele energie met advertenties en
fake news op sociale media. Dat werkt.
De politiek maakt wetten op maat van
de grootste vervuilers! Kijk naar de VS,
waar 18 staten het protest tegen pijplijnen criminaliseerden. Trumps regering
wil zelfs 20 jaar cel voor wie de aanleg
van pijplijnen verstoort. Ook Canada
arresteert protesterende inboorlingen. Overheden beschermen burgers
dus niet meer tegen de klimaatomslag,
maar de fossiele brandstofsector tegen
publiek protest!

De criminalisering van klimaatbetogers
begint steevast met retoriek die elk
protest als extremisme en terrorisme
brandmerkt. Dan verandert de wetgeving. Wie actie voert voor de planeet,
is een crimineel. En dat maakt de weg
vrij voor fysieke aanvallen en moord. In
de Filippijnen en Brazilië is het al zover.
Daar deinst de overheid niet terug
voor moord. Maar ook dichterbij is het
demoniseren aan de gang. Zo kon Policy
Exchange, een lobbygroep met duistere
financiering, Extinction Rebellion op de
BBC door het slijk halen. Andere geheim
gefinancierde lobbygroepen (de TaxPayers’ Alliance, het Adam Smith Instituut e.a.) adviseren de regering Johnson. Een fan van fracking (hydraulisch
kraken) werd daarin milieuminister
en de CEO van een concern dat wegen
en luchthavens bouwt, minister voor
transport.
Hoe het gesteld is in Vlaanderen?
Knack-journalist Dirk Draulans hekelde
al De Wevers Startnota als het “niemendalletje in de strijd tegen de klimaatopwarming”. Hogere dijken krijgen we,
maar een betonstop, rekeningrijden,
statiegeld op blikjes, of propere lucht,
nee hoor. En extra bos? Tegen 2030!
(naar Georges Monbiot in
The Guardian van 7/8/2019)
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Bij het
afscheid van
Jacques van
Gastel

Als voorzitter van GroenPlus, leerde ik Jacques enkele
jaren geleden kennen. Alvast
een kritisch man, want hij
had veel vragen over onze
ouderenwerking. Maar na
de antwoorden gingen we
intens samenwerken, zowel
voor GroenPlus, als later voor
de Grootouders voor het
Klimaat.
Een ICT-ingenieur was heel
welkom. Toen we overschakelden naar een nieuwe website was Jacques er om ons
daarbij te helpen. De ICT-verantwoordelijken van Groen
waren blij dat ze dat aan
een competent man konden
overlaten.
Dat was ook zo, toen Groen
ons een platform aanbood
om samen te werken via het
internet. Het fameuze WIKI.
Jacques was er onmiddellijk in thuis. Andere Groene
ouderen niet. Jacques ontpopte zich tot een zeer
geduldige lesgever, die de
WIKI-mysteries helder kon
uitleggen.

6 juli organiseerde hij nog
mee een daguitstap naar Rotterdam. GroenPlus bezocht
er heel wat projecten die van
de havenstad een ecologische
en sociale plek willen maken.

Iets wat Jacques heel erg bekommerde
was de kernenergie. Hij heeft er me persoonlijk dikwijls over gesproken. Jacques vond het ethisch onverantwoord
dat de kerncentrales afval achterlaten
dat tienduizenden jaren dodelijk blijft.

De ICT-ingenieur stond ook heel kritisch tegenover de giganten van Silicon Valley, zoals Facebook, en hun zeer
grote invloed op onze privacy.

De klimaatcrisis baarde hem de grootste zorgen. Eind vorig jaar hebben we
vanuit GroenPlus de Grootouders voor
het Klimaat opgestart. We beslisten
vlug daar een partijonafhankelijke vereniging van te maken. Daarbij speelde
Jacques een cruciale rol. Hij ontwikkelde een moderne website met alles er
op en er aan. Dat vergde veel zoekwerk,
want hij zocht altijd naar toepassingen
die niets of bijna niets kosten. Het deed
Jacques veel plezier dat andere vrijwilligers daarbij zorgden voor teksten en
illustraties.

Ook wat de inhoud betreft deed hij
geregeld een duit in het zakje. Hij was
een fervente lezer van de Britse kwaliteitskrant The Guardian, die zeer veel
aandacht besteedt aan de klimaatcrisis.
Jacques bezorgde ons links naar interessante artikels. Van zijn lievelingsauteur George Monbiot bijvoorbeeld. Zo
stuurde hij van hem nog een tekst door
op zondagavond 11 augustus. Vanuit de
kliniek. Het deed hem allicht plezier dat
redactrice Marleen De Vry hem meteen
bewerkte en op de website plaatste.
Ik citeer het besluit van Monbiot: “Wij

worden gewaarschuwd tegen ‘extremisten’ die op straat komen tegen de
klimaatverstoring. Maar de extremisten die we echt moeten vrezen zetelen
tegenwoordig in regeringen.”, aldus de
lievelingsjournalist van Jacques. Op de
eerste manifestatie van de Klimaatscholieren op 10 januari was Jacques
er al bij.

Heel lang was onze ICT-specialist nog
niet actief bij GroenPlus en bij de Grootouders. Maar hij was heel geliefd en
zijn veel te vroeg heengaan wordt diep
betreurd. Dat blijkt uit de vele reacties
op het nieuws van zijn overlijden, o.a.
op Facebook.
Eén citaat: “Ik zal je heldere en zo wijze
woorden missen.”
Jacques, je was een bijzonder gedreven,
competente en innemende mens.
We zijn blij jou gekend te hebben.

Om je te eren zullen we je strijd voort
zetten.
Een strijd voor een leefbare toekomst
voor jouw en alle kinderen en kleinkinderen, voor alle leven op deze unieke
planeet.

Hugo Van Dienderen
Ondervoorzitter GroenPlus
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Armoederisico’s bij hoogbejaarden
De regering moet ook bekommerd zijn om arme 80-plussers, en niet alleen om arme kinderen. Dat
vindt de Federale Adviesraad voor Ouderen (FAVO). De raad doet een aantal suggesties om het risico
van armoede bij hoogbejaarden te bestrijden. Ze staan in een advies dat GroenPlus-vertegenwoordiger
Mieke Vogels bij de Raad had ingediend. Met enkele kleine wijzigingen keurde de Raad het advies goed.
Uit het laatste rapport van de
Federale Studiecommissie voor
de Vergrijzing blijkt dat steeds
minder ouderen in armoede
leven. Men baseert zich hierbij
voornamelijk op cijfers uit de
EU-SILC-enquêtes van 2006 tot
2013, een vervolgonderzoek dat
peilt naar veranderingen in de
leefomstandigheden van huishoudens.

FAVO stelt zich vragen bij de cijfers. Zo is het fout te denken dat
het bezit van een woning altijd
een netto voordeel is. Vaak zijn
woningen niet aangepast aan
de noden van ouderen. De kosten voor herstel, onderhoud en
aanpassingen worden dikwijls
onderschat.

Een tweede vraag die FAVO aankaart, is dat armoede niet alleen
kan afgelezen worden uit inkomen
of vermogen. Er moet ook een analyse gebeuren van het uitgavenpatroon. Zo zullen zorgbehoevende
ouderen dieper in de geldbeugel
moeten tasten.

In een advies vraagt FAVO de regering om een gedetailleerd rapport
op te maken over het armoederisico
bij hoogbejaarden (80+). De regering moet ook beleidsmaatregelen
nemen om te voorkomen dat de
armoede en de isolatie van hoogbejaarden in dit land toenemen.

onze ‘plaatsvervangende’ vertegenwoordiger en lid van de commissie Pensioenen. Daarbij komt
zowel zijn parlementaire als zijn
vakbondervaring heel erg van
pas.
Lees het stevig gedocumenteerde
advies dat Mieke Vogels goedgekeurd kreeg. Je vindt het op de
website van GroenPlus;
www.groen-plus.be.

Mieke Vogels is sinds een jaar lid
van de FAVO en voorzitter van de
commissie Zorg. Joos Wauters is

Na Freiburg en Kopenhagen…
Loos-en-Gohelle en Nord-Pas-de-Calais!
Met GroenPlus bezochten we
eerder al de eco-steden Freiburg
en Kopenhagen. Daar voegt zich
dit jaar, van 17 tot/met 19 september een driedaagse studiereis in Noord-Frankrijk aan toe.
De economische activiteit in
NPdC werd vanaf de industriële revolutie gekenmerkt door
steenkool, metallurgie en textiel;
met als bloeiperiode 1945-1975.
Daarna startte de teloorgang, tot
een tiental jaar geleden. Toen
werkte de Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin een masterplan uit voor een transitie van de
regio.

Hoe die transitie intussen verloopt,
willen we samen bekijken.

We bezoeken o.a. de Villa Cavrois,
Loos-en-Gohelle en de Grande Synthe in transitie.

• De modernistische Villa Cavrois,
ontworpen door architect Robert
Mallet-Stevens (1929-1932), is
gelegen in een prachtig natuurpark
• Loos-en-Gohelle met oude mijnterrils, oorlogsmonumenten, een
gebied in transitie
• De Grande Synthe, in de schaduw
van Duinkerken, een stad uit de
hoogbloei van de staalindustrie

Wil je nog mee?
Meld je bij luc.debuyst@yahoo.
com, 0495/26.58.96 en je
ontvangt alle praktische details
(treinreis tot Saint-Omer, verblijf, programma en deelnameprijs).
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Neem deel aan de
Global Climate Strike!
Greta, Adelaïde, Anuna en de wereldwijde Klimaatjongeren hebben luid alarm geslagen over de klimaatcrisis. Ze kijken naar de brandende Noordpool, de smeltende gletsjers, de overstromingen en luisteren
naar de onheilspellende berichten van de wetenschappers. Ze stellen vast dat de politieke overheden
de ernstige bedreiging voor hun toekomst niet vatten. Daarom houden ze op vrijdag 20 september een
Global Climate Strike.
Daarvoor vragen ze de steun van
iedereen.

De Grootouders voor het Klimaat
(GvK) laten de kleinkinderen niet
in de steek!

Als pluralistische vereniging vragen wij alle senioren (-organisaties) mee op te stappen achter
onze spandoek.

GvK heeft liefst dat iedereen de
witte hesjes aantrekt, maar ook
hesjes en vlaggen van andere
bewegingen zijn welkom. We willen een heel divers gezelschap
van ouderen zijn, verbonden
door de zorg voor de volgende
generaties.
Uiteraard rekenen we in het bijzonder op GroenPlus, omdat GvK
ontstaan is uit de ouderenwerking van Groen.

Meer dan 40 bekende ouderen -al
dan niet met kleinkinderen- hebben
intussen aanvaard Ambassadeur te
worden. We vragen ook aan hen om
mee op te stappen.

Die Ambassadeurs onderstrepen
het pluralistische karakter van de
jonge vereniging.
Praktisch:

Vanaf 13u30 komen we samen voor
Exki, aan de voorkant, rechts van
het Noordstation. .

13u45 stellen we ons op achter het
spandoek van Grootouders voor het
Klimaat. Graag iedereen achter deze
spandoek, om zo als groep duidelijk
zichtbaar te zijn!

14u00 vertrekt de manifestatie, die
eindigt op het Schumanplein.
Onze kleinkinderen rekenen op ons
voor een leefbare toekomst.

Kerstreceptie in Brugge
De Kerstreceptie van GroenPlus ziet er dit jaar een beetje anders uit. Geen
diepgravende speeches, maar ontspannen genieten van sfeervolle muziek,
in een stad die altijd een bezoekje waard is.

Ook met de plaats wisselen we
dit jaar af. Vorig jaar trokken we
naar Bilzen, dit jaar gaat onze
receptie door in Brugge.

Zaterdag 21 december verwachten we je van 15 tot 18u in
LDC Van Volden, Joris Dumeryplein 1, halfweg NMBS-station
Brugge en ’t Zand, zo’n 500m
stappen. Vanuit het station kan
je er naartoe met elke bus die er
stopt (5’ tot halte ’t Zand), of te
voet (zo’n 400m). De muzikale

omlijsting wordt verzorgd door
‘Zonder Bandjes’, een groep uit
Waregem, waarvan Mieke Vogels in
de wolken is, zorgt voor de muziek,
wij voor een drankje en een hapje.
Voor of na kan je de kerstsfeer
opsnuiven in het aloude Brugge. Je
kan daarvoor tot 13u terecht op ’t
Zand, of op de kerstmarkt aan het
Simon Stevinplein.
Bijkomende info nodig?
Bel Luc Debuyst, 0495/26 58 96

Breng je buren en veel enthou
siasme mee!
Bernard Hubeau/
Hugo Van Dienderen
co-voorzitters GvK

Aanvullende info krijg je, als
je intekent op de gratis digitale
Nieuwsbrief van Grootouders
voor het Klimaat:
www.grootoudersvoorhetklimaat.
be/doemee/nieuwsbrief/
Verder op de website:

www.grootoudersvoorhetklimaat.
be/blog/
En op Facebook:

www.facebook.com/GrootoudersvoorhetKlimaatBe/

Werf mensen
voor GroenPlus!

Gebruik het Zilverblad om mensen
bij Groen(Plus) te betrekken. Je
kan het blad achterlaten in de
bib, bij de dokter of op een plaats
waar mensen samenkomen. Als
je een artikel tegenkomt dat een
vriend of een kennis kan interesseren, bezorg het hem/haar, of
vraag een extra nummer aan.
Extra nummers kan je opvragen via zilverblad@groen.be, of
geef een telefoontje aan Walter
Decoene, 0487/68.29.45.

Actie Boom-erang nu!

F R AN S R O G G EN

Ik mag nooit meer naar nieuws over het klimaat kijken op de televisie. Charlotte wil
dat niet. Mijn dochter is formeel. Ik mag erover lezen, maar ze wil er niets meer over
horen, of zien. Het maakt haar neerslachtig. Zo zijn er nog. Bespaar haar de commentaar van David Attenborough. Mooie documentaires, maar ze draaien altijd op
slapeloosheid uit.
Charlotte supportert voor Anuna en Kyra en Greta, en voor Ugo y sus Abuelos. Dat
Drolsonaro het Amazone-oerwoud laat platbranden, ze weet het. Ze gaat haast in
coma als ik het nog maar met haar over de Eco-realisten wil hebben. Te weinig doen
is niets doen. Ze weet het.
Zoals zij zijn er velen. Wat met mijn kleinkinderen? ‘t Zijn nochtans de mooiste die er
in onze familie ter wereld zijn gekomen, sinds 1585!

Verantwoording

Tenzij uitdrukkelijk vermeld, berust de
verantwoordelijkheid voor artikels en
standpunten die in het Zilverblad verschijnen bij de steller ervan.

Colofon
Zilverblad is een uitgave van GroenPlus
voor 55+ leden van Groen. Het blad
verschijnt in maart, juni, september en
december en wordt bij drukkerscollectief
De Wrikker cvba gedrukt op cyclusPrint
papier van 100% gerecycleerde vezels.
www.dewrikker.be.
Verantwoordelijk uitgever: Hugo Van
Dienderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82,
1070 Brussel.
Eindredactie: Walter Decoene.
Werkten mee aan dit nummer: Bert Weyts
- Joris Willaert – Hugo Van Dienderen – Rita
Van de Voorde – Walter Decoene – Marleen
Vaeremans – Catherine Stepman – Marleen
De Vry – Etienne Hoeckx – Mieke Vogels – Luc
Debuyst – Frans Roggen.
Redactieraad: Catherine Stepman – Elle Van
Loy – Etienne Hoeckx – Frans Roggen – Hugo
Van Dienderen – Joris Willaert – Marleen De
Vry – Rita Van de Voorde – Walter Decoene.
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Tonnard/Vlaamse Ouderenraad

Op het internet?
Natuurlijk. Elk nummer verschijnt op de www.
groen-plus.be, de website van GroenPlus. En je
vindt er ook nog heel wat andere interessante
informatie.
Uitschrijven voor de papieren versie kan, met
een brief(kaart) aan: Redactie Zilverblad, p/a
Henri De Braekeleerlaan 47a, 2630 Aartselaar,
of een e-mail aan walter.decoene@gmail.com

De zomer is nog niet voorbij en we hebben al twee hitterecords gehad. In één jaar.
En ik die dacht dat het niet heter kon worden dan op die 10de augustus 1960, toen ik
mijn billen pijnlijk verbrandde op een Scheldetochtje naar Doel. We gingen krabben
vangen en zeehondjes kijken.
Er zijn er dit jaar nogal wat van de hitte onderuitgegaan, vooral ouderen en ziekelijken, zoals ik. Dat is erg. Niemand ontkent dat. Maar misschien is het een bijdrage
aan de sanering van de sociale zekerheid.
Ik heb Debosere Frank horen opperen dat die hitte door de klimaatopwarming veroorzaakt zou kunnen zijn. Maar onze Regenten houden het hoofd koel, die geraken
niet in paniek door wat onheil. De bevolking mag niet panikeren. Het wapperen van
De Leeuw op Pukkelpop is veel importanter dan de dringende milieumaatregelen,
waar Patrick Dewael het efkens over had.
Ik ben al bijna even neerslachtig als Charlotte. Maar Wevers luistert liever naar
Tom van Belang en voor die is dat hele klimaatgedoe een hersenspinsel van linkse
boomknuffelaars en gesubsidieerde NGO’s.
Zes miljoen bomen zouden de grootste hitte in Antwerpen en omstreken kunnen temperen. Maar door het bouwverlof zien we er (nog) niet zoveel van.
In 1970 was het enthousiasme van overheid en bevolking een stuk groter. Toen was
het planten van bomen een staatszaak! Geen hond had het over klimaatopwarming.
Ook de zure regen had zich nog niet aangemeld, net zomin als het gat in de ozonlaag.
Bij de actie Boemerang van de Vlaamsche Televisie vochten toen alle gemeenten,
bedrijfsleiders en scoutgroepen zich een weg naar het TV-scherm. “De firma Janssen
en Janssens schenkt vijftig bomen. Jef Opel plant zelf een half bos in Duffel.“ Kortom,
de belachelijkste televisieshow ooit. Maar die bomenplant, dat was o.k. Nonkel Bob
schonk de opbrengst van zijn Onsterfelijke Hit “Plant een Boom” aan boomkwekerij
de Kerststronk. Wevers was nog niet geboren, eco-realisme moest nog uitgevonden
worden. Vijftig jaar vóór de ex-minister voor Staatsveiligheid en Milieu meer bomen
liet rooien dan planten, wat zij nochtans beloofd had. Er valt niets meer te lachen.
Zoals Brecht zei: “Die lacht heeft het vreselijke nieuws nog niet gekregen.”
Wij worden al uitgelachen sinds Het rapport van de Club van Rome. Nu oud en ziek,
lachen ze mij niet meer in mijn gezicht uit. Nu stoppen trollen kaka in de brievenbus
bij ons Anuna en noemen haar een Groene Hoer. Misschien neemt Groen in Europa,
niet hier, de leiding. Misschien komt er een Nurenbergtribunaal voor klimaatmisdadigers. Wij zullen dat niet meer meemaken. Alicht schenkt Anuna dan wel genade
aan Wevers. ‘k Zal ervoor lezen.
“O God och Here, dan hebt Gij zo uw best gedaan voor Uwe Schone Schepping, en
door een simpele vergissing, als ik dat zo mag zeggen. is het om zeep.”

