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D e  R e D a c t i e
Een vleugje poëzie

Voorzichtig hopen
Ook nu, na 9 maand, blijven we geteisterd 
door corona. in september leek het einde 
van de crisis in zicht. De tijdelijke regering 
Wilmès versoepelde de genomen maatrege-
len. Veel te vroeg, zo bleek en het bekwam 
ons slecht. een tweede coronagolf zette de 
ziekenhuizen en de zorg opnieuw onder 
druk. De paarsgroene regering die intussen 
is aangetreden, verscherpte de maatregelen 
en zorgt voor duidelijke communicatie. De 
resultaten ervan laten zich voelen, maar de 
strijd is helaas nog niet helemaal gestreden.                                                                                                                                       
                     Met eindejaar in zicht en met een 
nieuw jaar voor de deur kijken we hoopvol 
uit naar 2021. Wordt het een jaar waarin we 
terug uit ons kot mogen en opnieuw onze 
vrienden en bekenden kunnen ontmoeten? 
en ook aan tafel kunnen gaan zitten om 
GroenPlus samen een nieuw elan te geven? 
We durven het voorzichtig hopen, maar 
houden wel een slag om de arm. Met dit Zil-
verblad houden we er verder de moed in.

de Redactie

Eerste keer 
Zilverblad?

Je bent lid van Groen en ouder dan 55. 
Dan ontvang je dit blad en ook de digitale 
nieuwsbrieven van GroenPlus. Waarom? Op 
je 55ste heb je veel ervaring opgebouwd. 
Kinderen hebben het ouderlijk nest ver-
laten. Je krijgt kleinkinderen. Je pensioen 
komt stilaan dichterbij. Je bekijkt opnieuw 
je maatschappelijke engagementen. Op die 
veranderende situatie wil GroenPlus, de ou-
derenwerking van Groen, inspelen. Met al-
lerhande interessante activiteiten.

als actief lid van Groen kan het zijn dat onze 
werking nog niet bij je aantikt. Geen pro-
bleem. 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.

(*) Zilverblad kan je ook lezen op onze web-
site www.groen-plus.be, onder de rubriek 
‘Het kan anders’.

Mieke Vogels
voorzitter

Weemoed

 

Ik herinner me weemoedig je goudgele haren,

ik wou ze versieren met bloemen van ’t behang.

Het was alsof mijn kussen vlinders waren,

die verpoosden op je neus of op je wang.

 

Ik herinner me je sneeuwvloklichte kussen,

ontluikend versmolten ze met mijn huid.

Mild als malse zomerregen spreidden ze intussen

hun verkwikkende koelte gul over me uit.

Ik herinner me je dichterlijk beminnen,

de friste van je handen, de warmte van je hart.

Als het daglicht dooft, wat moet ik dan beginnen?

Buiten wordt het donker en vanbinnen erg benard.

Bert
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Kerstbrief

Lieve GroenPlusser,
We zagen zo uit naar onze Kerstreceptie op 19 december. 

Herinner je je nog vorig jaar in Brugge, die stemmige samen-
komst met een drankje, een dansje, een mooie wens. 

Een jaar later leven we in coronatijd. Het virus houdt helaas, 
net als wij, van warme gezelligheid, om zich te verspreiden. 

Zo maakt het vele mensen ziek.

Dit jaar dus geen kerstrecep-
tie, wel een kerstbrief!
We hopen dat je in deze donkere en 
voor velen ook eenzame dagen, de 
kracht vindt om ook de positieve 
evoluties te zien. Want die zijn er. 

er wordt minder gevlogen en er is 
meer thuiswerk; dat helpt om de 
klimaatdoelen te halen. Waar we 
gezondheidszorg als iets normaal 
zagen, begrijpen we nu dat we erin 
moeten investeren. en dat de harde 
werkers in de zorg meer respect 
en een betere verloning verdienen. 
We beseffen ook meer het belang 
van mensen die, ondanks de pan-
demie, er elke dag voor zorgen dat 
scholen en kinderopvang openblij-
ven, het vuil wordt opgehaald en de 
winkelrekken worden aangevuld. 
We appreciëren meer wat nabij is: 
buren, verenigingen, lokale hande-
laars.

en neen, we zijn niet blind voor de 
negatieve gevolgen van deze crisis. 
De eenzaamheid weegt voor velen 
zwaar. er leeft angst bij de bewoners 
van woonzorgcentra, bezoek wordt 
nog altijd niet of te weinig toegela-
ten. Ook al wordt deze Kerst voor 
vele bewoners misschien hun laatste 
Kerst. Grootouders en kleinkinderen 
-dat mooie verbond- hebben schrik 
om elkaar te ontmoeten. 

armoede is nog rauwer geworden. 
in je kot blijven is zoveel moeilijker, 
als dat kot een klein appartement is, 
waar je met je gezin samenwoont, 
zonder een parkje in de buurt.

Ook jong zijn is in deze tijd geen 
pretje: met je vrienden wat rond-
hangen, samen op kamp gaan, je 
spannende eerste jaar hoger onder-
wijs vieren: al wat leuk is wordt 
plots gevaarlijk en dus verboden. 
De angst om je job te verliezen, het 
gebrek aan perspectief, het weegt 
extra tijdens deze eindejaardagen, 
waar we traditioneel iedereen geluk 
toewensen. 

We verfoeiden het digitale gedoe van 
de laatste jaren wel eens, maar stel 
dat dit virus ons had belaagd in de 
jaren ‘60 van vorige eeuw? We zou-
den nog meer vereenzamen, nog 
minder virtuele emotie en knuffels 
kunnen delen. Laten we de digitale 
kanalen vandaag dus omarmen en 
warm inzetten om de eenzaamheid 
te doorbreken. Grote overwegingen 
of een doorwrochte zinnen, ze hoe-
ven even niet. Gewoon ‘Hoe is ’t?’ via 
mail, whatsapp of telefoon betekent 
vaak een wereld van verschil.

Elke kerstbrief eindigt hoop-
vol. Ook in dit rare jaar. 
Mensen ontdekken opnieuw de 
waarde van de natuur. De voorzit-
ter van Natuurpunt drukte het mooi 
uit. ‘elk druk wandelweekend is een 
betoging voor meer natuur’. Meer 
natuur, het is de hefboom voor meer 
gezondheid, meer geluk en… minder 
virussen. 

als ’t corona belieft, organiseren 
we met 6 maanden vertraging, op 
28-29-30 mei 2021, ons Biodiver-
siteitscongres, met concrete voor-
stellen om Vlaanderen groener te 
kleuren. De coronacrisis maakt het 
belang van respect voor de natuur 
pijnlijk duidelijk.

GroenPlus wenst je een goede 
gezondheid en dat beetje 
geluk dat het leven zo mooi 
maakt. 
We hopen elkaar snel weer te 
kunnen ontmoeten, om samen te 
discussiëren, te wandelen, een 
studiereisje te maken en vooral 
ook om kerst 2021 te vieren met 
een drankje, een dansje en een 
echte knuffel.

Je GroenPlusbestuur: 

M i e k e  V o g e l s  -  B e r t  V e r l e y s e n 
l i e V e  s n a u w a e r t  -  H e r V é  D e V o s 

g e r D a  s a l l a e t s  -  k r i s  F i e r e n s
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k r i s  F i e r e n s

Appjes zijn onze vrienden 

De tijd is al lang voorbij dat je voor 
elke gelegenheid je computer moet 
opstarten om je e-mails te lezen 
of je bankrekeningen te bekijken. 
Vandaag neem je heel eenvoudig je 
smartphone of je tablet bij de hand 
en installeer je een “appje”. Dat zijn 
kleine programmaatjes verpakt 
in doosjes of blokjes op je scherm. 
Ze zien eruit als snoepjes en je kan 
er miljoenen kiezen. Ze doen alleen 
waarvoor ze gemaakt zijn: betalen 
met een bankapp, de hulp van je bu-
ren vragen, een spelletje op afstand 
spelen met je vrienden, weten wat 
er gebeurt in je wijk…  Je kan het zo 
gek niet bedenken of er is wel een 
appje. En in een mum van tijd kan 
je ze downloaden op je toestel. Goe-
de apps zijn makkelijk in gebruik. 
Toch moet je altijd even nakijken of 
navragen welke apps je werkelijk 
helpen. En opgepast, ze zijn niet al-
lemaal gratis. 

Heb je hulp nodig? Ga dan te rade 
bij BeeGO (www.beego.be). Dat zijn 
sympathieke jonge it-studenten.
Voor een klein prijsje komen ze zelfs 
aan huis om je te helpen. Je kan hen 
ook gewoon bellen (078/48.54.00). 

Waar begin ik? 
Wat zijn interessante apps? 
Whatsapp: Heel populair. Zorgt 
ervoor dat je berichten naar je fami-
lie en vrienden kunt sturen, zonder 
dat je daar per bericht geld voor 
moet betalen. Je kunt tekstberichten, 
foto’s, video’s en geluidsopnames 
versturen. Bovendien kun je ook gra-
tis bellen en zelfs videobellen. Han-
dig in coronatijd. Gratis.

Itsme: veilig inloggen, gegevens 
delen of handtekenen. Dankzij deze 
app heb je geen kaartlezer meer 
nodig. Want itsme is een superhan-

dige én op-en-top veilige manier 
waarmee je online je identiteit 
bevestigt. een transactie bij de bank 
bevestigen? Documenten aanvragen 
bij de gemeente via een e-loket? Je 
belastingaangifte indienen? inlog-
gen bij je ziekenfonds? Met deze app 
regel jij voortaan alles met je digitale 
iD. Registreren is in een handom-
draai gebeurd. Voor de activering 
heb je eenmalig je bankkaart òf je 
eiD en kaartlezer nodig.  

LastPass: Heb je moeite om je pas-
woorden te onthouden? Dan is de 
wachtwoordmanager LastPass iets 
voor jou! Deze app bewaart al je 
wachtwoorden en gebruikersnamen 
in een veilige kluis. Log je in op een 
nieuwe website? Dan vraagt Last-
Pass je of het de gegevens moet ont-
houden. Klik je op ‘ja’, dan vult het 
systeem ze voortaan automatisch 
voor je in. Het enige wachtwoord dat 
jij voortaan nog hoeft te onthouden 
is je hoofdwachtwoord. Handig!

Helpper:  Ben je als oudere nog zelf-
standig of wil je zo lang mogelijk 
in je vertrouwde omgeving wonen, 
maar kan je regelmatig een paar 

extra handen gebruiken voor klus-
jes in of rond je huis? Of heb je soms 
nood aan een luisterend oor? Dank-
zij Helpper kom je in contact met de 
gescreende helppers uit je buurt. 
Op een snelle en eenvoudige manier 
vind je hulp voor al jouw kleine huis-
houdelijke taken, maar even goed 
iemand om met jou een babbeltje te 
slaan. 

Beter Zien: Met de Beter Zien-app 
wordt tekst en beeld vergroot, waar-
door deze beter te lezen en te zien 
zijn. Voor extra contrast zijn er zes 
verschillende kleurinstellingen. te -
vens kan de app ook tekst voorlezen. 

Too Good To Go: Minder voedsel-
verspilling! De gemiddelde Vlaming 
verspilt zo’n 345 kg voedstel per 
jaar. Met deze app bestel je –tegen 
een lagere prijs- de perfect eet-
bare overschotten van restaurants, 
hotels, supermarkten en bakkerijen, 
die anders richting vuilnisbelt ver-
dwijnen. Je bestelt en betaalt de app 
en haalt het eten op in de gekozen 
winkel.
en… er is intussen ook een corona-
app.
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M a r l e e n  D e  V r y

Red onze bomen en ons bos!                                    

“Het bos is er voor iedereen. Dat dit 
gevoel nog lang en diep mag worte-
len!” schrijft de Vlaamse Hoge Bos-
raad in 2003 in haar Bossenverkla-
ring. “Toch gaan jaarlijks honderden 
hectaren bos verloren, ten bate van 
woningbouw, industrie-uitbreiding, 
natuurontwikkeling. Het wordt tijd 
dat de ruimtelijke ordening een on-
dubbelzinnige bestemmingscatego-
rie ‘bos’ biedt. De bossenverklaring 
pleit dan ook voor ‘tastbare erkente-
lijkheid’ voor de vele niet-vermarkt-
bare diensten die het bos en zijn ei-
genaars en beheerders leveren.”  

Natuur en vooral bos moeten we 
dus koesteren en in stand houden. 
Hoe? Daarvoor hebben we een solide 
houvast aan ‘Natuurbeheer’ van 
Martin Hermy, nog steeds dé bijbel 
voor duurzaam natuurbeheer. “Het 
streefdoel van natuurbehoud in bos-
sen is de verscheidenheid aan plan-
ten en dieren behouden en vergroten, 
zonder de  bodem- en reliëfstructuur 
te wijzigen. Kapbeheer -dunnen en 
ringen- gebeurt gespreid in tijd en 

ruimte en over kleine oppervlakten 
(ca. 0,5 ha). Niet alle hout mag wor-
den afgevoerd: in een gezond bos is 
vooral het zwaardere, ‘dode’ hout de 
habitat voor zwammen en ongewer-
velde dieren. Betreding moet tot een 
minimum beperkt blijven; inzet van 
zwaar materieel is niet gewenst. In 
naaldbestanden brengt dunning een 
verjonging met loofhout op gang; 
individuele bomen of groepen bomen 
kunnen worden gekapt of geringd.”

toetsen we dit onderbouwd advies 
aan de praktijk, dan zien we zowel 
in privé als in Vlaams beheer (aNB), 
naast omzichtig dunnen en ringen, 
ook een tendens tot grootschalig 
kappen. Kilometers snelwegbermen 
en hectaren bossen en bosjes gaan 
voor de bijl. Vaak wordt boscompen-
satie opgelegd als vergunningsmaat-
regel, maar al sinds minister Schau-
vliege blijkt er voor 70.000 bomen 
nergens plaats, tenzij in landbouw-
gebied. en zelfs als duizenden boom-
pjes daar al een plek zouden vinden, 
dan duurt het nog jaren voor er een 
bosecosysteem ontstaat. Bovendien 

is de cO2-captatie van jonge boom-
pjes verwaarloosbaar, vergeleken bij 
oude gekapte exemplaren. Willen we 
in 2050 cO2-neutraal zijn, dan telt 
vandaag elke boom!

Geen wonder dus dat het klachten 
en petities regent over kaalkap die 
boomkruinen laat liggen, maar het 
zware hout weghaalt. Het bos als 
koopwaar. De meeste stammen gaan 
op de boot in de antwerpse haven, 
maar niet allemaal. een majestueuze 
gezonde eik wordt gekapt op bur-
gemeestersbevel nadat een hout-
handelaar, tevens partijgenoot, hem 
ziek heeft verklaard. in Halle dreigt 
een rij populieren te worden gekapt 
die het dorpszicht bepalen. Voor het 
Parkveld in Heverlee, het Nonnen-
bos van Kemzeke, het Zennebeem-
denbos in Mechelen en vele andere 
bossen schoten mensen in actie. Bij 
het Schulensmeer is er grote veront-
waardiging over 22 ha kaalkap, met 
vernieling van de bodem. Facebook 
wemelt van de petities. 

Omdat ze het niet meer konden aan-
zien, startten twee West-Vlamingen 
de vzw Bescherming Bomen en 
Natuur (BB&N). Zij slaagden erin 
om via juridische weg dik 15.000 
bomen te redden. Daartoe fileren ze 
elk dossier op fouten. De volgende 
rechtszaak van BBNB gaat over 
3000 bomen in het Ryckeveldebos 
in Brugge. Voor het Ravottersbos in 
Zottegem trok minister Demir zelf 
een dubieuze kapvergunning van 
haar voorgangster in. Ze verzocht 
aNB nadien om terughoudendheid 
en meer spreiding in  tijd. Ook in 
kabinetten groeit dus het besef dat 
kappen ‘as usual’ niet meer kan, 
willen we de klimaatdoelstellingen 
halen!
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R i t a  V a N  D e  V O O R D e

Water beter gebruiken

Nu water zo belangrijk is geworden, 
moeten we dringend werk maken 
van herstelprojecten voor waterlo-
pen. Meanderen staat daarbij voor-
op. Opvang, bufferen en hergebruik 
is de weg die we moeten gaan. Het 
Sigmaplan is een gigantisch project 
dat door natuurherstel aan water-
beheersing doet. Ook dragen veel 
kleine projecten hun druppel bij. 
Denk aan een wadi, een lager ge-
legen, niet verhard bekken waarin 
hemelwater wordt opgevangen, 
dat zo langzaam in de grond trekt. 
Een wadi mag droogvallen, want 
er komen geen planten in. Hij kan 
naast een rijweg, in de tuin, op een 
bedrijfsterrein en op veel plaatsen. 
Het is bv. mogelijk een parking zo 
aan te leggen dat hij, in geval van 
wateroverlast, een wadi wordt.                                                                                                               
Regenopvang in putten en tonnen 
is prima, maar dat water moet ook 
gebruikt worden! Het is bv. geschikt 
om toiletten te spoelen, planten in 
de tuin te begieten en voor de was 
en de plas.

Ook grijs water benutten
een Belg gebruikt veel water. Reken 
maar: dagelijks 
douchen, wasjes 
en plasjes, handen 
wassen of tanden 
poetsen, lekkende 
kranen, te veel kof-
fie of thee zetten, 
enz. en dan hebben 
we het nog niet over 
het gebruik van 
water in landbouw 
en industrie. 

Soms is licht ver-
vuild, of grijs water 
voor bepaalde toepassingen best 
bruikbaar. Watermaatschappijen 
bieden grijs water aan voor indus-
trieel gebruik. Het kan nog zeepres-
ten bevatten. Putwater is dikwijls 

niet meer geschikt voor 
gebruik, wegens vervui-
ling uit de omgeving.                                                                                       
in Zeeuws Vlaanderen, 
waar de levering van 
zoet water bij langdurige 
droogte (net als bij ons) 
een probleem is, hebben 
24 partijen de hoofden bij 
elkaar gestoken, om een 
oplossing te vinden. Ze 
gebruiken een natuurlijk 
bassin als moerasbos of 
wetland.

Na een eerste zuivering, 
nog voor het vuile water in 
een bassin komt, zorgen de 
planten in het moerasbos 
voor verdere zuivering. Zo 
kan het water probleemloos her-
gebruikt worden in landbouw en 
natuur. (*)

Noch waterschaarste, 
noch overlast
Zowel burgers als overheid kunnen 
en moeten zorg dragen voor water. 
Daartoe is kwaliteitsvolle natuur 
nodig. Zo moet water in de grond 
kunnen dringen, liefst op de plaats 

waar het valt. Plan-
ten, struiken en 
bomen geven struc-
tuur aan de bodem 
en helpen het water 
vasthouden. Van-
daar dat agrofores-
try belangrijk is in 
de landbouw.

er zijn verschil-
lende vormen van 
agroforestry, maar 
in grote lijnen is het 
een samenspel tus-

sen bomen, struiken, gewassen en 
eventueel extensieve veeteelt, op 
eenzelfde perceel grond. Zo geraakt 
de grond niet uitgeput en gaan de 
gewassen stevig wortelen. in tuinen 

draagt biodiversiteit aan begroeiing 
bij tot een goede waterhuishouding.
Bij aanhoudende hitte en droogte 
geniet je van een volwaardig uitge-
groeide boom, die ook beschutting 
biedt aan je moestuin. Gazon, planten 
in bakken en potten én de vijver zijn 
heel kwetsbaar in de blakende zon.                                                               
Oevers van waterlopen moeten 
meer natuurlijke begroeiing krij-
gen. Nu zie je dat ze voor afwate-
ring naast nieuw aangelegde wegen 
met een ondergronds metalen net 
worden afgedekt. Daar groeien wel 
planten door, maar de versteviging 
komt vooral van natuurlijke, niet van 
kunstmatige wortelmatten. 

Vlaanderen heeft dringend een beter 
waterbeleid nodig, waarbij het maxi-
maal gebruik maakt van natuurlijke 
mogelijkheden, zonder de natuur uit 
te putten. elke druppel telt, zolang 
hij niet op een hete plaat valt!

(*) WageningenWorld nr.1/20, Water 
zuiveren met een moeras, René Didde

Natuur moet 
als een lint van 
groen en blauw 
door onze stre-

ken trekken.
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W a Lt e R  D e c O e N e

Berts late roeping

Bert Weyts (73) vervoegde Groen 
na de fatale verkiezingen van 2003. 
Hij vond toen dat een waardevolle, 
hoopgevende boodschap niet mocht 
verloren gaan. Dus werd hij een 
doener, eerst bij AGS, de Antwerpse 
Groene Senioren, daarna binnen 
GroenPlus en uiteindelijk ook in 
zijn thuisbasis Wilrijk. Hij deed dat 
met bezielende tussenkomsten en 
gerichte telefoons, om mensen te 
bemoedigen of hen bij een actie te 
betrekken. Daarbij kon hij putten uit 
kennis en ervaring van zijn vroege-
re job als maatschappelijk werker, 
maar vooral als teamleider en inspi-
rator van een groep collega’s. Toen 
AGS zich ontpopte tot GroenPlus, 
vroeg Hugo Van Dienderen Bert om 
in elke Vlaamse provincie een kern 
op te zetten. Dat lukte in 2005 het 
eerst in Oost-Vlaanderen. Daarna 
volgden West-Vlaanderen, Antwer-
pen en Vlaams Brabant. Toen de mo-
tor in Limburg niet direct aansloeg 
probeerde GroenPlus het daar met 
de eerste fietstochten. 

De laatste jaren ging Berts fysieke 
toestand stilaan achteruit. in zoverre 
dat we hem nog maar af en toe op 
een GroenPlusbijeenkomst kun-
nen begroeten. Maar vanop afstand 
blijft hij onze werking volgen en 
voelt hij zich nog sterk betrokken.                      
aanleiding voor dit artikel was de 
ontvangst van een gedicht dat ons 
sterk aansprak.  Omdat we er meer 
over wilden weten, belden we Bert 
coronaproof voor een kort interview.

Bert, we kennen je al lang van je 
bevlogen tussenkomsten. Bij wie of 
waar haalde je al dat spraakwater?                                                                                                
Bert: ‘Vanuit mijn beroep, als maat-
schappelijk werker bij de cM, had 
ik natuurlijk al de nodige spraak-
vaardigheid, maar in 2003 was ik 
nog een groentje bij Groen! Daarom 
volgde ik in Leuven de cursus Milieu 

en ecologie, bij Jeanneke Van de Ven.’

Je bent ook een kampioen in het 
canvassen, mensen via de telefoon 
aanspreken en enthousiast maken. 
Waarop moeten we letten als we 
iemand wil ‘bereiken’? 
‘Bij zo’n gesprek is niet jouw vraag 
het belangrijkste, maar de manier 
waarop je naar iemand luistert. als 
je een nee krijgt, is het interessant te 
weten waarom. Door  luisterbereid-
heid te tonen, voelt die persoon zich 
begrepen en creëer je goodwill. een 
later contact kan dan heel anders 
verlopen.’ 

Iets heel anders, Bert. En tegelijk ook 
een beetje de aanleiding voor dit 
gesprek. Recent verraste je ons met 
enkele gedichten. Heb jij in corona-
tijd bij jezelf een nieuwe gave ont-
dekt; of schreef je al langer gedich-
ten, zonder ermee uit te pakken?

‘Je mag eigenlijk van een herontdek-
king spreken. toen ik 14-15 jaar 
was, stopte ik al gedichtjes in de bus 
bij mijn eerste liefje. Veel later, als 
volwassene, schreef ik mijn emoties 
gewoonweg neer. Vele zijn verloren 
gegaan, andere bewaarde ik. en die 
zijn nu terug boven water gekomen.’

Maar wie of wat gaf dan de kick om 
ermee uit de kast te komen?
‘Bea, mijn schat en toeverlaat, las die 
gedichten en vond ze best waarde-
vol. en daarom heb ik jou er enkele 
opgestuurd.’

Ben je van plan die gedichten op de 
een of de andere manier te publice-
ren?
‘ik vond er een 25-tal terug, heb ze 
gebundeld en een drukker gezocht. 
Met Kerstmis gaan ze als geschenk 
naar vrienden en goede bekenden.’
een fijne attentie! 
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Vermits wandelen in de natuur niet enkel 
een kans biedt om te ontsnappen aan ons 
kot en we zo ook biodiversiteit in de prak-
tijk ontdekken, organiseerden we de afge-
lopen maanden gegidste wandelingen in 
Leuven (Keizersberg), Kruibeke (de pot-
polder) Geel (De Zegger) , en we ontdek-
ten zelfs natuur in de antwerpse haven. 
Sinds de nieuwe verstrengde maatregelen 
kan ook dat niet meer, maar op onze web-
site vind je niet alleen het verslag van deze 
wandelingen maar ook nog altijd wan-
delzoektochten die je alleen, met twee en 
maximum met vier kan doen. 

www.groen-plus.be

                

Hoe zit dat met ons 
Biodiversiteitscongres?

Goede vraag nu corona nog altijd 
elke planning doorkruist en concrete 

afspraken dwarsboomt.
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Als ’t corona belieft 

organiseren we met 

6 maanden vertraging, 

op 28-29-30 mei 2021 

ons biodiversiteitscongres 

met concrete voorstellen om 

Vlaanderen groener te kleuren. 

De coronacrisis maakt het 

belang van respect voor de 

natuur pijnlijk duidelijk.
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Glasraampje 
voor kleinkind

c a t H e R i N e  S t e P M a N 

De mondmaskersaga, 
vroeger en nu

Van Mieke De Graef (83) uit Sint-
Niklaas ontvingen we bijgaand 
brandglasraampje. Naar eigen 
zeggen ontwierp Mieke het tij-
dens de eerste coronaperiode.

Het kleurrijke raampje telt 145 à 
150 glasstukjes. De witte bloem 
in het midden gedenkt een over-
leden kleinkind en wordt gedra-
gen door de andere bloemen. De 
rode klaprozen zijn verbonden 
met elkaar en vormen samen een 
groot hart. Voor Mieke appelleert 
het raampje ook aan de lente 
die we dit voorjaar beleefd heb-
ben. Het hangt bij haar broer en 
schoonzuster, de grootouders van 
het overleden kleinkind.

Mieke volgde gedurende 12 jaar 
academie. Ze leerde er schilderen, 
boetseren, keramiek en uiteinde-
lijk ook monumentaal toegepaste 
kunst. Brandglasramen horen 
daar ook bij. Mieke ontwierp 
er intussen een hele reeks, die 
terechtkwam bij familie en vrien-
den. 

Sinds het begin van de coronapan-
demie is één van de discussiepunten 
het nut van een  mondmasker. In het 
begin werd er door de respectieve-
lijke regeringen schoorvoetend over 
gesproken: opleggen of niet, waar 
en wanneer? Deze twijfels waren ge-
deeltelijk het gevolg van een gebrek 
aan maskers in het grootste gedeelte 
van West Europa en in het bijzonder 
bij ons. Kan men het dragen effectief 
opleggen, heeft het wel nut en hoe 
dit doen eerbiedigen? Die verplich-
ting gaf echter aanleiding tot heel 
wat protest, tot opvallende betogin-
gen. O.a. in Duitsland, zonder mas-
ker uiteraard en zonder eerbiedi-
ging van de sociaal distancing. 
Ook bij ons ontstonden er 
protestgroepen en in 
de Verenigde, nu de 
Verdeelde Staten, 
waar de comman-
der in chief het 
slechte voorbeeld 
gaf.

interessant is het 
echter naar het ver-
leden te kijken, n.l. 
102 jaar geleden, toen een 
andere pandemie de wereld teis-
terde, m.n. de zogenaamde Spaanse 
griep, waarbij ongeveer 1 miljard 
mensen besmet raakten en tussen 
de 50 à 100 miljoen stierven, vooral 
in china en india. De wereldbevol-
king telde 1,9 miljard. er stierven 
toen meer mensen dan tijdens de 
1ste Wereldoorlog, die ook al heel 
wat doden vergde. Ondanks wat de 
naam Spaanse griep zou doen ver-
moeden, was het virus afkomstig uit 
china, werd het eerst overgebracht 
naar de VS en pas dan naar europa, 
door soldaten die naar het front wer-
den gestuurd. aanvankelijk werd het 
bestaan van de ziekte doodgezwegen 
door de militaire censuur, tot Spanje 

de moed had het kenbaar te maken 
en zo de naam van de  pandemie 
kreeg aangesmeerd.

De ziekte woedde eerst in de VS in 3 
golven en zou heel wat amerikaanse 
en later ook  europese steden ver-
lammen. De meeste overlijdens vie-
len tijdens de tweede golf. Men kende 
toen nog geen antibiotica en wist 
weinig over elementaire hygiëne, 
zoals het wassen van de handen en 
het ontsmetten van voorwerpen. Wel 
werden maatregelen genomen, als 
quarantaine, lokaal sluiten van scho-
len, kerken, toneelzalen en… het ver-
plicht dragen van een mondmasker! 

Net als nu ontstond er verzet 
tegen, met als gevolg dat 

wanneer de maatrege-
len versoepeld wer-

den, de bevolking 
dacht bevrijd te 
zijn van het virus 
en men opnieuw 
begon te leven 
zoals vroeger. Het 

resultaat was een 
tweede nog dodelij-

kere golf.

een van de maatrege-
len was dus het opleggen van 

mondmaskers en  de sancties waren 
niet mals. Voor wie zich er niet aan 
hield wachtte gevangenisstraf en een 
zware boete. De rechtbanken zetel-
den in open lucht, om besmetting te 
vermijden. Overal, op het werk, in het 
openbaar vervoer, het leger, werden 
allerlei maskers, zelfs gasmaskers 
gedragen!

De geschiedenis herhaalt zich, laten 
we verder gedisciplineerd zijn, zoveel 
mogelijk in ons kot blijven en mond-
maskers (mondkapjes voor de Neder-
landers) dragen, zodat de geschiede-
nis zich niet met dezelfde hevigheid 
zou herhalen.
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G e R D a  S a L a e t S 

Politiek, 
ik bijt er me in vast!

Af en toe focussen we op GroenPlus-
sers, actief in de gemeentepolitiek. 
Wie we gerust een doener en een 
gangmaker mogen noemen, is Ni-
cole Van Praet. Sinds 2018 is ze in 
Bornem schepen van Milieu, Ener-
gie, Waterbeleid, Openbaar groen, 
Mondiaal beleid, Buurten en Dieren-
welzijn. Een hele boterham. Hoe kan 
Nicole die behappen? 

Nicole (brede glimlach): ik ben 
gelukkig op pensioen en kan heel 
wat van mijn tijd  spenderen aan 
mijn politiek engagement.

Zilverblad: Is het de eerste keer dat 
Groen Bornem deel uitmaakt van 
het bestuur? 
Neen, vorige legislatuur bestuurden 
wij ook mee, met tom Van Bel als 
enige schepen en ikzelf als gemeen-
teraadslid. 

Ik 2018 koos Groen Bornem ervoor 
om met ‘Iedereen Bornem’, een 
samenwerking tussen sp.a, Open 
VLD, Bornem democratisch en Onaf-
hankelijken, naar de kiezer te stap-
pen. Jij was mee de architect van 
deze formule.  Wat motiveerde je?
ik denk dat de tijd van de traditionele 
politieke partijen, zeker lokaal, op de 
terugweg is. De toekomst ligt in de 
actieve betrokkenheid van de burger 
bij het bestuur. Daarom namen we 
ook onafhankelijken mee aan boord. 
tegelijk was de hele oppositie –VB 
uitgezonderd- verenigd. Binnen dit 
brede spectrum ontstond kruisbe-
stuiving en werden heel wat knel-
punten op voorhand uitgeklaard.

Jullie besturen nu samen met N-VA. 
Wat zijn je bevindingen?
ik kan alleen maar zeggen dat dit 
tot hiertoe enorm goed meevalt. 
We hebben een N-Va burgemees-
ter waarmee zeer goed te besturen 
valt. als je met goede argumenten 

komt,  staat hij achter je en krijg je 
alle steun. Mobiliteit ligt bij N-Va. 
Dankzij hun schepen is er in Bornem 
onlangs een nieuw mobiliteitsplan 
ingevoerd, waarbij heel het centrum 
fietszone werd. Daar konden we 
vroeger alleen maar van dromen.

Wat zit er de komende jaren nog in 
de pijplijn?
ik was de eerste in de provincie 
antwerpen die het Bomencharter 
ondertekende en zou graag 22.000 
bomen planten in Bornem, één voor 
elke inwoner. De droogte baart me 
grote zorgen en ik hoop dat we de 
trend naar “minder beton “ kunnen 
ombuigen. ik wil ook dichtgemaakte 
grachten openmaken en via sluizen 
waardevolle natuurgebieden irrige-
ren. We zijn bezig een droogte- en 
hemelwaterplan uit te werken. We 
willen ook meer functioneel en kli-
maatbestendig openbaar groen aan-
leggen, dat met medewerking van de 
burger. Sinds kort zijn we ook een 
bijenvriendelijke gemeente en we 
gaan nog maatregelen treffen voor 
meer biodiversiteit.

Denken jullie ook aan internationale 
samenwerking?
Samen met onze zustergemeente 
Nquthu in Zuid afrika hebben we, 
met ons project ‘afval voor tewerk-
stelling’, een 2e plaats behaald, na 
Barcelona/Marrakech, in de presti-
gieuze ForMawards. we waren de 
enige Belgische gemeente die gese-
lecteerd was. (pauzeert even) Heb je 
nog even tijd, ik zou nog uren kun-
nen doorgaan! Politiek is mijn passie 
en als ik ergens voor ga, dan bijt ik 
me erin vast.

Laatste vraag, hoe pakten jullie 
corona aan?
corona zorgde echt voor een crisis-
moment. Maar we zijn erin geslaagd 
om ouderen en kwetsbaren een hart 
onder de riem te steken, door hen op 
te bellen voor een praatje en met de 
vraag wat we voor hen konden doen. 
Door corona hebben we wat tijd 
verloren, maar Bornem zal er over 
4 jaar, wat mij betreft, ‘groener’ en 
‘socialer’ uitzien. 
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‘Stofjes verdriet’                                                                                       
Luc Barbé                                                                                                            

Uitgeverij Boekscout, Soest

Laatst viel er een gestoffeerde 
omslag in mijn bus. Benieuwd 
tastte ik naar de inhoud. Een mi-
nuscuul boekje, getiteld ‘Stofjes 
verdriet’ kwam tevoorschijn. En 
een kaartje: ‘Dag Walter, Na boe-
ken over kernenergie en nucleai-
re proliferatie, een boek(je) over 
nog veel belangrijkere zaken. 
Misschien een artikeltje in Zilver-
blad? Getekend: Luc Barbé.

Voor wie niet zo vertrouwd is met 
de geschiedenis van agalev en 
Groen!, Luc was ooit kamerlid voor 
het arrondissement aalst en was 
ook politiek secretaris van ecolo.

‘stofjes verdriet’ telt 52 blaadjes en 
is luchtig volgestouwd met haiku’s 
en haibuns (*) over vergankelijk-
heid, dood en afscheid. en hier en 
daar gelardeerd met een beschei-
den zwartwit fotootje. ik vind het 
echt een hebbeding voor donkere 
momenten, letterlijk en figuurlijk. 
Maar ook zomaar, een plekje om 
even vluchtig in te vertoeven.
We hebben 3 ‘Stofjes verdriet’ 
te geef. Wie het snelst is… mail 
naar zilverblad@groen.be

(*) De haibun is een familielid van 
de haiku, waarin proza en poëzie 
mekaar vinden. 

R i t a  V a N  D e  V O O R D e

Corona brengt mensen 
virtueel samen

Midden in coronatijd krijgen de in-
woners van het stille Maarkedal in 
de Vlaamse Ardennen een moker-
slag van jewelste. Ze vernemen dat 
hun gemeentebestuur groen licht 
heeft gegeven voor een autorally. 
Een gevoel van machteloosheid 
slaat snel om in actieve samenho-
righeid. Er ontstaan zelfs nieuwe 
vriendschappen. Als wakkere bur-
gers slaan we, coronaveilig en dus 
figuurlijk, de handen in elkaar. We 
tekenen verzet aan tegen de organi-
satie van de rally. Buiten de politiek 
en de bestaande verenigingen om 
organiseren we ons. Samen protes-
teren we tegen de ietwat surrealis-
tische beslissing van het bestuur. 
Maarkedal profileert zich namelijk 
als een paradijs voor zachte recre-
atie, wat niet te rijmen valt met luid-
ruchtige en gevaarlijke motorspor-
ten.

We mailen naar het bestuur, verde-
len flyers om iedereen op de hoogte 

te brengen, verspreiden raam- en 
tuinaffiches en openen een Face-
bookpagina. er volgt een petitie, 
die zowel digitaal als op papier kan 
worden ondertekend. Langs het par-
cours hangen we fel opgemerkte 
spandoeken. Kortom, ook al valt de 
rally niet meer te stoppen, we geven 
een krachtig signaal aan het bestuur, 
dat het bij die ene keer moet blijven.

in die periode haalt de burgemees-
ter het ochtendnieuws met de waar-
schuwing ‘dat er op de heuvels van 
de Ronde van Vlaanderen geen toe-
schouwers zullen worden toegela-
ten’. De Ronde vindt de week na de 
autorally plaats en doet ook Maarke-
dal aan. De rondefans houden zich 
aan die waarschuwing, wat van de 
rallyfans niet kan gezegd worden. 
Het hoeft dan ook niet te verwon-
deren dat in Maarkedal, twee weken 
na de rally, een coronabesmetting 
uitbreekt. Maar er is ook positief 
nieuws. corona brengt mensen ook 
virtueel samen om actie te voeren.

Foto: Bert Broos - Nuus
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i N G R i D  P i R a

Mia (90) en Lode (15) 
in coronatijd

Ze kennen mekaar niet, maar ma-
ken hun tijd door op ongeveer de-
zelfde plek. Mia woont in een assis-
tentiewoning van De Meerminne; 
Lode brengt zijn vrije tijd door 
50 meter verder, in het skatepark. 
75 jaar verschil, maar met eenzelfde 
gemoedsgesteltenis: “Met mij gaat 
het eigenlijk goed”.

ik tref Mia in haar knusse woning 
in Meerminne 4, in Mortsel. Het is 
15.30 uur en ze zit te rummikub-
ben met haar vriendin, die over haar 
woont in dezelfde gang. Hoe het met 
haar gaat? “Goed, eigenlijk. ik lees 
elke dag de gazet en zit hier ‘s mid-
dags met mijn vriendin te rummi-
kubben.” De vriendin (86) vult aan: 
“Mia gaat het eten halen beneden, 
we eten apart in ons appartement; 
ik doe mijn “sloppeke” en dan stap 
ik naar Mia om te rummikubben”. 
tot hoe laat? Nu lopen de versies uit 
mekaar. De vriendin zegt: ‘tot 5 uur’. 
Mia is verontwaardigd: “allez gij, 
zeker tot 6, of soms 7 uur!”. Geen last 
van eenzaamheid? alle twee over-
tuigend ‘neen’.  Waar beide vriendin-
nen het wel roerend over eens zijn: 
ze missen hun uitstapje naar de Pla-
taan, het sociaal restaurant op het 
gelijkvloers. Om 12 uur elke week-
dag is het daar verzamelen geblazen, 
waarna ze in groepjes rummikubben 
tot ongeveer 5 uur. en tussendoor 
en zeker in het weekend komen de 
kinderen en soms de kleinkinderen 
van Mia op bezoek. De eerste drie 
maanden corona waren een nacht-
merrie. Omdat ze ziek was, werd Mia 
eerst in het ziekenhuis en daarna op 
kortverblijf in een WZc opgenomen. 
“iedereen was er lief, maar ik voelde 
me in een gevangenis, geen bezoek 
en ik mocht niet naar buiten. Dat 
nooit meer”, zegt ze.

ik krijg een berichtje op mijn iPhone 
van Lode: “ik ben nu in het skate-
park”. “Goeie gasten”, zegt Mia over 
de jongeren, “blij dat ze daar bijeen 
kunnen komen. Vandaag heb ik ze 
nog niet gehoord, maar dat kan ook 
aan mijn oren liggen”. Gelach alom 
bij de twee vriendinnen. De dames 
wuiven me uit en ik stap enkele 
meters verder naar het skatepark. 
als ik de troep skatende jongeren 
zie, zal dat wellicht officieel een 
samenscholing zijn, maar het wordt 
oogluikend toegelaten. een vrolijke 
groep met wat hoodies, brede broe-
ken, wapperende haren en ja, ook 
mondmaskers.

ik pik Lode eruit en vraag hoe het 
met hem gaat in de negende coro-
namaand. “eigenlijk goed”, zegt hij. 
“Dat komt omdat ik kan komen ska-
ten. ik ken leeftijdsgenoten die niets 
te doen hebben en zich vervelen 
thuis”. en hoe gaat het op school? 
“Nu gaat het goed; afwisselend naar 
school en thuis online is o.k., maar in 
de eerste periode van corona enkel 
afstandsonderwijs: neen. ik kon me 
op de duur niet meer concentreren. 
Heel de tijd online vind ik echt irri-
tant”. Lode is blij dat het skatepark 
open blijft. in de eerste periode van 
corona was dat gesloten. Permanent 
afstandsonderwijs en geen skate-
park: dat nooit meer. 

eigenlijk hebben Mia en Lode veel 
gemeen. allebei zeggen ze “nooit 
meer”, toen zij geen bezoek kreeg en 
hij afstandsonderwijs moest volgen 
en het skatepark toe was. allebei 
houden ze nu de maatregelen vol 
met rummikubben met een vrien-
din en skaten met maten. Mia en 
Lode, 75 jaar verschil, 50 meter van 
mekaar. eenzelfde gemoedsgestelte-
nis, eenzelfde wereld!
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c a t H e R i N e  S t e P M a N

‘Een wereld van verdoken slavernij’
(Luc Vankrunkelsven)

Als inleiding van zijn nieuwe boek 
wijst Luc Vankrunkelsven (*) erop 
dat de slavernij geen verschijnsel is 
van lang geleden, maar nog altijd 
wijdverspreid is, ondanks de offici-
ele afschaffing ervan. Er is de men-
senhandel, gedwongen arbeid, sek-
suele uitbuiting en er zouden meer 
dan 30 miljoen moderne slaven zijn 
wereldwijd, zelfs in Europa. Ook de 
planeet zelf wordt tot slaaf gemaakt 
en uitgebuit.

Vankrunkelsven legt de focus op 
Brazilië en de menselijke drama’s 
aldaar: de verwoestingen die heb-
zucht, uitbuiting en vervuiling aan-
richten. Hij legt de nadruk op de drie 
grote bedreigde biotopen en hun 
traditionele bewoners, n.l. het ama-
zonewoud, de Pantanal en vooral de 
cerrado. 

een eerste groot probleem is de sys-
tematische ontbossing, al dan niet 
met opzettelijk gestichte branden. 
Branden die systematisch gemini-
maliseerd en verantwoord worden 
door president Bolsanaro. De vrij-
gekomen gronden worden gebruikt; 
eerst voor veeteelt, dan voor mas-
sale monocultuur van vooral soja, 
als veevoer voor europa en china. 
De gronden zelf zijn eigendom van 
Westerse en amerikaanse multina-
tionals en van een minoriteit groot-
grondbezitters. Zij hebben zich die 
gronden toegeëigend via allerlei cor-
rupte praktijken, schriftvervalsing, 
intimidatie van de oorspronkelijke 
bewoners en de wettelijke eigena-

ren. Dit alles gebeurde met de mede-
plichtigheid van de regering en het 
leger. De Braziliaanse elite is daar 
niet alleen verantwoordelijk voor. 
De belangrijkste verantwoordelijken 
zijn én de buitenlandse bedrijven 
en onze niet te stillen honger naar 
voedsel, vooral dierlijke eiwitten. 
intussen wordt de teelt van rijst en 
bonen, die de lokale bevolking ten 
goede komt, volledig verdrongen.

wat gepaard gaat met de roofbouw 
op de gronden is het massaal en 
algemeen gebruik van sproeimid-
delen, waaronder heel wat pestici-
den die in europa als extreem giftig 
worden beschouwd en dus verbo-
den zijn. Het gif wordt rijkelijk van-
uit vliegtuigen gesproeid en komt 
zo overal terecht, ook in bewoonde 
oorden en in het water. Zo is Brazi-
lië wereldkampioen in het gebruik 
van landbouwgif. eerste slachtoffers 
zijn de bewoners zelf en de plaat-
selijke biotoop; maar ook wij, want 
de zwaar vergiftigde soja en andere 
teelten belanden uiteindelijk ook op 
ons bord.

De door deze grootschalige export-
landbouw veroorzaakte woestenij 
wordt dus aangemoedigd door de 
aan de macht zijnde regering, in 
het bijzonder de extreem rechtse 
president Bolsonaro. Hij kwam aan 
de macht met het verspreiden van 
leugens, via de sociale media en 
met medeplichtigheid van de land-
bouwmaffia en de evangelische ker-
ken.

Ondanks al dit slechte nieuws 
schuilt er in het boek heel wat hoop, 
in de vorm van al dan niet door het 
buitenland gesteunde lokale initia-
tieven, de groeiende bewustwording 
van de bevolking en het verzet tegen 
de door Bolsanaro aangevoerde 
elite. toch blijft het nog te vaak  
vechten tegen de bierkaai. Bij de 
onlangs gehouden gemeenteraads-
verkiezingen verloor de partij van 
de president in de steden wel heel 
wat aanhang.

Wij kunnen ook een steentje bij-
dragen tot verandering door een 
drastisch vermindering van ons 
vleesconsumptie, zonder daarom 
helemaal vegetarisch te worden. Wij 
dragen immers een heel grote ver-
antwoordelijkheid in de sociale en 
ecologische vernietiging in Brazilië.

(*) Vankrunkelsven is Norbertijn, 
Braziliëkenner en Ambassadeur voor 
de GvK.
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e t i e N N e  H O e c K x / M i e K e  V O G e L S

Betonstop Nu!

Vlaanderen is de meest verstede-
lijkte regio van Europa. 33% van 
het grondgebied wordt ingenomen 
voor wonen, werken, mobiliteit en 
recreatie. Dit trieste record hebben 
we te danken aan het wanbeleid van 
de voorbije 50 jaar. Begin jaren ’70 
werd in de gewestplannen veel te 
veel ruimte ingekleurd om te wo-
nen. De zogenaamde opvulregel liet 
dan weer toe om tussen bestaande 
woningen een nieuwe woning op te 
trekken met als gevolg 13.000 km 
lintbebouwing. Vandaag zijn nog 
altijd 1 miljoen bouwmogelijkheden 
(80.000 ha) ingekleurd in de ge-
westplannen, vaak op slecht gelegen 
plaatsen; op natte gronden, ver weg 
van de dorpskern. Dit  zorgt er ook 
voor dat 65.000 ha bos zonevreemd 
is en dus bedreigd.

Geen klimaat- en biodiversi-
teitsbeleid zonder betonstop
De gevolgen van deze ruimtelijke 
wanorde zijn enorm. Zo heeft ruim 
een kwart van de (ouder)wordende 
Vlamingen geen voorzieningen op 
wandel- en fietsafstand. Dit bete-
kent ook meer autokilometers, files 
en de onmogelijkheid om een goed 
openbaar vervoernet 
uit te bouwen. De aan-
leg van nutsvoorzienin-
gen kost extra veel. 1 
op de 8 Vlaamse huizen 
is niet aangesloten op 
de riolering. Het afval-
water komt terecht in 
de natuur. Beton zorgt 
voor te snelle afvoer bij 
overvloedige regen, met 
als gevolg overstromin-
gen. Het water kan niet 
in de grond dringen, om 
te bufferen voor lange 
droogteperiodes. Meer 
beton betekent ook 
minder natuur en min-

der biodiversiteit. Jaarlijks sterven 
in Vlaanderen zo’n 5 miljoen dieren 
onder de wielen. 

Sleutel betonstop 
ligt bij gemeenten
Sinds 2009 lees je in de Vlaamse 
regeerakkoorden ‘dat onze schaarse 
open ruimte zal beschermd wor-
den’. in 2016 werd beslist dat 
maximaal een vierde van de res-
terende 80.000 hectare bouw-
grond kan omgezet worden in een 
harde bestemming. Vanaf 2050 is 
er dan een definitieve betonstop.                                                                                                     
De sleutel tot de betonstop ligt bij 
de gemeenten. Zij moeten de  over-
tollige bouwgronden circa 57.500 
ha verdeeld over heel Vlaanderen- 
schrappen. Maar de Vlaamse over-
heid moet het financieel kader nog 
vastleggen. De regering geraakt het 
echter niet eens over de planscha-
devergoeding, dat is het bedrag dat 
ze aan de eigenaar van een grond 
moet betalen als je bv. bouwgrond 
verandert in natuur. Zowel de vorige 
als de huidige regering wil de eige-
naars vergoeden volgens de huidige 
marktwaarde. Zo wordt de factuur 
voor de gemeente onbetaalbaar. 
Bovendien belonen ze zo de specula-

tie. Heel wat bouwprojectoren koch-
ten de voorbije jaren nog bouwgron-
den op plaatsen waar het vandaag 
onverantwoord is om te bouwen. 

Sluitende wetgeving ont-
breekt
De betonstop heet, sinds deze rege-
ring aan zet is, ‘bouwshift’; maar ze 
slaagt er niet in om tot een juridisch 
sluitende wetgeving te komen. De 
politieke wil ontbreekt om het alge-
meen belang te vrijwaren en in te 
gaan tegen de mantra ‘dat een bouw-
grond een belegging is waaraan je 
niet mag raken’. 

Ondertussen draaien de betonmo-
lens verder. Voor de aankondiging 
van de betonstop werd per dag 5 ha 
extra verhard, vandaag liefst 7,5 ha. 
Dat zijn bijna 12 voetbalvelden per 
dag!

Minder beton en meer natuur zijn 
de twee sleutelindicatoren voor een 
groener en gezonder Vlaanderen. 
Vandaag investeren in de betonstop, 
bespaart ons morgen grote inves-
teringen in klimaataanpassing en 
geeft planten- en diersoorten terug 
kansen.

Eind mei volgend jaar 
organiseert GroenPlus 
een biodiversiteits-
congres. We doen 
concrete voorstellen 
om het ruimtelijk 
beleid in Vlaanderen 
te vergroenen.
Je kan nu al  mee 
discussiëren over de 
congresteksten op 
www.groen-plus.be
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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. 

Verantw. uitgever: Mieke Vogels, Sergeant De 
Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel.

Eindredactie: Walter Decoene.

Werkten mee aan dit nummer:  Bert Weyts 
– Mieke Vogels – Kris Fierens – Marleen De 
Vry – Rita Van de Voorde – Walter Decoene – 
Catherine Stepman – Gerda Sallaets – Ingrid 
Pira – Etienne Hoeckx – Frans Roggen.

Redactieraad: Catherine Stepman – Elle Van 
Loy – Etienne Hoeckx – Frans Roggen – Ingrid 
Pira –   Joris Willaert – Marleen De Vry – Mieke 
Vogels – Rita Van de Voorde – Walter Decoene.

Foto’s: Walter Decoene – Rita Van de Voorde – 
Gerda Sallaets – Bert Broos-Nuus – Ingrid Pira.

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

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 tegen-
komt 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.

Verantwoording
Tenzij uitdrukkelijk vermeld, berust de ver-
antwoordelijkheid voor artikels en stand-
punten die in het Zilverblad verschijnen bij 
de steller ervan. 

F r a n s  r o g g e n

ik moet het niet weten!

Geen woord over de zotte kuren van Trümp! Voor mijn part breekt hij z’n been 
in een hole op de golfbaan. Hoe meer je op hem afgeeft, hoe liever hij het heeft. 
Just gelijk burgemeester Bart die spreekt over “zogezegde klimaatactivisten die 
jobs en welvaart maar vieze woorden vinden.” Het gaat wel over Moeder Aarde, 
newaar! 

Dus niets over Trümp of over die Goebbels van ’t Schoon Verdiep. Hopeloos zijn ze! 
Laat de wereld maar naar de kloten gaan. Als ’t maar niet naar de Communisten 
is.

Van De Croo jr. ben ik zéér content. De leden van zijn ploeg dragen trots de geuzen-
naam Gutmensch! MAAR! Mijn kinesiste vertelde me “dat de partijen die gewon-
nen hebben niet in de regering zitten.”  

“En wie heeft de verkiezingen dan gewonnen? vroeg ik.” 

“?!?”  

“De Croo heeft toch een meerderheid achter zich. Nee?” 

Ik liet het erbij. Ze had mijn schouder al in een pijnlijke greep en ik was niet van 
plan om een meningsverschil te laten uitmonden in ondraaglijk lijden.

Mijn kinesiste is geen Proud Boy en ze gaat ook niet in dirndl’ bloemekes zetten op 
het graf van Cyriel Verschaeve. Maar de uitspraken van Tom Griekenmans over de 
regering waren wel bij haar geraakt.  

Over corona hou ik mijn mond, want wie zit er op mijn wijsheid te wachten? En 
wat zegt de catechismus over vaccinatie? Willen we of willen we niet? Wat zegt 
Steiner daarover? Staat er iets van in de Metarmorphose der Pflanzen? Zijn er 
nog liefhebbers van het Ontologisch Argument van Sint-Anselmus? (God is het 
volmaaktste wezen, dus god bestaat.) De gedachten zijn vrij. Wie bleekwater wil 
drinken… à la bonne heure. Ik hou me bij Van Ranst en C°. Ik weet niet beter, maar 
wie is er hier de viroloog? Awel! 

Weet Anuna dat tegen 2100 het water al negen meter zal gestegen zijn? Dochter 
Charlotte wil er niet meer over horen. We zwijgen over het klimaat en over corona 
en Trümp. En het voetbal interesseert me niet.

Ik wist het al van bij de petroleumramp in 1967 - met de Torrey Canyon - goed 
kon het niet aflopen! Maar we hadden tijd tot het jaar 2000! Wat is er met ons 
gelachen! “Maar Zotteke Met Uw Luchtvervuiling. Plant Algauw Uwen Boom.” 
Gelukkig zit er nu terug vis in ‘t Scheldt. We komen van ver. Om op de finish dood 
te vallen?

Ik had bij de hippies moeten gaan wonen. Anders Gaan Leven.

It’s the Ecology, stupid.


