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Bert, Cecile, Elka, Hugo, Ivo, Jan, Marjet, Ria, Sylvain, Willy en de twee Remi’s, geen 
van hen zat te wachten op zijn of haar pensioen om zich een stukje in te zetten voor de 
medemens. Allen gaan ze er nog met verbazend veel energie tegenaan. In zo verre dat 
ik soms de neiging had hen aan te sporen het wat kalmer aan te doen!
Op Bert, Elka en Jan na draai(d)en ze jarenlang mee in de politiek, als vrijwilliger of als 
mandataris. Toen ze met pensioen gingen, veranderde er weinig. 
Hun engagement liep gewoon door.  Voor sommige van hun interesses kwam er wat meer 
tijd vrij, maar het woord ‘stilzitten’ staat nog altijd niet in hun woordenboek. Want ook al 
is de oudste intussen 88, het vuur van hun betrokkenheid brandt onverminderd voort.

Uitgebold? Ingerold! 
Enkel noteren waarmee ze bezig zijn, het leek me een te beperkt opzet voor dit Rollen-
boek. Het interesseerde me immers ook wat de geïnterviewden vroeger hadden gedaan. 
Of er een link bestond tussen beroep en maatschappelijk engagement. En hoe de over-
gang van werk naar vrije tijd was verlopen.
Maar ook de manier waarop ze zich engageren en hoe hun omgeving: partner, familie… 
daar tegenaan kijkt, interesseerden me. 
Ook hoe ze omspringen met hun engagement, wat hen motiveert en of ze zich individu-
eel of als ploegspeler opstellen. En wat als iets mislukt? Hoe gaan ze daarmee om? Hoe 
komen ze erover heen?
We worden allen een dagje ouder. Wat als het niet meer wil lukken? Hebben ze daar al 
bij stilgestaan?

‘Zilvergroen’, is een schets waarin je ontdekt hoe groene senioren actief blijven zonder 
mentaal oud te worden…

Hugo Van Dienderen
Walter Decoene       
    

naar	 aanleiding	 van	 de	 vlaamse	 ouderenweek	 2008	 bood	 de	 vlaamse		
ouderenraad	ook	ons	de	kans	een	rollenboek	Te	schrijven.	onder	heT	moTTo		
‘uiTgebold?	ingerold!’	gingen	we	op	pad,	meT	vragenlijsT	en	foToToesTel.	
al	 heel	 snel	 onTdekTen	 we	 daT	 beide	 begrippen	 –	 uiTgebold?	 ingerold!	 –		
mekaar	heel	dikwijls	overlappen	of	moeiTeloos	bij	mekaar	aansluiTen.	daT	
was	TenminsTe	zo	bij	de	12	groene	senioren	die	ons	verTelden	over	hun	heden	
en	verleden,	en	een	heel	klein	sTukje	over	hun	ToekomsT	.

‘Zilvergroen’, het Rollenboek van Groen!Plus, 
legt uit hoe en waarom oudere ecologisten 

zich blijven inzetten voor hun medemens.
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“ik	ben	30	jaar	maaTschappelijk	wer-
ker	 geweesT.	 meT	 veel	 goesTing,	
wanT	 heT	 was	 me	 op	 heT	 lijf	 ge-
schreven.	 al	 die	 Tijd	 kon	 ik	 mensen	
onTvangen.	ze	helpen	relaTies	op	Te	
bouwen	of	Te	hersTellen.	laTer	ging	
ik	groepen	coachen.”	
aan	heT	woord	is	berT	weyTs	(63)

Verbondenheid 
met mens en natuur, 

en met alles wat leeft

“Of ik mij nu volledig ‘uitgebold’ voel? Nee, eigenlijk niet. Nu coach ik vrijwilligers die 
palliatieve zorg verstrekken. Ik ben ook nog altijd lid van een intervisie-groepje. We 
bekijken samen situaties vanuit verschillend oogpunt en gaan na hoe we het best kun-
nen helpen. En dan is er natuurlijk nog Groen! en Groen!Plus. Locale groepen oprichten, 
motiveren, activeren…
Dat laatste is wel een late roeping.  Vroeger was er de opvoeding van de kinderen. We 
sportten samen, maar ik hield me niet bezig met politiek.  Altijd Agalev gestemd, dat 
wel. Maar dan was er het debacle van 2003, Agalev werd volledig van de politieke kaart 
geveegd. Dat greep me echt bij de strot. Het groene gedachtegoed, dat mocht toch niet 
verloren gaan. 
Er was een gevoel van verbondenheid. Ik heb dat ook met mensen, met de natuur, met 
alles wat leeft. Vreemd genoeg zat ik op dat moment zelf met een soort burn-out. Voor 
die fatale verkiezingen had ik tegen een groene gezegd:  ‘Zal wel goed aflopen, zeker. 
En als het niet goed afloopt, kom ik terug’. Het liep niet goed af en ik begreep dat de 
partij waarvoor ik altijd gekozen had zuurstof nodig had. Da’s een intense vorm van 
verbondenheid.
Toen ik met brugpensioen ging, dacht ik eerst wat aan hulpverlening te blijven doen. 
Maar ik kwam in contact met de Antwerpse Groene Senioren en was meteen verkocht. 
Later ontdekte ik de Wilrijkse Groen!kern en zo werd ik uiteindelijk lid van Groen! Ik 
begreep direct: hier kan ik iets doen. Binnen Groen!Plus werd ik verantwoordelijk voor 
vorming. In elke Vlaamse provincie moest er een ouderenwerking komen. Die kernen 
zijn er intussen, nu moeten ze ook nog groeien en bloeien!
Eventjes terug naar de palliatieve hulpverlening.
Die groep telt een veertigtal vrijwilligers, vier groepjes van 10, ik coach er eentje van. 
Ieder lid legt om de maand een huisbezoek af. Elk jaar komen we één of twee keer sa-
men, want palliatieve zorg is zwaar en roept ook vragen op. Vrijwilligers moeten soms 
opnieuw gemotiveerd worden, zodat ze er weer tegen kunnen.”

Samen komen we tot een beter inzicht
“Ik sta ook in voor selectie en opleiding van nieuwe kandidaten. Niet iedereen is ge-
schikt, soms moet je mensen verwijzen naar andere vormen van dienstverlening.
Hoe dat intervisiegroepje ontstaan is? 
Spontaan, we zijn met 3, 4 mensen en kennen mekaar uit onze gemeenschappelijke op-
leiding. We hebben of hadden wel verschillende werkterreinen en brengen ook telkens 
weer andere cases aan. De vraag is dan: hoe kunnen we hier best hulp bieden?
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Hoe pakt Bert de dingen aan? 
Hoe komt hij 
tot samenwerking?
“Als mens probeer je de dingen goed te 
doen. Niemand is perfect, iedereen vertoont 
fouten. Je lost niets op met je daarop te 
fixeren. Eerst moet je begrijpen wat iemand 
beweegt. We barsten allemaal van de goe-
de bedoelingen, maar dikwijls worden we 
niet begrepen. Dus eerst inzien wat er aan 
de overzijde leeft. Pas dan kan je visies op 
elkaar afstemmen en samen vooruitgang 
boeken. (na een korte pauze)
‘Systeemdenken’ vormt ook de basis van 
mijn groene inzet. Systemen hebben veel 
meer invloed op mensen dan je zou denken. 
Een voorbeeld: ‘Obama gaat het oplossen!’, 
een slogan natuurlijk. En iedereen weet dat, 
maar het creëert een nieuw geloof, werk-
kracht, goodwill om aan de slag te gaan. 
Waarom hebben wij hier nu een diepgaand 
gesprek? Omdat de sfeer tussen ons goed is. 
Mocht jij hier zijn binnengekomen met een 
‘Allez Bert, vertel het eens, maar ik heb niet 
teveel tijd!’, dan zouden we gewoon je vra-
genlijstje zijn afgelopen. And that was it!
Dat bedoel ik met ‘systeemdenken’. Ik zal 
ook nooit een mens veroordelen omdat hij 
of zij anders functioneert. Elke situatie is 
anders. Wat je doet, dat vind ik het belang-
rijkst.”

Omgaan met 
winst en verlies.
Loopt het dan allemaal 
zo gesmeerd? 
“Gelukkig ben ik zover in mijn leven dat iets 
‘mag’ mislukken. Als iets waarvoor je alles 
hebt gedaan wat in je mogelijkheden ligt 
toch mislukt, dan is dat maar zo. Een mis-
lukking spoort mij aan om het anders aan te 
pakken. Je moet ook je eigen mogelijkheden 
en beperkingen kennen en weten wat je niet 
kan, waar je niet moet aan beginnen.
En ja, wat stuwt me, wat houdt me in bewe-
ging? Allereerst dat gevoel van verbonden-
heid, van deel uit te maken van een groter 
geheel, van samen iets te kunnen doen. De 
ontroering ook die je voelt wanneer je erin 
slaagt die verbondenheid te herstellen. En 
uiteraard het groene toekomstdenken zelf: 
uitkijken naar en werken aan een betere 
wereld.
Sta ik daar allemaal alleen voor? Nee, ik heb 
het geluk dat mijn schat dezelfde levensop-
vatting deelt. Bea geniet mee van iets wat 
ik bereikt heb en omgekeerd kan ik haar 
(kook)prestaties heel erg appreciëren. Een 
initiatief kan je alleen nemen, om iets te 
verwezenlijken moet er overleg zijn, moet je 
samenwerken. 
Natuurlijk word ik ook een dagje ouder en de 
gezondheid is niet altijd wat ze zou moeten 
zijn. Ik weet hoe kwetsbaar ik ben: vandaag 
voel ik me goed, morgen zit ik er doorheen, 
of kan het afgelopen zijn. In het besef van 
mijn eindigheid kan ik vandaag alles geven. 
Omdat de angst voor de toekomst is weg-

gevallen, kan ik alles investeren in actie en 
engagement.
Welk engagement het langst zal overeind 
blijven?
Daar ben ik niet zo zeker van. De kinderen 
en mijn schat, allicht. Hun welzijn zal mij het 
langst bezighouden. Mijn wereld zal kleiner 
worden, maar ik lig er niet van wakker.”
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“onze	 generaTie	 ging	 de	 wereld	
verbeTeren”,	zegT	cecile	sillis	(64),	
“en	waar	konden	we	er	heT	besT	mee	
beginnen?	daar	waar	de	wereld	er	
volgens	ons	heT	ergsT	aan	Toe	was.	
dus	Trokken	we	naar	de	congo	van	
mobuTu.”

Met zoveel mogelijk 
zo ver mogelijk geraken, 

binnen de draagkracht van de aarde

Cecile studeerde eerst scheikunde aan de RUG, daarna kwam ze als leerkracht in Kivu 
terecht. In de periode 1968-1971 was het daar ook voor zwarten nog vrij goed; een 
warm, rijk en vruchtbaar land met een nog niet al te corrupte leider. 
“Wat ons daar – naast het prettige gevoel tijd te hebben! – vooral charmeerde, was het 
besef dat de mensen daar, met het weinige dat ze hadden, veel gelukkiger waren dan 
wij met onze materiële rijkdom. Later dachten we die gevoelens mee te nemen naar  
Europa, maar al snel lukte het niet meer met de tijd. Enkel het eenvoudig leven, tevre-
den zijn met weinig, bleef over.” 
Terug in België stond Cecile 24 jaar lang voor de klas, in het Atheneum van Asse. Ze 
woont er nog steeds, met Jo, haar man. 
“De wereld verbeteren, dat konden we beter hier doen. In Congo bleef je een blanke 
tussen de zwarten en je werd ook zo benaderd. Na onze terugkeer zochten we dus me-
destanders en vonden die in de Wereldscholen, bij de Groene Fietsers van Luc Versteylen 
en in de Oude Brouwerij van Anders Gaan Leven in Viersel.” 
Cecile stond voor het eerst op een Agalevlijst in 1979, bij de eerste Europese verkiezin-
gen en achteraf bij elke verkiezing. Ook bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1988. 
Agalev Asse had één gekozene die kort daarna overleed. Cecile was enige opvolger. 
“De vrees om ergens alleen in een vergadering te zitten, achtervolgt me nog altijd… 
Want in 1994 werd ik opnieuw als enige verkozen! Eén jaar later was Agalev op zoek 
naar vrouwen met ervaring’. Ik ging erop in, werd lijsttrekker en door een speling van het 
verkiezingssysteem belandde ik voor vier zeer boeiende jaren in het Vlaams parlement.”

Van uitbollen nog geen sprake
Jo en Cecile bleven kinderloos, maar hun huis werd er een met vele kamers. Ze namen 
de zorg op zich voor 4 kinderen en hun deur stond open voor ‘mensen met een tijde-
lijk woonprobleem’; gaande van jongeren, over gehandicapten, tot allerlei onderdak- 
zoekers.
Is Cecile intussen ‘uitgebold’? “Na mijn politiek mandaat kon ik nog terug naar het 
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onderwijs, maar daar was intussen te veel 
veranderd. Prepensioen maakte het me mo-
gelijk te doen wat ik graag deed. Ik ging 
als vrijwilliger werken in de kabinetten van 
Leefmilieu (Vera Dua) en van Ontwikkelings-
samenwerking (Eddy Boutmans). Later – en 
nog steeds – voor de Groen!fractie in het 
Vlaams parlement. 
Na 2006 had het lokale politieke werk ook 
extra ondersteuning nodig. In Asse tellen 
we, binnen het kartel met SP.A, nog altijd 
maar één raadslid. We zitten er wel in de 
meerderheid, dus is er ook regelmatig meer-
derheidsoverleg. Ik probeer verder actief te 
zijn in de Bibliotheekcommissie, de Milieu-
raad, de Seniorenraad en de Mobiliteitscom-
missie.”
Van uitbollen is er dus nog niet veel sprake. 
Want er is ook nog het verenigingsleven. 
Cecile is, op basis van vroegere praktische 
ervaring, assistent-lesgever bij Mallepietje, 
de lokale volksdansgroep. Als bestuurslid bij 
Natuurpunt Asse is ze verslaggever van de 
maandelijkse vergaderingen en op het ter-
rein verricht ze mee beheerswerk.
Maar ook het politieke beestje blijft haar 
bijten. Binnen Groen!Plus, de senioren van 
Groen!, stelt ze als ondervoorzitter op tijd en 
stond een kritische vraag. Naast het bijwo-
nen van de maandelijkse vergadering pro-
beert ze politiek een stukje mee te denken 
met de groep.
Partner Jo is nog niet veel ter sprake geweest. 
Hoe kijkt hij tegen haar actief zijn aan? ‘We 
zijn verschillend actief. Voor Jo moet iets 
nieuw en boeiend zijn. Hij is iemand die in 
stilte bezig is, zoals bij Poverello. We laten 

mekaar de vrijheid, doen veel samen en ver-
tellen over onze aparte activiteiten. Samen 
fietsen we jaarlijks een heel eindje af…”

‘Het moet zijn dat ik over 
een sociaal gen beschik’
Is Cecile een ploegspeler, of wil ze het al-
lemaal alleen doen? ‘In je eentje red je het 
niet. Vrijwilligerswerk verricht je in ploeg-
verband.’
En als iets mislukt, hoe reageert ze dan?
“Een beetje boos misschien, maar met de 
jaren lukt relativeren makkelijker. In 1999 
werd ik niet herverkozen. Daar was ik ver-
drietig om, maar het kwam niet tot een 
breuk. Ik kan een ontgoocheling nogal mak-
kelijk verwerken.”
Wat houdt Cecile in beweging, waarom 
blijft ze bezig?
“Wat is het alternatief voor al die activi- 
teiten? Thuiszitten. Dan zou ik boeken lezen, 
video’s bekijken. Het moet zijn dat ik over 
een sociaal gen beschik… Met zoveel mo-
gelijk, zo ver mogelijk geraken, binnen de 
draagkracht van de aarde, da’s mijn motto.” 
Hoe kijkt ze aan tegen fysieke aftakeling?
“Ik ben dankbaar voor het leven van elke 
dag, maar op ‘ongelukken’ – van de ene 
dag op de andere niet meer kunnen lezen, 
dansen, zorgen voor mijn gezin, fietsen, 
stappen… – daar ben ik mentaal niet op 
voorbereid, daar ben ik bang voor. Ik hoop 
dat ik ‘gecontroleerd’ mag ouder worden… 
Lezen, politiek en wat er lokaal gebeurt, zul-
len me het langst bezighouden.”
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Een maatschappij 
van individuen is tot 

ondergang gedoemd.

“Op een bepaald moment kreeg ik de kans om een kwijnend schooltje een nieuwe 
impuls te geven. Als tegengewicht voor het cognitieve leren gingen we elke dag ook 
aandacht besteden aan muziek. We hadden daarmee geen professionele bedoelingen. 
De pedagogische én sociale impact van het samen musiceren stond voorop.
In 1980 kwam dan de ‘Musica’, een school in de Oudaan – Vlater verhuisd naar de 
Antwerpse Sint-Andrieswijk – waar het muzische nog een belangrijker rol zou spelen. Ik 
bleef het project mee begeleiden tot ik in 1996 met pensioen ging.”
“En ben je nu ‘volledig’ uitgebold”, wil ik weten. 
“Tot 2000 hield ik me nog bezig met ‘niveaulezen’ en met het geven van modellesjes, 
als bijscholing voor jonge leerkrachten. Maar nu moeten ze maar op eigen kracht voort-
doen.“
Hoe staat een doorgewinterde leerkracht tegenover de ‘onthaaste school’?
“Ik vind de idee op zich schitterend. Ze biedt kinderen die anders maar op straat of 
voor hun spelconsole hangen kansen die ze anders toch maar mislopen. Maar in een 
lagere school vergt dat tal van leerkrachten, terwijl jonge kinderen erg aan hun klasjuf 
of -meester gehecht zijn.”

‘Het milieu en het sociale, ik vind ze allebei even belangrijk.’
“Ik kan moeilijk uitmaken wat voor mij het belangrijkste is: het milieu of het sociale.  
Eigenlijk lopen ze dikwijls door mekaar. Van huis uit was ik socialistisch, maar het ‘Rap-
port van de Club van Rome’ schudde me wakker. Rijk of arm, als de wereld naar de 
bliksem gaat, mogen we het allen vergeten.
Halfweg de jaren ’80 vroeg een kennis me om op de groene lijst te staan. Nog later nodig-
de Hugo Van Dienderen me uit bij de Antwerpse Groene Senioren. En binnen Groen!Plus 
voel ik én de bekommernis voor het sociale én de zorg voor het milieu samen verenigd.
Het sociale vormt een tegengewicht voor de individualisering, want een maatschappij 
van individuen is tot ondergang gedoemd. En de zorg voor het milieu berust op onze 
ervaring als grootouder.”
Wat houdt Elka nog bezig, waarin kan ze zich nog uitleven?
“Uiteraard de muziek, het samen musiceren. Als hobby, niet als voorbereiding om er-
gens op te treden. Op blokfluit ben ik lid van ‘Tripla’. In ‘Diridon’ musiceren we als 
‘broken consort’, een verzameling van allerhande instrumenten. Bij ‘De Liereman’ vind 
ik een aantal vrienden die samen renaissance- en barokmuziek spelen. In een kleinere 
bezetting met gitaar, gamba en cither bespeel ik het hakkebord. En dan vergeet ik bijna 
nog ‘Arbeid en Kunst’, een 105-jarige socialistische harmonie, waar ik me op de pauken 
kan uitleven!”

“ik	 sTond	 in	 heT	 sTadsonderwijs”,	 zegT	
elka	 	 joris	 (73),	 “en	 sTapTe	 de	 wereld	
rond	 in	mijn	klas.	kinderen	van	6	 ToT	 12	
jaar,	 ik	heb	ze	allemaal	meegemaakT.	sa-
men	meT	de	collega’s	zochT	ik	naar	nieu-
we	manieren	van	werken.	vooral	heT	ge-
brek	 aan	 muzische	 vorming	 inspireerde	
me	om	nieuwe	paden	Te	bewandelen.”
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Recht op waardig sterven
Ook het levenseinde houdt Elka bezig.
“Dat had te maken met de dood van mijn moeder, in 1959. Ze had kanker en het was 
erg pijnlijk haar thuis te zien aftakelen onder steeds grotere doses morfine. Zoiets stemt 
tot nadenken. Een kennis bracht me in contact met Leon Favits, de voorzitter van RWS, 
Recht op Waardig Sterven. Als actief lid wil ik mensen informatie bezorgen en waar het 
kan de wetgeving bijsturen. Ik vind dit belangrijk omdat we met z’n allen steeds ouder 
worden.”
Voelt Elka zich bij haar inzet gesteund door haar partner, haar familie, haar omgeving?
“Vroeger, toen ik nog getrouwd was, vielen avondvergaderingen niet in goede aarde. 
Maar nu kan ik in alle vrijheid actief zijn.”
Ploegspeler of individualist?
“Teamwerk is dubbel belangrijk. 
1. voor wat je samen kan verwezenlijken en 2. voor je eigen goed gevoel.”
En wat als er iets mislukt?
“Dat weet ik niet zo best. Ik heb vrijwel alles kunnen realiseren. Op het moment dat iets 
mislukt, foeter je misschien, maar je begint opnieuw. En als mijn mening het niet haalt, 
dan leg ik me neer bij de meerderheid.”
“Mijn drive, wat me voortstuwt? Idealisme, een chic woord, ik geef het toe. Vertaal het 
als ‘nuttig zijn voor’, ‘bijdragen tot’.”
Hoe springt Elka om met het ouder worden en wat zal haar het langst bezighouden?
“Nu zeg ik nog: zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Maar als ik een last word voor de 
anderen, of geestelijk aftakel, wil ik gebruik maken van de voorzieningen.
En wat me het langst zal bezighouden? Het milieu, zonder enige twijfel.”
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op	zijn	66sTe	is	hugo	van	dienderen	aller-
minsT	‘uiTgebold’.	
en	‘ingerold’?	zijn	levenlang	is	heT	nooiT	
anders	 geweesT.	 al	 van	 in	 zijn	 prille	
scouTsjaren.	alTijd	weer	was	er	daT	merk-
waardige	evenwichT	Tussen	naTionale	en	
lokale	inzeT.	heT	een	bevruchTTe	en	inspi-
reerde	Telkens	weer	heT	andere.

Nu eens nationaal, 
dan weer 

plaatselijk actief

“Eigenlijk heb ik het van mijn vader. Die was ook bij de scouts en zelfs als kind nam hij 
mij en mijn jongere broer mee naar de groep waar hij groepsleider was. Later doorliep ik 
zelf alle geledingen tot en met gouwcommissaris Antwerpen.  Na mijn klassieke filologie 
kon ik als leraar Latijn-Grieks aan de slag in Pius X (Antwerpen). Vijf jaar later zocht KSA 
een vrijgestelde en die vonden ze niet direct in eigen rangen. 
De daaropvolgende jaren waren heel bepalend voor mijn maatschappelijk engagement. 
Wij aanvaardden de maatschappij niet zoals ze zich aandiende en contesteerden ze 
in woord en geschriften. Iets later mondde dat uit in een ‘Jaar van de Rechtvaardig-
heid’, gedragen door een aantal katholieke jeugdbewegingen. Het was ook de tijd van 
de dekolonisering. We sympathiseerden met het Ujamaa-project van de Tanzaniaanse 
president Julius Nyerere en zetten ons af tegen de laatste stuiptrekkingen van het Sala-
zar-regime in Portugal. We brachten ook een ‘ganzenbord Zuidelijk Afrika’ uit, waarmee 
kinderen speels met de noordzuidproblematiek in contact kwamen. Deze aanpak werd 
niet overal gesmaakt, maar dat hield ons niet tegen.”

De nadagen van ‘��
“Na de KSA volgde mijn VRT-periode, een boeiende tijd, ondanks het keurslijf van de 
objectiviteit dat we als journalist meekregen. De plaatsing van raketten in Kleine Brogel, 
het was niet evident om daarbij je mening te onderdrukken. Ik heb toen ook veel debat-
ten gemodereerd van nieuwe sociale bewegingen.
Ongeveer gelijktijdig gebeurde er heel wat in Brasschaat, waar ik me samen met mijn 
vrouw Jeannine Weyers als jong koppel had gevestigd. We richtten er samen een maat-
schappijkritische ‘seingroep’ op, die even later zou aanleiding geven tot een wereldwin-
kel en tot andere sociale initiatieven, zoals een gepolitiseerd 11.11.11-comité en – ik 
denk het toch – de eerste GROS (Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking) 
in Vlaanderen.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 richtte mijn vrouw, samen met anderen, 
een Agalevgroep op en diende de jonge partij een onvolledige lijst in. Die behaalde in 
een klap 2 gekozenen.
In 1985 deed de partij een oproep voor kandidaten. Ik aarzelde toen nog om mee te 
doen, maar in 1987 kwam ik als 2de uit de poll en dat werd het begin van 12 jaar fe-
deraal parlement. In 1999 maakte ik plaats voor verjonging. Fauzaya Talhaoui nam het 
van me over.”
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Gezond ouder worden
“Plaats voor een zwart gat was er niet. Ik heb 
altijd gezocht naar een evenwicht tussen nati-
onaal en plaatselijk engagement. We waren 
intussen naar Antwerpen verhuisd en ik keerde 
terug naar de basiswerking. Ik werd politiek se-
cretaris van Agalev Antwerpen. Tegelijk kreeg ik 
ook meer oog voor de vergrijzing.
Dat gaf iets later aanleiding tot het ontstaan van 
AGS, de Antwerpse Groene Senioren. Met onze 
ervaring en een interessant programma voor 
ouderen probeerden we een brug te slaan naar 
Agalev. Drie jaar later kreeg ik gezondheids-pro-
blemen en moest ik het roer overlaten aan Tony 
Cooreman. Maar ook dat was een opportuniteit. 
In mijn zoektocht naar genezing spitste ik me 
toe op een manier om gezond ouder te worden. 
Het internet speelde daarbij een belangrijke rol. 
Later werkte ik die kennis uit tot een power-
pointpresentatie waarmee ik talloze keren de 
boer opging.
En toen was er het politiek debacle van 2003. 
Agalev verdween uit het federaal parlement. 
Het groene gedachtegoed stond op de tocht, 
maar mocht niet verdwijnen. Met de lokale er-
varing van AGS vond ik dat we ook nationaal 
iets konden doen. Onder impuls van toenma-
lig nationaal politiek secretaris Dirk Holemans 
en met de hulp van enkele Antwerpse Groene 
Senioren werd Groen!Plus opgericht. Net zoals 
in Antwerpen dachten we ook in andere ste-
den kernen op te richten, maar dat lukte niet zo 
best. We besloten dan provinciaal te gaan en 
Bert Weyts ‘een nieuwe groene!’ bouwde ons 
netwerk verder uit. 

Sindsdien worden, samen met andere groepen, 
nieuwe initiatieven genomen die het groene ge-
dachtegoed extra zuurstof geven.
Sinds kort ben ik ook voorzitter van Groen! dis-
trict Antwerpen. Onze district-raadsleden trok-
ken hun streng wel, maar iemand moest de co-
ordinatie op zich nemen. En zo is het evenwicht 
tussen nationaal en lokaal weer eens hersteld.
(pauzeert even) Wekelijks blijft er ook nog tijd 
over voor de kleinkinderen.”

�00� gaf me een prikkel
“Hoe Jeannine reageert op al die inzet? Zij is me 
in de politiek voorgegaan en was al gemeente-
raadslid nog voor ik naar de Kamer vertrok. Op 
maatschappelijk en politiek vlak komen we heel 
goed overeen. In Brasschaat noemden ze ons 
‘het groen koppel’!
In je eentje is het moeilijk om iets te realiseren. 
Je hebt een groep nodig die zich kan doorzet-
ten. Binnen die groep moet je delegeren en dat 
leerde ik al bij de scouts. In de patrouille ieder-
een zijn taak geven, zo is het begonnen. (na een 
korte stilte) Ik denk dat de seniorenwerking van 
Groen! me wel zal overleven.
De verkiezingsnederlaag van 2003 bezorgde me 
een schok, maar het was ook een prikkel om er 
met nieuwe energie tegenaan te gaan. Samen 
doorzetten, niet voor het materiële, want dat is 
er al meer dan genoeg, maar voor spirituele en 
andere waarden die het leven mooi en aantrek-
kelijk maken.”

Vreugde putten uit 
de kleine dagdagelijkse
dingen
“Wat me nog altijd blijft voortstuwen? 
De zin voor rechtvaardigheid die in mijn 
studententijd werd aangescherpt door de 
kloof tussen Noord en Zuid. Van de armoe-
de die ook hier bestaat, werd ik me pas 
later bewust, want ze bestaat en wordt 
helaas groter. We moeten de idealen van 
de Franse Revolutie: vrijheid, gelijkheid en 
broederlijkheid uitbreiden met intergene-
rationele solidariteit.
Ik voel me de laatste tijd heel energiek. De 
confrontatie met prostaatkanker zorgde 
voor reflectie. De studie ervan leerde me 
ook hoe anderen met de eindigheid om-
gaan. Ik hoop, net als mijn vader, helder 
te blijven tot het einde. Als het fysiek min-
der met me gaat, zal ik proberen dat te 
aanvaarden. Maar dan nog kan je vreugde 
putten uit kleine dagdagelijkse dingen: 
het botten van de bladeren, het tsjilpen 
van de vogels.” 
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riemsT	ligT	Tussen	Tongeren	en	maasTrichT	en	ivo	Thys	(61)	is	van	mem-
bruggen.	een	echTe	limburger	dus,	maar	ook	een	vinnige	praTer.	daT	
heefT	allichT	Te	maken	meT	heT	beroep	waar	hij	is	uiTgebold.	en	meT	de	
poliTiek.	hij	was	 12	 jaar	 schepen	 in	riemsT.	geen	gemakkelijke	 Tijd.	 Té	
groen	voor	de	cd&v	waar	hij	jarenlang	deel	van	uiTmaakTe.	

Mensen en milieu, 
da’s altijd mijn 

rode draad geweest.

Voordien was hij actief als maatschappelijk werker. Vanaf 1970 verbonden aan een PMS, 
later CLB, Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Ook geen gemakkelijke tijd, maar wel 
mooi om op terug te kijken. Begeleiding van jongeren met problemen. Het hele rijtje: 
spijbelen, moeilijkheden thuis, drugs…
“Ik mis die leerlingen nog, ook al ben ik al bijna een jaar met pensioen.”
En het schepenambt?
“Dat ligt al iets verder af. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 was er voor mij 
enkel nog plaats midden op de lijst. Wat wilt ge: in een landelijke gemeente als Riemst, 
met een landbouwersbevolking? Ik heb daar als schepen van leefmilieu veel compromis-
sen moeten sluiten, maar voor de partij was ik té groen. Omdat ik me niet wou laten 
begraven, ben ik ermee gestopt. We zijn dan met ‘Levend Riemst’ opgekomen, maar 
voor de verkiezingen was de aanloop te kort. Er zat (nog) geen zetel in voor ons. We 
voeren dus oppositie buiten de raad.”

Levend Riemst
Professioneel is hij dus uitgebold, maar politiek allerminst.
“Dat is ook het belangrijkste engagement waar ik ben ingerold. Als secretaris van 
Groen!Limburg kan ik mijn ervaring delen. Ik heb zowel de goede als de kwade kanten 
van de politiek meegemaakt. En ik weet wat haalbaar is. (pauzeert even). Nu wil ik 
samenwerken om Groen! in Limburg een goede structuur mee te geven.”
Waar moeten we ‘Levend Riemst’ situeren?
“We zijn een erkende afdeling van Groen! Via onze ‘Groen!krant’ leggen we eigen ac-
centen op de punten die in de gemeenteraad komen. Ik beschouw me zo’n beetje als 
de trekker van onze groep. En tegelijk speel ik werkverdeler. Iemand moet vooroplopen, 
hé! We zien de belangstelling voor onze groep stilaan stijgen en we hebben nog 3 jaar 
de tijd om onze afdeling verder uit te bouwen.”
Het blijft bij Ivo niet enkel bij de politiek. Wat houdt hem nog bezig?
“Ik ben ook nog voorzitter van het parochiaal centrum in Membruggen, maar daar heb 
ik niet zoveel werk mee. Dat draait vanzelf. En dan is er ook nog het  zangkoor ‘Aveland’ 
in Hoeselt…”
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Is hij dan zo’n goede zanger?
“Iedereen kan zingen. In het college was ik al lid van het gregoriaans zangkoor. Na mijn 
politiek leven wou ik me niet opsluiten. Eén suggestie van een vriend was voldoende om 
me bij dat zangkoor aan te sluiten. Ik ben er niet bij om solo te zingen, maar om mee te 
doen. Gelukkig staat naast mij een goede tenor en die stuurt me meesterlijk aan. Ik ben 
ook graag bij vrienden en die vind ik in het koor.”

Het is allemaal begonnen in de KSA
Zorgt al dat engagement niet voor te veel uithuizigheid?
“Iedereen mag zich engageren, als hij zijn verantwoordelijkheid maar opneemt. Bij ons 
betekent dat voor de man: zorgen voor een inkomen, de tuin verzorgen en de onder-
houdsklussen in huis. (lacht even) De vrouw zorgt voor de kinderen en het huishouden. 
Nee, van mijn vrouw mocht ik altijd mijn plan trekken, als ik er maar stond wanneer het 
nodig was. Zelf staat ze nogal kritisch tegenover politiek, maar dat is begrijpelijk als je het 
zelf ook allemaal van op de eerste rij meemaakt.”
Is Ivo een ploegspeler, of wil hij het allemaal zelf doen?
“In de politiek moet je samenwerken, maar tegelijk ben je mekaars concurrent als de ver-
kiezingen eraan komen… Maar om op de vraag te antwoorden: als schepen heb ik altijd 
punten naar buiten gebracht die collegiaal waren goedgekeurd. Uit ervaring weet ik dat 
het resultaat altijd duurzamer is als de ganse groep erachter staat.
Dat belet niet dat ik dikwijls ontgoocheld ben geweest, maar ik heb gelukkig ook veel po-
sitieve dingen kunnen realiseren. Na zo’n tegenslag was ik daar wel een tijdje van onder 
de voet, maar dat duurde meestal niet lang. Je moet je afvragen waarom iets mislukt en 
niet bij de pakken blijven zitten. En je kan ook kracht putten uit je succeservaringen.”
Allemaal goed en wel, maar wat heeft hem dan al die tijd voortgestuwd?
“Het is allemaal begonnen in de KSA, toen kwam de dorpsraad avant la lettre en dan was 
er de dorpskrant, allemaal eind jaren ’60, begin jaren ’70. Eigenlijk is het nooit gestopt. De 
Sociale School in Heverlee heeft me een soort rechtvaardigheidsgevoel meegegeven. Mijn 
vader was schrijnwerker, die had dat ook. Die paste zijn rekeningen aan volgens hetgeen 
een klant kon betalen. De mens en zijn leefmilieu, da’s altijd mijn rode draad geweest.”

‘Nog voldoende energie om me te engageren.’
Wat brengt de toekomst? Hij wordt ouder, misschien gaat het morgen fysiek wat minder. 
Hoe kijkt Ivo daar tegenaan?
“Ik mag niet klagen. Net nog een goed rapport gehad van de dokter. Als leeftijdsgenoten 
negatieve berichten krijgen, sta je daar wel stil bij. En als iemand in de naaste familie 
in de knoei geraakt, moet je ingrijpen. Maar zelf heb ik nog voldoende energie om me 
te engageren. Als secretaris van Groen!Limburg was ik ook pollvoorzitter en campagne-
leider bij de Vlaamse verkiezingen. Ondanks een behoorlijke lijst, een prima lijsttrekker 
en een opperbeste campagne heeft Limburg geen Groen!e zetel binnengehaald. We 
hebben de uitslag geëvalueerd en zijn onmiddellijk gestart met de campagne voor de 
federale verkiezingen.” 
Wat zal Ivo nog het langst bezighouden?
“Je moet het natuurlijk jaar per jaar bekijken, naargelang wat je overkomt. Maar voor-
lopig denk ik nog niet aan uitbollen. Nieuwe mensen vast ankeren binnen de groep en 
dan ‘volle bak’ naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2012!“
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jan	cuyckens	is	65	en	geefT	nieT	de	indruk	meT	pensioen	Te	zijn.	als	jon-
geman	maakTe	hij	de	omwenTeling	mee	in	chili.	op	heT	Terrein	werkTe	
hij	(Toen	al!)	in	de	sTrijd	Tegen	alcohol	en	drugs.	na	de	coup	van	pino-
cheT	moesT	hij	noodgedwongen	heT	land	verlaTen.	
Terug	in	belgiË	verzeilde	jan	in	de	uiTgeverswereld.	

Kijken naar 
de dingen 

die wél lukken.

Encyclopedieën en de Dikke werden een tijdlang zijn leefwereld, maar Zuid-Amerika zou 
hem niet meer loslaten. Allicht speelde zijn Chileense vrouw Irma daar een rol in. Maar 
veel belangrijker was het rechtvaardigheidsgevoel dat hem nog steeds voortstuwt. “Ie-
der mens verdient een kans om tot zijn recht te komen”, zo stelt hij. 
In de marge van zijn boekenbestaan was en is Jan nog steeds psychotherapeut. Dat 
ligt in het verlengde van zijn opleiding. Hij beschouwt het als een dienstverlening aan 
Zuid-Amerikanen die hier door allerlei omstandigheden verzeild zijn geraakt. Veelal met 
psychische of traumatische implicaties.
Een echte overgang van beroep naar vrije tijd heeft Jan nooit gevoeld. Het meeste ener-
gie steekt hij nog steeds in ‘Ex-Change’, een groep gepensioneerde bedrijfsleiders die 
hun praktische ervaring delen met kleine ondernemers in het Zuiden. 
Jan zit ook in de raad van bestuur van Oxfam Wereldwinkels. Het houdt hem minder 
lang in touw dan Exchange, maar zelf vindt hij het zijn belangrijkste inzet. “Je bouwt er 
concreet mee aan een ander soort handel, waarbij eerlijkheid en wederzijds respect de 
toon aangeven.”
En dan is er ook nog Jan’s politieke betrokkenheid bij Groen! en Groen!Plus. Hij speelt 
er geen trekkersrol, maar probeert als ploegspeler de initiatieven van zijn teamgenoten 
te versterken.
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Zinvol bezig zijn, zeker zo belangrijk als het resultaat
Ondervindt hij bij die inzet de steun van zijn achterban? 
Echtgenote Irma laat Jan zijn gang gaan, maar houdt hem tegelijk met beide voeten op 
de grond. Dat geeft soms stof tot discussie. Wat is belangrijk, wat is detail? “Het voor-
komt ook dat je met vlaggetjes gaat zwaaien, of vastroest in je grote gelijk.”
En als er dan toch eens wat mislukt, hoe springt hij daarmee om? Resultaatgericht wer-
ken O.K., maar zinvol bezig zijn acht hij zeker zo belangrijk als het resultaat. “Draait het 
goed uit, dan is dat mooi meegenomen. Boven alles primeert het gevoel dat we samen 
aan iets zinvol hebben kunnen werken.”
We worden allemaal een dagje ouder, onze gezondheid gaat achteruit. Hoe springt 
Jan om met dat idee? “Ex-Change zal allicht als eerste wegvallen. Na mijn 75ste kan ik 
geen auto meer huren om in Peru ondernemers op te zoeken. Bij Oxfam raak ik, gezien 
mijn leeftijd, misschien niet meer verkozen. En dan blijft allicht alleen nog de Vlaamse 
Ouderenraad… Maar waarom afhaken, zolang ik het fysisch aankan en mijn omgeving 
het ook nog wel ziet zitten?”
Is Jan’s mening inzake engagement sinds zijn jonge jaren sterk gewijzigd? 
“Als je 20 bent, revolteer je. Je wil zaken veranderd zien. Soms lukt dat, meestal ook niet. 
Ik wil niet apathisch of onverschillig klinken, maar kan me daar niet meer druk in maken. 
Belangrijker lijkt het me te kijken naar die dingen die wél lukken en vast te stellen dat er 
toch vooruitgang is geboekt. In die zin zou ik Roland Holst en Willem van Oranje kunnen 
parafraseren. Voor mij is het doen, het ondernemen op zich, zinvoller dan het beoorde-
len van de meetbare resultaten.”
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ze	is	inTussen	88	en	heT	loopwerk	wil	nieT	zo	goed	meer	mee.	
maar	haar	geheugen	laaT	slechTs	af	en	Toe	een	sTeekje	vallen	
en	haar	blik	blijfT	levendig,	heT	ganse	gesprek	lang.
marjeT	 van	 puymbroeck	 rijdT	 ook	 nog	 meT	 de	 wagen.	 groTe	
verplaaTsingen	zijn	er	nieT	meer	bij.	alhoewel.	een	van	haar	7	
zusTers	woonT	in	brugge	en	die	wil	ze	af	en	Toe	nog	wel	eens	
een	bezoekje	brengen.

 Om iemand te over-
tuigen, moet je eerst 
weten hoe hij denkt.

Vreemd genoeg begint de politieke carriëre van oud-senator Van Puymbroeck pas als ze 
professioneel is uitgebold. Ze sluit zich aan bij de Groene Fietsers en leert Luc Versteylen 
en de Oude Brouwerij in Viersel kennen.. 
Het verhaal van Marjets sociale bewogenheid begint echter veel vroeger. Ze is pas 13 als 
ze zich, samen met hun kindermeisje, aansluit bij de KAJ. Op haar 14de is ze leidster van 
de jong-KAJ. Haar jonge jaren verlopen niet zonder problemen. Ze worstelt met kinder-
verlamming. Het zal haar fysiek beletten om voor kinderarts te studeren. Dan maar voor 
maatschappelijk assistente, maar ook dat valt te zwaar uit. Germaanse kan ook al niet, 
want gehandicapten mogen in die tijd (nog) niet voor de klas staan!
Het wordt een handelsopleiding en daarna de Hogeschool voor Vrouwen. Professor 
Mertens (KUL) vindt dat ze kan doorgaan met psychologie, maar de tijd van werken is 
aangebroken. Marjet gaat als commerciële kracht aan de slag bij Spruyt & Co, een kunst-
stoffen verwerkend bedrijf. Algauw ontdekt de directie haar kijk op cijfers en resultaten. 
Ze wordt secretaris-generaal en reist als coördinator naar Ierland, waar de firma een 
slecht draaiend filiaal heeft. Marjet krijgt er veel tegenwind, saneert de onregelmatig-
heden weg en keert met goede resultaten terug naar Vlaanderen.
Helaas, ondank is ’s werelds loon. Na een misverstand krijgt ze de bons en gaat aan de 
slag bij de bank J.van Breda & Co. Als econome koopt ze pennen en potloden aan, maar 
richt ze ook hele gebouwen in. In 1981 gaat ze met pensioen en stapt in de politiek. Ze 
is dan 60 en allesbehalve ‘uitgebold’. 

Nachten van � of � uren slaap
“PVV-er Karel Poma was toen wel de eerste staatssecretaris Leefmilieu, maar van zijn 
regering kreeg hij geen centen om iets te doen!” grapt Marjet genoeglijk en ze vervolgt: 
“In de groep rond Luc Versteylen werd er fel gediscussieerd: blijven we een beweging, 
of starten we met een ecologische en sociale partij? Het werd Agalev, een afkorting van 
Anders Gaan Leven. In Borgerhout trokken we van deur tot deur om uit te leggen wat 
we van plan waren. En in heel Vlaanderen sprokkelden we handtekeningen bijeen om 
aan de verkiezingen te kunnen deelnemen.” 
Het wordt een onverwacht succes. Het jonge Agalev stuurt meteen 3 mensen naar Brus-
sel. Marjet belandt in de Senaat; Ludo Dierickx en Fernand Geyselings in de Kamer.
“Het was verdraaid hard werken, die eerste jaren”, zucht ze nog na, “Nachten van 4 of 5 
uren slaap waren geen uitzondering. Ik werd meteen fractieleidster van Ecolo/Agalev en 
moest overal tegelijk zijn. Maar de contacten waren uitstekend. Binnen die eerste ploeg 
voelden we ons als broers en zusters. De vraag die ons bezighield was: hoe kunnen we 
vanuit de Senaat ons volk vooruithelpen?”.
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Na 4 jaar heeft Marjet het gevoel dat ze niets gerealiseerd heeft. Senaatsvoorzitter Ward 
Leemans (CVP) praat op haar in: “Ge hebt alle taboes doorbroken en de geest van de Se-
naat compleet veranderd!”. Veel van haar voorstellen worden, met een lichte wijziging, 
door anderen overgenomen en doorgedrukt.
Marjet wordt herverkozen, maar na 2 jaar valt de regering en een 3de term ziet ze niet 
meer zitten. ”Ik kon fysiek niet meer, na die 6 jaar.” Maar nog is het niet afgelopen. Bij de 
verkiezingen van 1988 stelt ze zich kandidaat voor de Antwerpse gemeenteraad. “Dan 
moest ik toch al niet meer naar Brussel”, lacht ze. Even later wordt ze geplaagd door 
postpolio. Ze kan de trap naar het ‘schoon verdiep’ niet meer op. Burgemeester Cools 
(SP) vindt dat ze in de raad moet blijven zetelen; zijn partijgenoot Jos Van Elewijck stelt 
zelfs voor haar naar boven te dragen! Na tweëeneenhalf jaar neemt ze ontslag, nadat ze 
er zeker van is dat de jonge Dirk Geldof (die haar opvolgt) zich verder zal bezighouden 
met het thema armoede. 
Marjet: “Naast de zorg voor het milieu is de ecologie van de menselijke verhoudingen 
minstens zo belangrijk.”

Minder vergaderen, wat meer de mensen opzoeken
En zo bereiken we eindelijk de fase ‘Uitgebold? Ingerold!’
Wat houdt Marjet nog bezig, nu het fysiek wat moeilijker wordt?
“Ik knip nog altijd artikels uit ‘De Morgen’…voor Luc Versteylen, want die leest ‘De Stan-
daard’! En ik bel ook met mensen die in de psychiatrie zitten, of het moeilijk hebben. Ik 
nodig wel eens uit voor een praatje. Mensen een beetje hoop en bemoediging geven, het 
kan voor verandering zorgen…”

Over hoe ze omspringt met de dingen die mislukken, kan ze kort zijn: 
“Ik heb altijd een sterk karakter gehad.” Ook haar drive klinkt heel eenvoudig: “Christus 
had slechts één gebod: ziet andere mensen even graag als uzelf!. Vanuit de sociale op-
voeding die ik van thuis uit meekreeg, heb ik altijd geprobeerd daar naar te leven.”
De fysieke aftakeling, schrikt dat haar niet af?
“Het is een situatie die we moeten aanvaarden. Maar ik ben het niet eens met Simone de 
Beauvoir: ouder worden kan ook nog perspectieven bieden. En inzicht. Een mentaliteits-
wijziging vergt zeker 30 jaar. Dat moet Groen! nog leren. Om iets te veranderen moet je 
met kleine stappen tewerk gaan. Misschien moeten jullie wat minder vergaderen en wat 
meer de mensen opzoeken.”
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remi	 cansse	 (71)	 genieT	 al	 23	 jaar	 van	 zijn	 spoorwegpensioen.	 hij	
was	er	dan	ook	vroeg	bij	om	Te	gaan	werken.	slechTs	15,5	werd	hij	
‘berichTenbesTeller’	bij	de	belgische	spoorwegen,	een	funcTie	die	
nu	zelfs	nieT	meer	besTaaT.	via	een	examen	–	amaai,	die	vraagsTuk-
ken	over	legeringen!	–	schopTe	hij	heT	ToT	‘eersTe	schrijver’.	Toen	
vroeg	hij	zijn	oversTap	aan	naar	‘beweging’,	weg	van	de	papieren,	
dichTerbij	heT	spoor.	uiTeindelijk	zwaaide	hij	op	zijn	48sTe		af		als	
‘ondersTaTionchef	1sTe	klas’.

Omgang 
met mensen is 

mijn drive!

De vraag ‘of hij nu volledig uitgebold’ is, klinkt dan ook een beetje lachwekkend.
Door dat vroege pensioen was Remi aan een nieuwe ‘uitdaging’ toe. Hij leerde metselen 
en vloeren leggen. Pottenbakken werd als het ware zijn tweede beroep. In het Oost-
Vlaamse Schorisse verbouwde hij zijn huis en werkte tussendoor nog in zijn tuin van 
3000m2.
Allemaal O.K., maar voelde hij dan geen behoefte om uit zijn deur te komen? 
Toch wel, het buitenleven bracht hem in contact met ‘De Wielewaal’. Via Polleke, die hij 
kende van bij de NMBS, kreeg hij een abonnement op hun tijdschrift. Remi werd een 
milieujongen, lang voor hij zich ook voor Agalev ging interesseren.
Enkele jaren geleden verhuisde hij van Schorisse naar Brugge. Oost- en West-Vlamingen, 
het zijn twee verschillende naturen, maar Remi heeft toch het gevoel dat hij goed ligt bij 
Groen!Brugge, waarvan hij sinds kort voorzitter is.
Hij is natuurlijk ook lid van Groen!Plus, maar zijn eerste zorg en bekommernis draait 
rond de coördinatie van de Brugse Groen!afdeling. In de lokale politiek gaat zijn inte-
resse uiteraard naar het milieu: de opwarming van de aarde en wat ons nog rest aan 
natuurgebieden.
Tegen de verkiezingen van 2012 wil Remi een goed draaiende afdeling in jongere han-
den geven en verder gewoon werkend lid blijven. Dan komt er meer tijd vrij voor de 
activiteiten van Groen!Plus.

Heeft Remi nog andere engagementen, 
of beperkt het zich tot zinvol bezig zijn?
“Ik ben altijd een fervente loper geweest. Ook al word ik ouder, dat sportieve zit er nog 
altijd in. De laatste jaren schakelde ik van lopen over naar fietsen. Ik haal nog regelmatig 
mijn koersfiets uit en doe mijn kilometers. Gewoon zien wat ik nog kan, mijn grenzen 
aftasten.”
Nooit de behoefte gehad om in groep te gaan fietsen?
“Onderweg kom je heel wat volk tegen en dat leidt soms tot toevallige gesprekken 
met voorbijstekers. Zo ontmoette ik eens een man van 80 die lid was van een club. Hij 
beklaagde er zich over dat hij geen kop meer kon doen!”
Krijgt Remi’s inzet voor Groen! en Groen!Plus de steun mee van zijn partner?
“In mijn eerste huwelijk zat het op dat vlak niet mee. Veel gezaag omdat ik toen voet-
balde bij de KWB. Maar Mia, mijn huidige echtgenote, ziet mijn politieke activiteiten 
wél zitten, ook al is ze zelf niet geëngageerd. Dat stelt me gerust, want eigenlijk vraagt 
politieke inzet veel van een mens.”
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Voorzitter, secretaris en penningmeester moeten 
samen een goed trio vormen
Is Remi een ploegspeler, of wil hij het allemaal alleen presteren?
“Alleen kan je niets bereiken. Voorzitter, secretaris en penningmeester moeten samen 
een goed trio vormen. Als die mekaar goed verstaan, kan je samen een goede werking 
uitbouwen.”
Natuurlijk zit niet altijd alles mee. Hoe springt hij om met mislukkingen?
“Over eigen mislukkingen stap ik gemakkelijk over. Je leert eruit. Veel moeilijker is het 
om anderen op fouten te wijzen. Vooral in de politiek!”
Voor Remi vormt ‘de omgang met mensen’ zijn drive. Ze houden hem in beweging. 
Met gelijkgezinden de zorg voor het milieu delen. Samen acties opzetten. In Schorisse 
vocht een groep milieuactivisten samen tegen ‘milieumisdadigers’, voor het behoud van 
bomen, open ruimten…
Hoe kijkt hij aan tegen het ouder worden? Wat zal hem het langst bezighouden?
“Met fysiek ouder worden heb ik het moeilijk. Vroeger deed ik yoga, nu nog eutonie (*). 
Wat me afschrikt is, dat ik op een bepaald moment met de mond open in een instelling 
zou zitten en volledig hulpbehoevend zijn. Dan hoeft het voor mij niet meer…
En wat dat bezig blijven betreft: Na de verkiezingen van 2009 laat ik Groen!Brugge, 
over in jongere handen. Dan blijft enkel nog Groen!Plus en dat is goed te overzien. In 
mijn vrije uren is er ook nog de fotografie. Photoshoppen, ik kan er niet genoeg van 
krijgen!”

   
(*) Eutonie zet je op weg naar een soepele standvastig-
heid, innerlijke rust en draagkracht. Kwaliteiten die sa-
mengaan met een goed afgestemde spanningsbalans en 
respect voor het eigen ritme. De sleutel hiertoe is een in-
geleefde lichaamsrealiteit. Vruchten van het geregelde oe-
fenen zijn: aandachtig leven, alert aanwezig zijn, kunnen 
omgaan met spanning, stress en pijn, inlevingsvermogen, 
flexibiliteit door telkens innerlijk te kunnen bijsturen.
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we	 ziTTen	 Tegenover	 mekaar	 in	 heT	 heemmuseum,	 naasT	 de	
kerk	in	oevel.	remi	heylen	(60)	is	een	oudgediende	van	union	
minière	olen	(nu	umicore).	zijn	verhaal	doeT	me	evenTjes	den-
ken	aan	daT	van	die	andere	remi	uiT	ons	rollenboek.	die	Trok	
er	de	sTekker	uiT	op	zijn	48sTe,	heylen	was	er	50.	allebei	had-
den	ze	nog	wel	even	willen	doordoen,	 	maar	de	omsTandig-
heden	waren	er		nieT	naar.

Ik geef 
graag voorzetten.

Remi, van opleiding secretariaat/talen, stelt een tijdlang productierapporten op voor de 
koperdraadwalserij. Later gaat hij over naar de planning van de koper-afdeling. En dan 
komt Karel Vinck (in 1996) de Union Minière reorganiseren. 
Na 27 jaar effectieve dienst gaat Remi met brugpensioen. Hij wordt van de ene dag op 
de andere huisman. Zijn vrouw staat in het onderwijs en de drie kinderen zijn nog thuis. 
Dus moet iemand het huishouden beredderen. Toch een hele overgang, zo blijkt. 
“Ge zijt ineens niets meer, hé. (stilte) Er viel natuurlijk heel wat te doen voor de kinde-
ren: de oudste reed mountainbikewedstrijden, dochter Mieke is nu aan het verbouwen, 
de jongste studeert nog. Tot 2000 was ik gemeenteraadslid. Ik ben altijd een vechter 
geweest, dus vocht ik terug, want dat was nodig.”
In 2002 belandt Remi als opvolger van Paul Mahieu in de Antwerpse provincieraad. Zijn 
zicht wordt slechter – Remi lijdt aan een zeldzame oogziekte – maar in en buiten de raad 
kan hij écht zijn ding doen. Problemen bestuderen en er over rapporteren. En uiteraard 
maatregelen eisen, als dat nodig is. Later gaat hij ook dossiers voorbereiden voor vriend 
en streekgenoot Rudi Daems, die Vlaams volksvertegenwoordiger was geworden. 

Huisman, maar wel flexibel
Wat zijn Remi’s prioriteiten, wat vindt hij het belangrijkst, waar steekt hij het meeste 
tijd in? 
“Zonder twijfel (en nog altijd) in het huisgezin. Ik was al een ‘nieuwe man’ nog voor de 
term werd uitgevonden. Huisman, maar wel flexibel. Dochter Sanne volgt een opleiding 
kleuterleidster. Die zijn altijd op zoek naar werkmateriaal. Ik kijk daar mee naar uit.”
Over de politiek hadden we het al. Remi’s voorzitterschap van Groen!Westerlo komt op 
de tweede plaats. “Ik zit al sinds 1979 in de groene beweging. Een tijdlang als raadslid, 
nu ondersteun ik ons raadslid en de lokale werking. Ik volg ook regionale dossiers op. 
Zoals het militair domein Kamp A.”
En dan is er ook nog de Heemkring die ons vandaag in het museum te Oevel samen-
brengt. Remi organiseert hier gidsbeurten en te zien aan de tentoongestelde collectie 
valt er wel een en ander te vertellen. 
Remi: “Ik help mee het erfgoed uit de Kempen promoten en probeer de kinderen op een 
plezante manier met de lokale geschiedenis vertrouwd te maken.”
Westerlo is ook ‘verzusterd’ met Ottersweier (Baden-Würtenberg), Oirschot (Nederland) 
en… Westerlo (USA). Als lid van het verzusteringscomité helpt hij mee de vriendschaps-
banden tussen die gemeenten en hun inwoners te versterken.
Last but not least houdt ook de meer dan 100-jarige fanfare ‘De Strijders’ hem bezig. 
“25 jaar geleden organiseerde ik mee een quiz over 75 jaar fanfare en toen ben ik in 
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het bestuur blijven hangen. Nee, ik speel 
er geen bugel of trompet. Ik ben wel geen 
bestuurslid meer, maar steek nog wel een 
praktisch handje toe!”

Werken aan dossiers 
voor anderen
Vijf verschillende interessepunten, Remi 
moet dikwijls van huis zijn.
“Soms is het inderdaad te veel. Maar… ik 
kan nu al vlugger nee zeggen.  
(met een lachje) Ik heb vroeger bij de Capu-
cijnen een Franciscaanse opleiding genoten. 
Dienstbaar zijn voor anderen was daar het 
motto.” 
In hoeverre is Remi een ploegspeler? Daar-
over is hij heel duidelijk. Door zijn gezichts-
handicap is hij afhankelijk van anderen, 
maar het ligt ook in zijn aard om samen te 
werken.
“Ik geef graag voorzetten. Werken aan dos-
siers voor anderen, dat ligt me wel. Mijn 
naam hoeft er echt niet onder te staan.”
En hoe springt hij om met mislukkingen, 
hoe reageert hij op tegenslagen?
“Vroeger was ik heel kwaad, maar ik heb 
leren relativeren. Mislukkingen bieden dik-
wijls een nieuwe opportuniteit. Kijk naar 
de natuur, na elk afsterven groeit er telkens 
nieuw leven.”
Wat drijft hem, voor wie of wat doet hij het 
na al die jaren nog?
“De gasten die we op de wereld hebben 
gezet. En verder zij die het minder goed 
hebben. Vader was koolputter, moeder in-
wonende meid. Ze bezaten, zoals de meeste 

gewone mensen in die tijd, niet veel, maar 
er was wel solidariteit. Wat we nu hebben, 
kunnen we behouden, maar laten we tege-
lijk ook elders mensen ondersteunen.”

Mensen minder 
afhankelijk maken
Waaraan denkt Remi dan?
“Eigen energievoorziening voor afgelegen 
dorpen in ontwikkelingslanden. De jatropha 
is een giftige, maar een wonderlijke plant. 
Met tal van eigenschappen en toepassin-
gen. En helemaal niet veeleisend. Ze kan 
biodiesel opleveren en grond vruchtbaar 
maken. Echt een oplossing voor dorre ge-
bieden. We kunnen ook oude motoren op-
kopen en ombouwen om stroom te leveren 
in zo’n dorp. Er zijn zoveel mogelijkheden 
om mensen onafhankelijk te maken van al-
lerhande eigengereide bedrijven…”
En als hij naar de toekomst kijkt, het ouder 
worden, hoe springt hij daarmee om? “Ge-
nieten van elke dag dat je gezond kan le-
ven. Ouder worden? Sterven? Als je gedaan 
hebt wat je gedacht had te moeten doen, 
hoef je er geen schrik van te hebben.”
En wat blijft er dan nog over?
“Ik kijk nog uit naar het grootouderschap. 
Leven komt tot stand, ontwikkelt zich en 
moet altijd begeleid worden.” 
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ik	 onTmoeT	 ria	 kaaTee	 (64)	 in	 ‘lesbroussarT	 gallery’,	 de	
sneeuwwiTTe	 kunsTgalerij	 die	 ze	 samen	 meT	 daisy	 hosTe	 in	
elsene	runT.	diT	 is	duidelijk	heT	nieuwe	engagemenT	waar	ze	
is	 ingerold.	 de	 resT,	 de	 andere,	meer	 zakelijke	 besognes	die	
haar	nog	bezighouden,	hebben	Te	maken	meT	haar	opleiding	
en	vroegere	beroepsbezigheden.	

Een stukje cultuur 
uitdragen

Ria is Nederlandse, maar dat hoor je alleen nog aan haar praten. Voor de rest is ze bijna 
volledig Brussels, want al jarenlang woonachtig in ‘la capitale’. 
“Eind 1966 kwam ik voor één jaar naar België. Nou ja, dat dacht ik. Maar ik bleef hier 
hangen en in 1968 liep ik meneer Meeze tegen het lijf.” Echtgenoot Hubert Meeze is 
schilder,  beeldhouwer én een echte Brusselaar. Het begin van een heel apart leven dat 
nog altijd voortduurt.
Kunstenares Daisy Hoste, Ria’s vriendin en zielsverwante – ook zij is gehuwd met een 
kunstenaar – is getuige van ons gesprek. We genieten samen van een verse kop kof-
fie, terwijl af en toe een nieuwsgierige passant binnendruppelt. Ria vangt ze perfect 
tweetalig op.

Cijfers en letters
Wat deed ze vroeger, wil ik weten.
“Ik was financieel directeur en daar is vorig jaar een eind aan gekomen. Maar door mijn  
opleiding accountancy werd en word ik in het verenigingsleven nog altijd gevraagd 
me met cijfers en letters bezig te houden. Zo ben ik o.a. commissaris bij Ecolo-Elsene, 
organiseer ik mee de Gezinsbond kinderoppas-dienst en ben ik lid van ARAU, Atelier 
de Recherche et d’Actions Urbaines. Samen onderzoeken we plannen van op til zijnde 
openbare werken, maar even goed worden er alternatieve tochten, per bus of te voet, 
door Brussel georganiseerd.”
Biedt ze dan zelf haar diensten aan, of vragen anderen haar?
“Ach, de vrienden kennen mij. Als er ergens organisatorische problemen zijn, zeggen ze 
algauw: Ria zal het wel oplossen, zeker!”.
Ze legt het allemaal uit in korte bewoordingen, strak voor zich uitkijkend, zonder enige 
hapering. Af en toe een vragende blik in mijn richting. Of ik het allemaal wel begrepen 
heb?
“Al sinds 1973 droomde ik ervan een galerij te openen. Kijk, we wonen hiernaast en 
deze ruimte kwam vorig jaar vrij. We hoefden ze alleen maar aan te passen. Een hele 
klus, maar het is ons gelukt.” (blik van verstandhouding met Daisy)
Sindsdien is de galerij openhouden haar primaire bezigheid. Zit ze hier, wachtend op 
bezoekers, dan niet haar tijd te verdoen?
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Mensen ontmoeten
“Nee hoor, stilte en rust geven me ook de 
tijd om met andere dingen bezig te zijn. Als 
gemeenteraadslid voor Ecolo/Groen! ana-
lyseer ik hier bv. de begroting van Elsene. 
Vandaag heb ik me beziggehouden met cor-
recties aan te brengen in het nieuwe regle-
ment voor de kinderoppas van de Bond. Als 
er toevallig niets te doen is, vind ik de tijd 
om te lezen die ik vroeger niet had. O ja, in 
maart ben ik ook nog oma geworden. Nu 
mag ik zelfs af en toe oppas spelen!” (knip-
oog)
Wat boeit haar in de ‘LesbroussART GAL-
LERY’ zelf?
“Langs de ene kant de ontmoeting met ar-
tiesten. Da’s heel interessant, het in scène 
zetten van zo’n tentoonstelling. Maar ook 
het contact met vaste en toevallige bezoe-
kers. Ik wil gewoon naar iedereen een stuk-
je cultuur uitdragen.  In de politiek liggen ze 
daar niet wakker van!” (lachje)
Van donderdag tot zondag zit ze ‘vast’ in de 
galerij. Wordt dat, samen met alle andere 
activiteiten niet wat veel?
“Je hebt me die vraag al eens gesteld tijdens 
een vergadering van Groen!Plus. Ik ben in-
derdaad aan een soort schifting toe. Wat 
nog wel, wat niet meer?”

Kennis delen
Op de vraag wat haar partner ervan vindt, 
klinkt het kort en bondig:
“Hubert vindt alles goed. (lachje) Het sa-
menzijn met een kunstenaar is heel apart. 
Elk hadden we ons eigen leven. Er is nooit 
veel tijd geweest om op de bank te zitten, 
of de behoefte om veel dingen samen te 
doen. Het was hoofdzakelijk ’s avonds dat 
we samen waren. Nu zit ik hier wel vast aan 
de galerij.”
Heeft ze de dingen altijd alleen willen doen, 
of is ze een ploegspeler?
“Een ploegspeler, ja… op voorwaarde dat 
ik de ploeg zelf kan samenstellen. Ik kijk 
daarbij naar de goede kant van mensen, ei-
genschappen die dienstig zijn, die kunnen 
helpen om de dingen te doen lukken.”
En als er toch iets mislukt, hoe reageert ze 
dan?
Vriendin Daisy: “Dan mompelt ze wat!”. Ria: 
“Bij ons mislukt nooit iets!”  (pauzeert even)  
“Ik ben impulsief, maar ook heel doelge-
richt. De vervanging  van de vloerbedekking 
hier was een hele karwei, maar we hebben 
het wel juist aangepakt.”
Wie of wat drijft haar nog steeds?
“De mensen. Ik heb een rijk leven gehad. 
Wat ik nu nog wil, is kennis delen. Dat be-
gint al met mijn kleinzoon een liedje te leren. 
Ik beschik nog altijd over veel energie, ook 
al deed ik het vroeger zonder veel slaap.”
En het ouder worden, hoe springt ze daar-
mee om?
“Ik voel nog veel enthousiasme voor het le-
ven. Ben optimistisch en solidair. We delen 
wat we hebben en bekijken het verder wel.”    ��



sylvain	lockefeer	(68)	gaf	30	jaar	biologie	in	heT	klein	seminarie	van	
sinT-niklaas.	 in	 1996	zeTTe	hij	er	een	punT	achTer.	op	zijn	ToppunT.	hij	
kon	er	nog	vijf	 jaar	mee	doorgaan,	maar	de	 invoering	van	gemengde	
klassen	was	er	Teveel	aan.
we	 ziTTen	 in	 sylvain’s	 gezellige	 living,	 meT	 zichT	 op	 de	 winTerTuin.								
Twee	Turkse	TorTels	pikken	greTig	graanTjes	weg.	 verdoken	achTer	
de	haag	kapT	een	buurman	brandhouT.	

De natuur is 
mijn zuurstof.

Is dit nog het zoete Land van Waas?
Sylvain (een tikje sarcastisch): “Rond Beveren zitten eigenlijk meer varkens dan mensen. 
(Na een korte pauze) Ik ben op mijn 55ste gestopt met lesgeven. Niet enkel omwille van 
die meisjes in de klas – daar waren we eigenlijk niet voor opgeleid – maar ook omdat 
het genoeg was geweest. Ik had nog een volle uur-rooster en eenzelfde les gaf ik tot 9 
keer per week!”
En toen was er ineens het zwarte gat?
Sylvain: “Toch niet. In mijn jonge jaren werd ik begeesterd door de Groene Fietsers-
beweging van pater Versteylen. Vanuit die spiritualiteit startte ik in Beveren, samen 
met enkele anderen, Agalev op. Bij mijn pensionering kon ik dus zeker al met Groen! 
doorgaan. 
Maar ik was ook al jaren lid van de Wielewaal, later Natuurpunt. In Meerdonk konden 
we destijds een oude, deels afgebrande hoeve aankopen. Dat werd, na restauratie, ons 
natuurhuis ‘Panneweel’. Van daaruit coördineren we nu nog al onze activiteiten.”

Populieren markeerden het landschap
“We zitten hier in het Saleghem-krekengebied. Lang geleden stond daar een abdij die 
afhing van Ter Duinen. In dit gebied doen we, met de hulp van enkele professionele 
krachten, aan natuurbeheer. Zes van onze mensen verzorgen geleide wandelingen. We 
doen ook aan ‘sociale actie’. Elke maand is er een ambachtelijk, publiekgericht week-
eind. Met themagerichte activiteiten rond natuurfotografie, leven in het water…” 
En wat is jouw specifieke rol?
Sylvain: “Ik was ooit de eerste natuurgids op Sint-Anna Linkeroever, maar dat is lang 
geleden. Nu ben ik verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in en rond ‘Panneweel’. 
Ervoor zorgen dat al die activiteiten – die heel wat mensen over de vloer brengen en 
waarbij heel wat komt kijken – ook een beetje gecoördineerd verlopen.”
Zie je na al die jaren een evolutie?
Sylvain: “Eigenlijk is het erg dubbel. Ik kom van Kieldrecht. In mijn jonge jaren had het 
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Waasland nog een eigen gezicht. Met po-
pulieren die het landschap markeerden. Nu 
is daar nauwelijks nog iets van te merken. 
’t Is jammer, maar waar. De boeren zijn niet  
direct de vrienden van de natuur. Er leeft 
veel argwaan en zelfs vijandigheid tegen-
over Natuurpunt. Dat is het negatieve.”

Geboeid door 
het conciliair proces
“Maar met ons beheerswerk leggen we 
‘stapstenen’ in de natuur. Door aankoop 
bezitten we intussen een gebied van zo’n 
90ha. Daarin proberen we verbindingen te 
creëeren en dat loont. We monitoren ook 
en stellen in vergelijking met vroeger vast 
dat er veel  meer gebroed wordt. Dat is dan 
weer een positief element.” 
We hebben intussen al begrepen dat Syl-
vains activiteiten binnen Natuurpunt zijn 
belangrijkste engagement vormen. Een keer 
uitgebold kon hij zich daarin nog meer dan 
vroeger uitleven. Is er daarbuiten nog ruim-
te voor iets anders?
Sylvain: “Er was nog ruimte voor iets an-
ders. Vroeger was ik ook actief in de paro-
chie. Onze pastoor liep 50 jaar voor op zijn 
tijd en het was volop de periode van Vati-
canum 2. Ik was heel erg geboeid door het 
conciliair proces dat aan de gang was. De 8 
mei-beweging in Nederland… Ik hield me 
bezig met de catechese. En toen kwam er 
een andere pastoor en die zag dat allemaal 
niet zitten. De hele spiritualiteit was weg. Ik 
ben toen met alles gestopt.”
Blijft er dan, naast Natuurpunt, niets anders 
meer over?

Sylvain denkt even na: “Toch… Ik heb nog 
een kleine Wereldwinkel thuis. In de omge-
ving zitten een tiental klanten voor koffie, 
wijn en fruitsap. Met rug- en fietszak lever 
ik aan huis, als ondersteuning voor de We-
reldwinkel van Kieldrecht. Maar dat bouw ik 
toch stilaan af. 
Ik merk ook dat ik nu, liever dan vroeger,  
’s avonds thuis ben.” 

Onbegrip is 
als een betonnen muur
Hoe staat je vrouw tegenover al die inzet?
Sylvain: “Ze heeft me altijd de volledige 
vrijheid gegeven en me gesteund in mijn 
engagement. In het begin heeft ze me zelfs 
gestimuleerd. Vroeger deed ze ook veel din-
gen mee… We hebben samen nogal wat 
afbetoogd!”
Ben je een ploegspeler, of wil je het allemaal 
alleen doen?
Sylvain: “Alleen kan je niets verwezenlijken. 
Vroeger dacht ik dat het niet zou gaan zon-
der mij, maar daar ben ik van teruggeko-
men. Nu neem ik nog wel initiatieven, maar 
altijd in ploegverband.”
Hoe spring je om met je inzet? Wat als iets 
mislukt? Hoe reageer(de) je?
Sylvain: “Aangeslagen. Vroeger kon ik het 
onbegrip van anderen heel moeilijk aan. 
Onbegrip is als een betonnen muur waar je 
tegen botst…
(Denkt even na) Het heeft me wel beïnvloed. 
Minder dan vroeger ben ik bereid toegevin-
gen te doen. Met de natuur kan je gewoon 
geen compromissen sluiten. De natuur be-
schermen is mensen beschermen.”

Wat stuwt je, wat is nog altijd je drive?
Sylvain: “De spiritualiteit die ik vroeger 
heb meegekregen. Dat conciliair proces 
werkt nog door. Zingeving dat zijn… de 
mensen.”
Je wordt ouder, waar heb je het moeilijk 
mee?
Sylvain: “De snelheid waarmee alles ge-

beurt, daar heb ik het moeilijk mee. Het 
internet dat gaat aan me voorbij. Ook de 
verloedering van het landschap valt me 
zwaar.”
Waarmee blijf je het langst bezig, gesteld 
dat je fysiek nog goed is?
Sylvain: “Zonder enige twijfel: wande-
len!”
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Ik doe dit graag, 
een beleid 

uittekenen.

lang	 nieT	 alle	 senioren	 zijn	 ‘uiTge-
bold’	 op	 hun	 65sTe.	 voor	 sommigen	
loopT	 hun	 beroep	 gewoon	 over	 in	
heT	 sociaal	 engagemenT	waar	 ze	 al	
jarenlang	zijn	ingerold.

Willy Minnebo had de politiek mee van huis uit. Vader was jarenlang gemeenteraadslid 
voor de KP en Willy nam diens mandaat over toen hij stierf. Zat eerst in Burcht, zijn 
geboortedorp, daarna in het gefusioneerde Zwijndrecht in de gemeenteraad. Na de 
implosie van het sovjet imperium kwam hij in contact met Agalev. Eerst zetelde hij een 
tijdje als onafhankelijk raadslid, daarna sloot hij zich aan bij de groene partij. Na zijn 
aanstelling tot burgemeester was de combinatie met zijn portefeuille verzekeringen niet 
meer mogelijk. Minnebo deed zijn zaak van de hand en werd fulltime burgervader. In-
middels is hij aan zijn 3de ambtstermijn toe…
Wat als hij straks 65 wordt, gaat hij dan ook écht met pensioen?
“Het valt nog af te wachten wat ik als pensioen ga trekken. (lachje) Dat wordt een 
combinatie van mijn jaren als zelfstandige en als burgemeester. Maar over het financiële 
maak ik me weinig zorgen. Ik denk dat ik gewoon mijn engagement zal voortzetten.” 
En in 2012? 
“Dat zal ervan afhangen, of ik fysiek en mentaal nog meekan. Misschien zou het mooi 
zijn er eind 2014 een punt achter te zetten. Dan word ik 70 en heb ik er 20 jaar op zit-
ten… Dat zou me ook de kans bieden mijn opvolger goed in te werken. (Na een korte 
stilte) Maar misschien kunnen we beter eerst zien hoe het allemaal afloopt.”

Voor sommigen ben je ook een soort biechtvader.
Niet langer burgemeester zijn, dat wordt toch een hele verandering?
“Ik heb inderdaad een welgevulde agenda. (Toetst even zijn computer aan en citeert zijn 
afspraken) Daar komt dan zeker wel verandering in. Weet je, ik ben altijd nogal in het 
verenigingsleven actief geweest. Meer op het sociaal culturele dan op het sportieve vlak. 
Het Masereelfonds, Hand in Hand… het waren niet enkel de verzekeringen die mijn tijd 
vulden! Het ambt van burgemeester brengt je onder de mensen. Voor sommigen ben je 
ook een soort biechtvader. Ze komen naar je toe met een administratief probleem, maar 
tegelijk vertellen ze over de dingen die hen als vader of als moeder bezighouden. Ook 
na mijn mandaat denk ik dat ze me nog wel eens zullen aanspreken.”
Wat dacht hij daarbuiten nog te gaan doen?
“Ik lees graag en bezoek ook al eens een galerij. Nu kom ik aan 4 à 5 boeken per jaar 
en ga ik 2 of 3 keren naar een tentoonstelling. Daarvoor zal ik ongetwijfeld meer tijd 
kunnen uittrekken. Door allerhande verplichtingen is het burgemeesterschap erg tijdbe-
perkend, familiaal, maar ook naar het verenigingsleven toe.”   
Sommige beroepen zijn zo stresserend dat het pensioen als verlossende eindmeet op-
doemt. Willy Minnebo zit er rustig en ontspannen bij. Houdt ook van regelmaat. ’s 
Morgens op hetzelfde tijdstip beginnen, bij mooi weer ’s middags met de fiets naar huis 
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en ’s avonds, ja, dan kan het al eens wat 
later worden.   
Hoe stond zijn partner daar tegenover, al die 
tijd?
“Mijn echtgenote doet pedicure. Dat brengt 
mee dat ze zelf ook nogal uithuizig is en on-
der de mensen komt. Zelf is ze niet politiek 
actief, maar ze heeft me altijd wel gesteund 
in de dingen die ik doe. Af en toe vergezelt 
ze me naar feestelijkheden, zoals de nieuw-
jaarsreceptie van Groen! Enkel als er toeval-
lig een familiale gebeurtenis samenvalt met 
iets publiekelijks zou dat een probleem kun-
nen geven. Maar dan weet ik daar wel een 
mouw aan te passen…”

‘Fysiek letsel? Het zou me 
een flinke dreun geven.’
Is Willy Minnebo een ploegspeler, of is hij 
de dominante burgemeester?
“Als lid van een college neem je collegiale 
beslissingen. Je werkt dus naar een con-
sensus toe. Op een uitzondering na – die 
ik nog altijd betreur – is dat steeds gelukt. 
Ooit werd ik geconfronteerd met een wissel-
meerderheid. Het ging om een elektriciteits-
contract dat aan een gemengde in plaats 
van een zuivere intercommunale werd toe-
gekend. Daar was ik behoorlijk ontgoocheld 
over. Maar voor het overige… ik sta op mijn 
strepen en knopen zijn er om doorgehakt te 
worden.”
Wat stuwt hem nog steeds, na al die jaren?
“Gewoon, ik doe dit graag. Mee een beleid 
uittekenen. Er continu mee bezig zijn. Tegen 
dingen aankijken die je samen hebt gere-

aliseerd. Je komt ook met veel mensen in 
contact, er is de appreciatie. (pauze) Ik heb 
ook 24 jaar in de oppositie gezeten, dat was 
een heel andere tijd.”
Hij had het er zelf al eventjes over: ouder 
worden, fysiek en mentaal. Hoe kijkt hij er 
tegenaan?
“Ik heb tot nu toe veel geluk gehad. Ben 
praktisch nooit ziek geweest. Mentaal af-
takelen doet geen pijn; maar plots gecon-
fronteerd worden met een fysiek letsel, het 
zou me een flinke dreun geven. Ik vraag me 
af of ik voldoende weerbaarheid heb opge-
bouwd om daar tegenin te gaan.”
Laatste vraag: wat zal hem het langst blij-
ven bezighouden?
“Momenteel voel ik nog maar weinig fy-
sieke belasting. Stel dat ik in 2012 nog eens 
voor het burgemeesterschap ga, maar dat 
het er niet meer in zit. Dan stop ik ermee, 
ook al zou het moeilijk zijn om ineens van 
100 naar 0 te zakken. Ik zou het politieke 
leven wel blijven volgen, maar tegelijk meer 
tijd uittrekken voor het culturele, zoals lid 
worden van de bibliotheekraad.” 
Nee, ook deze senior is nog lang niet uit-
gebold!
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