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Voorwoord 
 

De jaarkalender is nu wel heel erg dun geworden.  

Nog een paar dagen en we starten een nieuw jaar. Nieuwjaar, tijd om wensen uit te wisselen 

en terug te kijken op wat voorbij is. 

Vaak zegt men dat terugkijken geen zin heeft, dat men de tijd niet meer kan terugdraaien. 

Gisteren is voorbij. Morgen moet nog komen. Het is alleen vandaag wat telt. 

Dat alles kan kloppen maar zoals ik al eerder schreef, het is belangrijk dat wij de lessen 

trekken uit ons verleden. 

Op televisie kan je het ene jaaroverzicht zien na het andere en telkens weer blijkt hoe klein 

onze wereld is geworden. Wij hebben ons in het verleden gekoesterd in ons veilig coconnetje. 

Hoe verschrikkelijk de beelden van verwoestende bominslagen heel ver weg ook waren.. 

Autobommen in Bagdad of een aanslag in Kenia, niets kon ons raken. 

Vandaag staan onze waarden helemaal op hun kop. Terrorisme slaat toe om de hoek. 

Vluchtelingenstromen zijn niet te stoppen.  

Wie dacht dat ooit gewapende militairen over onze valse veiligheid zouden waken, het wpaen 

in aanslag. 

Wie dacht dat de verrechtsing van onze maatschappij zou doorgaan. 

Wie dacht dat het populisme het meer dan ooit zou overnemen van de rede. 

Wie durfde te denken dat socialisme een scheldwoord zou worden. 

Natuurlijk staan de beelden van de aanslagen in Parijs, Brussel en Berlijn op ons netvlies 

gegrift. Afschuwelijk hoe weerloze mensen worden vermoord in naam van wie eigenlijk. 

Het brengt ons redelijk denken aan het twijfelen. 

Daar is het deze terroristen precies om te doen, haat en verdeeldheid zaaien. 

Aan ons om mee te gaan in hun bedoelingen of desondanks te kiezen voor een verdraagzame 

wereld waar wij niet alleen naast maar vooral met elkaar kunnen leven. 

Het zou bijna een nieuwjaarswens kunnen zijn. 
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Ondertussen worden hier legitieme aanslagen gepleegd op onze welvaart. 

De openbare diensten worden aangepakt en de middelen ontzegt om werkelijk ten dienste te 

staan van de bevolking. Zonder enige vorm van gêne worden de zitjes in de raden van bestuur 

uitgebreid en bevolkt door individuen die een verborgen agenda hebben: de ontmanteling van 

de openbare diensten. Heel doordacht proberen zij de vakbonden te muilkorven en de 

weerstand te breken. Minimale dienstverlening lijkt het opstapje te worden om stakingen 

te breken. Maximale dienstverlening zou de bedoeling moeten zijn. 

Ondertussen stijgt de energiefactuur onrustwekkend, wordt het water opnieuw duurder,  

de gezondheidzorg vaak onbetaalbaar en wordt de rekening in de rusthuizen een luxe die 

alleen is weggelegd voor zij die het zich kunnen veroorloven. Alleen, zij die het zich kunnen 

veroorloven kiezen voor duurdere service flats. Service flats zijn een booming industrie 

geworden. Geen week gaat voorbij of er valt wel een foldertje in de bus met een af andere 

aanbieding, jacuzzi en viergangen menu inbegrepen. 

Dat alles noemt men de kracht van de verandering. Verandering, dat is zeker. 

En toch, precies in deze periode van het jaar toonden wij ons met z’n allen weer heel solidair 

met elkaar. Deze warmste week is een hoopgevend signaal. Dat de Vlaamse Overheid er een 

cheque van 150.000 € bovenop legde ten voordele van de Vlaamse Alzheimer Liga eigenlijjk 

een voetnoot om snel te vergeten. U moet weten dat de subsidieregeling voor de talrijke 

vrijwilligerswerkingen sterk werd teruggeschroefd. Een schande mijnheer Bourgeois. 

De kracht van de verandering zal van ons moeten komen. De kracht van de solidariteit. 

Het zou bijna een nieuwjaarswens kunnen zijn. 

 

We zagen de beelden van Calais, de kapseizende bootjes met vluchtelingen, het menselijk leed 

in Aleppo, Mosul en andere brandhaarden. We zagen ook hoe kinderen die hier al jaren 

verbleven en zich perfect hadden geïntegreerd als misdadigers werden opgepakt en 

onbarmhartig werden teruggestuurd naar een vreemd land dat ze niet eens kenden en waarvan 

ze de taal niet spraken. We zagen het spierballen rollen rond het humanitaire visum dat Theo 

Franken weigerde af te leveren aan een Syrisch gezin. 

We zagen hoe vrijwilligers probeerden om de nood van deze mensen te lenigen. 

Misschien moeten we hopen op nog meer vrijwilligers om een dam op te werpen tegen 

de Wildersen, de Le Pens en de De Winters van deze wereld. 

 

We waren solidair rond ons nationaal voetbalteam. We waren voor één keer allemaal Belg bij 

de gouden medaille van Nafi Thiam, Vlamingen en Walen, hand in hand tous ensemble. 

Het zou bijna een nieuwjaarswens kunnen zijn. 

 

Dat we ons verbaasden over de brexit en de verkiezing van Donald Trump doet er even niet 

toe maar zal zeker gevolgen hebben. 

Laten we hopen dat de geschiedenis zich niet herhaalt. 

Het zou bijna een nieuwjaarswens kunnen zijn. 

 

Marc Caenen 
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WORDT VERWACHT 

 
 09 januari Pannenkoekenfestijn in buurthuis ‘De Wissel’ aanvang om 

14.00 uur. Leden ACOD/ABVV zijn gratis uitgenodigd. Niet gesyndiceerden 

betalen 7 € per persoon, ter plaatse te betalen. Inschrijven kan nog via Jacques 

Houtekamer 0485/672623 of jacques.houtekamer@telenet.be dit tot 05 januari 2017 

 Februari: Voordracht over ‘Betaalbaar op de computer, het kan.’ (datum volgt). 

 31 Maart: Bezoek aan het station Brugge ‘Geschiedenis van het spoor in onze stad’. 

 21 April: Uistap naar Red Star Line museum in Antwerpen. 

 05 of 12 mei Bezoek aan de VRT. (datum volgt). 

 04 Juni Trefdag Linx+ in Antwerpen 

 28 juli Jan Samson Classic Tour – Fiets BBQ 

 
WAT VOORBIJ IS 

12 oktober toneel ‘MAAK PLAATS MEVROUW’                     m.p. delbecque 

 

Vorig jaar ging we voor het eerst kijken naar de toneelvoorstelling gebracht door de 

mensen van toneelgezelschap het Madeleintje en daar het beter is een put te graven  

voor een appel in de lucht besloten we om ook dit jaar plaatsen te reserveren. 

We waren met 15 personen, dat kon beter maar wie weet kunnen we in 2017 nog meer 

inschrijvingen optekenen. Het is blijft een aanrader want dit gezelschap weet als geen  

ander dolkomische verhalen neer te zetten. Dus volgend jaar op de afspraak op oktober 

. 
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27 oktober  Infonamiddag  ‘HULP AAN BEJAARDEN’       m.p. delbecque 
 

Soms lopen dingen al eens fout. 

De Van Ackerzaal was nog gesloten terwijl verschillende aanwezigen wachtten aan de bar. 

Blijkbaar een communicatiefoutje met de conciërge. Gelukkig kwam hij even later de sleutel 

brengen. De koffie hebben we maar zelf opgeschonken. 

Dee afwezigen hadden zoals zo vaak ongelijk want ondanks de lage opkomst wisten onze 

gastsprekers ons heel wat nuttige tips geven i.v.m. hulp aan bejaarden. 

We hadden er geen idee van wat allemaal kan. Zolang je zelfredzaam bent is heel wat 

ondersteuning mogelijk en zelfs op ergonomische manier zijn heel wat hulpmiddelen 

beschikbaar. Iedereen kent wel het personenalarm dat je kunt gebruiken bij eventuele 

valincidenten of wanneer iemand dringend hulp nodig heeft. 

Simpele dingen zoals een opstapje, een zitbankje in de douchen een handgreep om je uit het 

bad te helpen en jawel een sleutelbox die je aan je gevel kan bevestigen met een 

reservesleutel. Ook hulpmiddelen zoals aangepast bestek of drinkbekers zijn beschikbaar. 

Wie hier meer over wil weten kan terecht bij de Bond Moyson die alles voor je 

uitkient en bij je thuis komt kijken waar er eventueel aanpassingen kunnen gebeuren die het 

leven makkelijker maken. 

Nog even meegeven:  

 De ergotherapeute kan twee maal GRATIS op bezoek komen voor het geven van advies en 

driemaal voor de begeleiding.  

Daarna betaal je 12,50 euro per huisbezoek.  

Niet-leden betalen voor elke huisbezoek 25 euro.   

Afspraak of meer informatie 

Bel naar 056 230 230. 

 

 

28 oktober  Ledenvergadering – hutsepotsouper               m.p. delbecque  

 
Naar jaarlijkse gewoonte hield onze seniorenwerking de jaarlijkse ledenvergadering. 

Het was even wennen aan de nieuwe locatie maar Paul en zijn medewerkers deden hun best  

om er een geslaagde namiddag van te maken en ons vlot te bedienen.  

De ledenvergadering is meteen de gelegenheid om een overzicht te geven van de komende 

activiteiten en stil te staan met een fotovoorstelling van wat ervoorbij is.  

Op de agenda stond ook een syndicaal luik waarin Marc Caenen de actuele toestand 

aankaartte. De besparingen en de afbouw van de openbare dienstverlening, de aanvallen op  

de vakbonden en het stakingsrecht. Dat de overheid zware 

besparingen oplegt, de pensioenen hervormt en het leven er voor iedereen duurder op wordt 

heeft niemand verbaasd wan we kunnen allemaal vaststellen dat onze water- elektriciteit- 

en gasfactuur alleen maar is gestegen. Sommigen kunnen nauwelijks de eindjes aan elkaar 

knopen. 
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Een emotioneel moment was het eerbetoon aan de overleden kameraden die in het voorbije 

jaar van ons heen gingen. Wij vergeten hen nooit. 

Gastspreker van de dag was Caroline Cocquyt die ons uitleg gaf over de werking van Linx+. 

Zo leerden wij waar Linx+ voor staat en hoe zij zich verhouden tot de rode familie waar 

wij toe behoren; ACOD – ABVV – S-plus – S-pus Sport – de linx+ afdelingen. 

 

                 
 

     
 

Rik Cappelle stond stil bij de noodzaak om een vuist te maken tegen deze regering. 

Hij herinnerde ons aan het engagement van ACOD te blijven strijden voor een rechtvaardige 

verdeling van de lasten en niet in het minst voor het behoud van de openbare diensten. 

Trots kondigde hij aan dat de verbouwingswerken in ons gebouw in Roeselare stilaan in een 

laatste fase zijn. Begin februari hoopt hij het gerenoveerde gebouw te mogen openen. 

Van al dat gepraat krijgt men dorst en vooral honger. 

 

                   
 

We waren dan ook blij toen de dampende hutsepot werd opgediend. 

Zoals zo dikwijls was de meerderheid van de aanwezigen opnieuw tevreden met wat zij op  

hun bord kregen. Enkelen vonden dan weer dat er best wat meer vlees aan de ribben mocht 

hangen, een aanbeveling die wij voor volgend jaar zeker zullen onthouden. 
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Iedereen kreeg nog een aandenken aan het voorbije werkjaar, een CD met de foto’s van het 

jaaroverzicht. Een dankwoordje aan de fotografen Mietje en Horst die alles vastlegden. 

Op de tonen van de ‘Internationale’ sloten we deze algemene ledenvergadering af. 

 

25 november    De mijnramp in Marcinelle.                   m.p. delbecque 

 

De mijnramp in Marcinnelle blijft een sociaal drama van nooit geziene omvang. 

60 jaar later beroert deze ramp nog veel mensen. Sommigen onder ons hebben zelf familie  

die in de put heeft gewerkt of nauw betrokken was bij deze gebeurtenissen. 

Gaston Durnez, verslaggever van het eerste uur, heeft van heel nabij de kompels gevolgd, 

de families gesproken en verslag uitgebracht. Naar aanleiding van zijn verhalen heeft linx+ 

een boek uitgebracht met het verhaal van de mijnramp. 

Jurgen Massure leidde ons in in de gebeurtenissen van toen. 
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We waren getuige van het interview dat Marc Rennebeau afnam van Gastobn Durnez. 

Daarna ontstond er een levendige discussie over de omstandigheden waarin de mijnwerkers 

toen moesten werken. 

We trokken parallellen met de werkomstandigheden in de cokesfabriek, eind jaren zestig, 

begin de jaren zeventig. De werkomstandigheden en veiligheidsvoorschriften waren niet 

om over naar huis te schrijven. Dank zij de vakbonden is er nu een duidelijk beleid, 

veiligheid en preventie op het werk. 

Toch zijn er nog veel plaatsen op deze wereld waar nog regelmatig mijnrampen gebeuren, 

vergelijkbaar met wat in Marcinelle gebeurde. 

Een goede vakbondswerking is ook daar noodzakelijk. Dank zij de steun van het FOS 

worden vakbondsmilitanten er ondersteund om een rol van betekenis te kunnen spelen. 

Misschien jammer dat deze voordracht niet werd gestoffeerd met beelden uit het archief- 

materiaal van het amsab, het instituut voor sociale geschiedenis.    

 

15 december    Kerstfeest met Eindejaarsquiz           m.p. delbecque 

 
Iedereen keek er naar uit, de eindejaarsquiz. Benieuwd wat dit jaar het thema zou zijn. 

Toegegeven, de quizmaster had een beetje afgekeken van ‘De slimste mens’. 

Het werden fotorondes waarbij de ploegen 10 foto’s dienden te herkennen. 

Niet altijd even gemakkelijk. 

 

     
 

De boterkoeken tussendoor waren bijzaak. De strijd tussen de 12 ploegen en de verbetenheid 

waarbij de ‘koetjes’, ‘de hartjes’ of de ‘mon cherrietjes’ elkaar bekampten, de hoofdzaak. 

Iedereen had bij aanvang een snoepje ontvangen dat bij zijn ploeg hoorde en andersom. 

De strijd kon losbarsten, de jokers ingezet. 

Tussendoor stond er een verrassingsact op het programma. Na het afscheid van de zwarte 

pieten, de kerststallen namen wij voorgoed afscheid van de kerstman. 

Wij kozen resoluut voor mannen met kerstballen. 

Niemand minder dan Bart Vantieghem werd voor de leeuwen gegooid. 

Het was even wennen aan de humor van onze stand-up-comedian die een compleets nieuw 

kerstverhaal bracht toen hij het had over zijn geboorte, niet in een kerststal dus, maar  

vanuit de diepvries. Hij fileerde ene Elvis waarbij de zaal volmondig meezong met de nieuwe 

schlager; ‘Who the fuck is Evis‘. De pedofiele broeder kreeg een veeg uit de pan en zelfs 

Maggie Deblock moest het ontgelden. Niet bepaald zachtzinnige humor alhoewel, 

wij jong-socialisten kunnen tegen een stootje. 
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De quiz werd verder gezet, de strijd brak nu echt los. Verschillende ploegen reikten bijna 

naar de overwinning en de eeuwige roem. Niet bepaald een gemakkelijke opdracht want de 

kopieën met de opdrachten waren zwart-wit afgedrukt en… de kwaliteit niet altijd optimaal. 

Gelukkig werden de vragen wel op scherm geprojecteerd doch voor de laatste rijen stond het 

scherm misschien wel wat veraf. 

Uiteindelijk wist de wijze jury de eindstand op stick te toveren en konden we overgaan tot 

de huldiging van de ‘slimste senioren’ onder ons. 

Dit jaar haalden de ‘Lonkas’ afgetekend de overwinning binnen met 99 punten. 

De ploeg van de ‘Mon Cheries’  (91 punten) deed in de laatste vragenronde nog even haasje-

over met de ‘Smoarders’ 89,5 punten. Een mooi podium. De ‘Lonkas’ mogen volgend jaar hun 

titel komen verdedigen. 

 

   
 

   
 

Bedankt aan alle medewerkers voor het inrichten van de zaal en de noodzakelijke opruim 

achteraf. Bedankt Jury. Bedankt Paul en zijn medewerkers. 

Bedankt iedereen die erbij was. Jullie maakten er een geslaagde namiddag van. 

  

GELUKKIG NIEUWJAAR AAN ALLE LEDEN SENIOREN 


