Editoriaal
Een harde ouderwetse winter is
aangebroken…
een schitterende lente is op
komst!

werden een 40-tal senioren ingewijd in
de smaak van morgen… al was niet iedereen even wild van die krakende krekels.

Op het einde van het jaar past het alle
vrijwilligers uit onze lidafdelingen te
bedanken voor hun belangeloze inzet.
Ook de leden van de lidafdelingen verdienen een dank: regelmatig de activiteiten bijwonen is ook een hele opgave.

U leest ook wat nieuws over onze wereldreizigster Lise!

Een bijzondere dank aan onze directeur, onze medewerkers en onze beheerders. Zonder hun inzet was FedOS
FedOS niet.

Vergeet zeker onze FedOS-ZON-dag
op 19 april 2018 niet, u kunt op het
einde van dit nummer al een eerste impressie lezen. Het zal uniek zijn. Allen
daarheen!
J.P. Baeyens,
Nationaal Voorzitter FedOS vzw

Aan allen wens ik een Voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar. 2018 wordt een
boeiend jaar. Het vormingsaanbod is in
belangrijke mate uitgebreid. Het succes
van de expo’s van kunstwerken in de
Ziekenhuizen en Woonzorgcentra is
groot. Veel kunstenaars zijn enthousiast. Steeds meer kunstenaars nemen
eraan deel.
Een bijzondere aandacht geven wij aan
het doorbreken van de eenzaamheid
van zovele ouderen, dit wordt dan ook
een belangrijk aandachtspunt in 2018.
Enkele artikels zullen u in dit nummer
aanwijzingen geven.
Voor het tweede jaar op rij deed
FedOS actief mee tijdens de Week van
de Smaak. Dat resulteerde in een schitterende expo met oude menukaarten
die rechtstreeks uit de vele albums van
onze senioren richting Brussel werden
gebracht. Als apotheose van die week
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Interprovinciale kaderdag
Interprovinciale kaderdag
19 oktober 2017
58 bestuursleden uit onze lidafdelingen
zakten af naar Brussel om zich te informeren over een aantal nieuwigheden
die in 2018 op de agenda staan.
Zo zal er vanaf mei 2018 een volledig
nieuwe wet op de privacy in voege treden. Deze beslissing werd genomen
door Europa in de vorm van een verordening, dit betekent dat de lidstaten
van Europa (waar België één van is) dit
sowieso in hun wetgeving moeten opnemen. Deze nieuwe wetgeving bepaalt
dat je als organisatie, bedrijf, vereniging,
… de goedkeuring (via handtekening)
van een persoon moet krijgen om zijn
gegevens bij te houden en te gebruiken.
De persoon in kwestie moet duidelijk
weten voor wat en voor wie zijn gegevens kenbaar worden gemaakt en kan
zelf oordelen of hij hiermee akkoord
gaat.
Kort voor de middag werden de lidafdelingen die hun benen hebben ingezet
tegen armoede in de bloemetjes gezet.
Zij kregen een oorkonde waarin hun
verdiensten in de verf werden gezet.
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Een dikke pluim en duim voor deze
drie lidafdelingen: FedOS Optimaal Ouder Worden, Vriendenkring Oprustgestelden en Weduwen Geïntegreerde
Politie Brugge en Seniorenwerking
Wachtebeke.

In de namiddag kregen de aanwezigen
het nieuwe vormingsaanbod van FedOS
te zien en te horen. Voor de allereerste keer goten we dit aanbod in een
FedOS-krant die u ondertussen ook al
in de bus heeft gekregen. Als afsluiter
van deze kaderdag konden de bestuursleden een wandeling maken in de buurt
van onze kantoren of uit de bol gaan op
de muziek van DJ The King.
FedOS Team

Vormingsaanbod 2018
Trouwen is Houwen
Trouwen is houwen. Of toch niet?
Koppeltjes zijn er altijd al geweest en
de meeste volkeren verzonnen rituelen
om zich aan mekaar te binden. Behalve
de bosjesmannen, zij gingen er gewoon
met hun aanstaande vandoor. Laat het
u niet op ideeën brengen. Huwelijksrituelen doen wel vaker de wenkbrauwen fronsen: wist je dat er in India vervloekte meisjes zijn die moeten huwen
met een boom? ‘Liefde’ kan er in hakken! Wij verdiepen ons eens in dat hele
huwelijksgebeuren. Komt dat zien en
horen.

Bekende en beruchte treinroutes
Zorg dat u zeker op tijd bent en deze
trein niet mist! Dit wordt een onvergetelijke reis die ons langs de mooiste
plekken in de wereld brengt. We nemen samen rustig de stoomtrein om
vervolgens met de rotvaart van een
TGV door Europa en Azië te reizen.
Treinen die worden overvallen door
cowboys spreekt tot ieders verbeelding. Denk maar aan de prachtige western films die zich in Noord-Amerika
afspelen. Maar zijn daar vroeger echt
zoveel overvallen geweest of is dit alle-

maal fictie uit Hollywood? Voor mij een
weet en voor u voorlopig nog een
raadsel.
Weet meer over het verkeer
Op basis van de expertise van VAB
ontwikkelde FedOS een vorming over
belangrijke en praktische verkeersregels en informatie. Wij bieden deze
vorming gratis aan in elke provincie,
voor lidafdelingen gelden er apart voorwaarden (zie hieronder).

Er zijn drie voorwaarden die
vervuld moeten zijn alvorens
u als lidafdeling deze vorming
aanvraagt:

Er moeten minstens 30
mensen deelnemen aan
de vorming.

De vorming valt buiten
de afspraak dat elke
lidafdeling haar eerste
vorming of film gratis
krijgt, u betaalt sowieso
€50.

U moet de vorming
openstellen voor andere
lidafdelingen van FedOS
in uw provincie.
U kunt uw data reserveren
via uw educatief medewerker.
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Week van de SMAAK
De Smaak van Toen

De Smaak van Morgen

De vraag van FedOS naar oude menukaarten kende een ongezien succes,
honderden kaarten bereikten ons kantoor! Van 16 tot 26 november creëerden wij een expo met daarin de oudste
en meest exclusieve inzendingen.

Op basis van de vele oude menukaarten en de huidige tendensen op het vlak
van koken en voeding, nodigde FedOS
een 40-tal senioren uit voor een heuse
proevertjesnamiddag. De namiddag holde van een bord dresseren tot krekeltjes proeven en van nieuwe smaken tot
het nuttigen van lokale lekkernijen zoals het Zinnebir.

Wat voor de ene een brug te ver was,
opende voor de ander een volledig
nieuwe wereld. We hoorden zelfs een
dame verkondigen dat de quinoa salade
zo lekker was dat haar man het ondertussen al twee keer klaarmaakte thuis!
Kortom, een geslaagde tweede editie
van onze Week van de Smaak en we
kijken nu al uit naar 2018!
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FedOS bouwt bruggen
FedOS ACTIEF
Agenda open activiteiten
Alle activiteiten in deze agenda staan
open voor alle 50-plussers. Deze worden georganiseerd door FedOS nationaal of door een lidafdeling van FedOS
vzw. U hoeft geen lid te zijn om hieraan
deel te nemen.
Nationaal:
19 april: FedOS-ZON-dag in Veerle
(Laakdal). Meer info op pg. 21
Antwerpen:
2 februari: bezoek museum De Reede
te Antwerpen. Dit museum is volledig
gewijd aan grafiek.
Deelnemen kost € 10. Meer informatie
via roger.delattre@skynet.be of op
03/827.58.39.
5 februari : voordracht rond diabetes.
Deelnemen kost € 10 (koffie en suikervrij gebak inbegrepen), voordracht gaat
door in Extra Time te Hoboken.
Meer informatie via
roger.delattre@skynet.be of op
03/827.58.39.
Limburg:
26 februari: bowlingnamiddag voor het
goede doel. Deelnemen kost € 7 (2
spelletjes), bowlen doen we in sportcentrum Olympia te Hasselt. Meer informatie via tomverhavert@fedos.be of
op 02/218.27.19.
Vlaams-Brabant:
27 februari: bezoek brouwerij Stella

Artois. De brouwerij ontstond in 1366
en is ondertussen onderdeel geworden
van AB Inbev.
Deelnemen kost €10, afspraak om
12u45 stipt op de Aarschotsesteenweg
20 te Leuven.
Meer informatie via
tomverhavert@fedos.be
Brussel:
25 januari: bezoek brandweerkazerne
Brussel. We bezoeken het kloppend
hart van de brandweer te Brussel.
Deelnemen is gratis, inschrijven kan bij
kristienvermoesen@fedos.be of op
02/218.27.19.
Oost-Vlaanderen:
1 februari: filmnamiddag in Sphinx Gent
‘Darkest Hour’. De film gaat over de
begindagen van Winston Churchill en
de keuzes die hij moet maken aan het
begin van de Tweede Wereldoorlog.
Deelnemen kost €7,50, film start om
14u.
Meer informatie via
roger.hanskens @skynet.be.
West-Vlaanderen:
6 februari: bezoek bakkerijmuseum
Veurne. Ontdek samen met een gids
bijzondere voorwerpen en unieke verhalen in het bakkerijmuseum van Veurne die onlosmakelijk verbonden zijn
met de liefde. Onderweg proef je van
zeemzoete lekkernijen.
Deelnemen kost €12, afspraak om 14u
aan de ingang van het museum.
Meer informatie via
kristienvermoesen@fedos.be
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Nieuwe tablet lessen
Elk jaar verkennen de medewerkers
van FedOS het digitale leven en luisteren ze naar de wensen en verlangens
van de senioren. Wij zijn blij om jullie
een aantal nieuwe en zeer interessante
onderwerpen aan te bieden!

10 concrete foto-vragen
Ook al is de tablet niet ideaal voor het
maken van foto’s… het kan wel. Dus,
waarom geen gebruik maken van deze
functie? In deze les krijg je alle truken
van de foor voorgeschoteld om zo vlot
mogelijk foto’s te nemen en die te bewerken.
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Bestanden en foto’s doorsturen
Via de tablet kunt u snel en makkelijk
één of meerdere foto’s doorsturen
naar anderen. In deze les krijgt u te
horen hoe u dat doet en wat de verschillende mogelijkheden zijn.
Mobiliteit
Er is een zeer groot aanbod aan apps
voor uw tablet om routes te gaan bepalen, te weten wat de trein– en busuren zijn, te kijken waar en hoeveel file
er is, … Om het bos door de bomen
(terug) te kunnen zien, hebben wij een
les gemaakt waarin we de meest gebruikte apps aan u voorstellen. Vindt u
de weg naar deze les, dan loopt of rijdt
u nooit meer verloren!

Nieuwe tablet lessen
Het wel en wee van online kopen
Het online shoppen is de laatste jaren
enorm gestegen en waarom ook niet?
Het is makkelijk, snel en vooral erg betrouwbaar geworden. Als u op maandag
iets bestelt en betaalt, wordt het de
volgende dag al bij u thuis geleverd. In
deze les leert u de kneepjes van het vak
en stapt u mee in het online shoppen!
Basislessen tablet
Onze 3 basislessen tablet zijn uiteraard
nog steeds beschikbaar om aan te vragen. Wilt u uw leden eerst nog eens
onderdompelen in de algemene kennis
van de tablet alvorens een ander thema
te behandelen, dan is dit zeker mogelijk.
Wie sociale media?
Wat sociale media?
Waar sociale media?
Dit onderwerp bestaat uit twee delen
(= twee lessen). In deel 1 wordt stilgestaan bij het fenomeen van sociale media. Wat is dit precies, wat bestaat er
zoal en wat zijn de voor– en nadelen.
Tijdens deze les luister je vooral naar
de lesgever. Deel 2 neemt je mee op
facebook. Via een algemeen account
kunnen de aanwezigen hun eerste stappen zetten op facebook of hun eigen
facebook-account bijwerken. Als u deze
les wilt aanvragen, dan vraagt u beide
delen aan. Wij pleiten voor een grondige achtergrond alvorens mensen op de
sociale media los te laten.

Deze lessen kunnen aangevraagd worden vanaf februari
2018, dit kunt u doen via uw
educatief medewerker. U betaalt €50 per les. In ruil daarvoor krijgt u een deskundige
uitleg, een duidelijke cursus
en (indien nodig) tablets voor
de deelnemers in bruikleen
tijdens de lessen.
West-Vlaanderen, Oost Vlaanderen en Brussel
kristienvermoesen@fedos.be
Antwerpen, Limburg
Vlaams-Brabant
tomverhavert@fedos.be

en
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Collectie KUNST +50
Sinds de start van 2017 werkt FedOS
samen met diverse woonzorgcentra en
ziekenhuizen om kunst van 50-plussers
te promoten. Dit resulteerde in tentoonstellingen in zes woonzorgcentra
en twee ziekenhuizen.

Campus Sint-Jozef te Woumen
Zeven kunstenaars fleurden de muren
op van dit spiksplinternieuwe woonzorgcentrum. Naast de expo, werden
ook vier namiddagen georganiseerd
waarbij onze kunstenaars samen met
de bewoners en leerlingen uit de plaatselijke lagere school creatief aan de slag
gingen.

Foto: Jan Breyne
Armonea Noordduin te Koksijde
WZC Noordduin ging aan de slag met
tien kunstenaars. Zij palmden het gebouw nabij de duinen in tijdens het najaar. Tijdens de openingsreceptie kwamen veel nieuwsgierige bewoners een
kijkje nemen en verbroederden met de
kunstenaars.
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Henri Vanderstokken te Pepingen
In het wondermooie Pajottenland verzamelden vijf kunstenaars zich om het
gebouw op de heuvel van kunst te
voorzien. Zij werkten ook een activiteit uit waarbij ze de bewoners hebben
geschetst.

Keyhof te Huldenberg
Zeven kunstenaars brachten hun werken richting Huldenberg.

Collectie KUNST +50
De Dennen te Malle

AZ Sint-Blasius te Dendermonde

Ook in Malle mochten we zeven kunstenaars verwelkomen die het woonzorgcentrum lieten baden in sfeer en
gezelligheid.

Kunstenaar Jan Wellens kreeg de mogelijkheid om een gang in het ziekenhuis te bekleden met zijn oeuvre. Hij
deed dit voortreffelijk en schonk veel
mensen veel genot.

Armonea Voortberg te Testelt

Jessa ziekenhuis te Hasselt

Niet minder dan achttien kunstenaars
van onze lidafdeling Kunstkring Halen
stelden hun werken tentoon in Testelt.

Tien kunstenaars reisden naar de Limburgse hoofdstad om het Jessa ziekenhuis van moois te voorzien.
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FedOS geeft +50-ers een stem
FedOS (onder)steunde de seniorenraden op 13 november 2017
Net zoals in 2016 organiseerde FedOS
een studiedag voor de leden uit haar
lidafdelingen die in een lokale seniorenraad zetelen. Deze editie stond al in
het teken van de lokale verkiezingen
van 2018. In samenwerking met de
Vlaamse Ouderenraad kregen de aanwezigen de vorming ‘Opstap naar de
gemeenteraadsverkiezingen 2018’
voorgeschoteld. Deze vorming bood
hen tips en handvaten aan om een stevig onderbouwd memorandum op te
stellen. Door de grote belangstelling
werden er twee groepen gevormd en
die kregen de vorming van twee geëngageerde senioren die een cursus had
gevolgd bij de Vlaamse Ouderenraad.
Joris Peeraer en Guido De Corte waren de beide begeleiders van dienst.
Vooral die tweede klinkt ons bekend in
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de oren. Hij is bestuurslid van de Gepensioneerden Provinciebestuur Limburg en draait ook actief mee in FedOS
Limburg. Tijdens zijn actieve loopbaan
was Guido ook te vinden in het vormingswerk wat er mee voor zorgde dat
hij zich uitstekend kweet van zijn taak
en de mensen aan zijn lippen hingen.
Wouter De Beuf

TIP !!!
Hou alvast maandag 3 september 2018 vrij in uw agenda. Dan gaat er een nieuwe
studiedag door bij FedOS vzw
voor de leden uit de lokale
seniorenraden.

FedOS geeft +50-ers een stem
Gemeente Oostkamp staat open
voor eenzame ouderen

Allo Allo
De stad Brussel stelde op 4 oktober
2017 de infolijn van het project ‘Allo?
Allo!’ voor. Het is niet altijd even gemakkelijk om hulp te vinden voor de
kleine dagelijkse zorgen. De stad Brussel wil de drempel voor ouderen om
hulp te vragen, verlagen door de gratis
infolijn 02 474 03 00. Via dit uniek
meldpunt wordt de oudere persoon
met zijn vraag of probleem op een efficiënte manier doorgeschakeld naar de
juiste dienst of organisatie in zijn wijk
of omgeving.
Eerste schepen van de stad Brussel
Alain Courtois: ”Als een oudere persoon gehospitaliseerd moet worden,
maar zich afvraagt wie of welk initiatief
ondertussen op zijn huisdier kan letten,
dan kan die nu naar de infolijn bellen
voor een oplossing.”
Het project is een initiatief van de stad
Brussel en de Koning Boudewijnstichting.
Olivier Brissaud
Verantwoordelijke project

Wist je dat?
FedOS vzw liet zich registreren bij Allo Allo. Dit betekent
dat FedOS gecontacteerd kan
worden als een oudere persoon vragen heeft omtrent
het vrijetijdsaanbod in Brussel.

Onlangs werd de gemeente Oostkamp
gekozen tot beste gemeente om in te
wonen in gans Vlaanderen via een enquête van de krant Het Nieuwsblad.
De vele initiatieven die de gemeente in
het leven roept om de eenzaamheid bij
ouderen te doorbreken speelt zeker en
vast ook een rol in deze uitstekende
beoordeling.
Oostkamp staat open voor de mensen
die in eenzaamheid wonen. Eén initiatief hiervan is dat de 85-plussers om de
twee jaar worden bezocht door een
groep vrijwilligers. Ze brengen een
boekje mee waarin alle gegevens staan
die nodig kunnen zijn voor die groep
ouderen. Tussentijdse bezoeken worden gedaan indien nodig en door hen
gevraagd. Het belangrijkste aspect van
zo’n huisbezoek is het luisteren naar de
mensen. Het is een dankbare vrijwilligersdienst; je wordt als vrijwilliger
steevast goed ontvangen door de ouderen. Ook wordt er gepraat over hun
eventuele noden, zodat er wat kan aan
gedaan worden. De ouderen worden
ook uitgenodigd om naar het contact11

FedOS geeft +50-ers een stem
punt in het woonzorgcentrum te gaan.
Zij kunnen opgehaald worden en ter
plaatse een maaltijd nuttigen.
Straatambassadeurs worden gevraagd
om de bewoners er attent op te maken
om via de buren elkaar te helpen. Er
bestaat ook een netwerk die ervoor
zorgt dat de nodige hulp op de noden
kann aangeboden worden. In de ouderenverenigingen kunnen 85-plussers
ook nog deelnemen.
De initiatieven in de gemeente reiken
verder dan enkel en alleen het bezoeken van eenzame ouderen. Ook zieken
en mensen die in een ongevraagde situatie terecht zijn gekomen, kunnen erg
eenzaam en in armoede leven. In alle
discretie moeten deze mensen geholpen worden. Ieder moet zijn eigenwaarde kunnen behouden. Armoede en
eenzaamheid gaan veelal hand in hand.
Verenigingen en buren kunnen hierin
een heel grote rol spelen en hieraan
iets doen. In Oostkamp is het een samenwerking door allen, voor allen en
met allen. Zo kan men dit samen voor
een groot deel oplossen.
Liliane De Baene
Lid FedOS Belangenbehartiging

Nieuw digitaal platform om
boodschappen voor elkaar te
kunnen doen
Colruyt Group test momenteel een
service die het gemakkelijker maakt om
boodschappen te doen voor anderen.
Het platform Apporto brengt mensen
die gaan winkelen bij Colruyt, OKay,
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Bio-Planet of Spar in contact met mensen die hun boodschappen graag (thuis)
bezorgd willen krijgen. Het platform zal
toegankelijk zijn via de Apporto app
voor smartphone en via de Samana
Boodschappenlijn. De Nederlandstalige
testversie van de app is vanaf eind oktober beschikbaar in de App store en
Google Play.
De volledige versie zal begin 2018 nationaal gelanceerd worden. Eenvoudig
en snel Onder het motto “Graag gebracht, met plezier gekregen” stemt
het boodschappenplatform Apporto
vraag en aanbod van geregistreerde gebruikers op elkaar af.

Het werkt eenvoudig: stel dat Olivier
ziek is of na een ongeval niet zelf naar
de winkel kan gaan en zijn boodschappen graag thuis bezorgd wil krijgen. Hij
geeft in de Apporto app zijn boodschappenlijstje in, plus de gewenste
plaats en tijdstip van levering. De app
zal zijn vraag matchen met zijn eigen
contacten of met heel de Apporto
community. Sonia van haar kant gaat
die week sowieso winkelen. Ze maakt
haar boodschappenlijstje in de app, ziet

FedOS geeft +50-ers een stem
dat Olivier in de buurt woont en laat
weten dat ze bereid is om ook voor
hem te winkelen. In de app worden de
twee boodschappenlijstjes samengevoegd en op een overzichtelijke, geordende manier getoond. Als Sonia klaar
is met winkelen meldt ze dat in de app
en verwittigt ze Olivier dat ze onderweg is. Ze levert de boodschappen af
en hij betaalt met zijn bank-app of cash.
Op basis van vertrouwen biedt Apporto oplossingen voor mensen die mekaar nog niet kennen en voor anderen
die hun boodschappen nu al groeperen.

Enerzijds gaat het dus om mensen die
niet tot in de winkel geraken, bijvoorbeeld omdat ze minder mobiel zijn
door ziekte of ongeval of gewoon omdat ze tijd te kort komen. Anderzijds is
Apporto een handige tool voor iedereen die bereid is om te winkelen voor
anderen: buren, familie, mantelzorgers
…
“Apporto is een echt peer-to-peer platform. Het brengt mensen met elkaar in
contact en biedt hen alle ondersteunende functionaliteiten om zichzelf binnen een community en in alle vertrouwen te gaan organiseren. Met de app
kan je bijvoorbeeld eenvoudig boodschappenlijstjes doorgeven en samenvoegen maar ook andere gebruikers
evalueren aan de hand van een ‘rating’
systeem.”
Ilse Van der Weeën
Marketing manager
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FedOS Provinciaal
Limburg
Bezoek in Eindhoven
Met maar liefst 90 deelnemers verdeeld
over 21 & 28 september brachten wij
een boeiende dag door in Eindhoven.
Aangekomen te Eindhoven werden we
warm onthaald door de vele vrijwilligers van het DAF museum met een
hete tas koffie en lekker gebak. Na het
versterken van de innerlijke mens was
het tijd voor de gidsbeurten in het museum. De geschiedenis van DAF of voluit ”Van Doorne’s Aanhangwagen Fabriek”, gaat terug tot 1928, toen de
broers Hub en Wim van Doorne de
basis legden voor wat vandaag de dag
DAF Trucks is. Wat begon als een kleine machinefabriek en smederij, ontwikkelde zich tot de snelst groeiende
truckproducent van Europa.
De ”C.V. Hub van Doorne, machine en
reparatie inrichting” maakte aanvankelijk eenvoudig constructiewerk. De
werkplaats was in feite een grote smidse. Deze smidse, die geheel gerestaureerd is, was alleen al een bezoek aan
het DAF Museum waard, het was boeiend om te zien welke gereedschappen
men toen gebruikte naast het smidsvuur.
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Een bezoek aan het DAF Museum was
een rondgang door de tijd, langs het
historische erfgoed van Doorne's Aanhangwagen Fabriek. Dit vanaf de oprichting van het bedrijf door de gebroeders Hub en Wim van Doorne tot en
met de modernste vrachtwagens die in
de Eindhovense DAF fabrieken van de
band komen. De geschiedenis van de
DAF personenwagen voerde ons langs
een keur van historische voertuigen
met volop aandacht voor de revolutionaire aandrijving van DAF, de Variomatic, in de volksmond "het pientere
pookje" genoemd. Opengewerkte modellen op de componentengalerij toonde de vele mogelijkheden van de traploze aandrijving, die heden ten dage
wereldwijd wordt toegepast.

FedOS Provinciaal
Voldaan maar een beetje hongerig namen we opnieuw de autocar voor een
korte rit naar de oude Phillips site. Dit
mocht uiteraard niet ontbreken want
het bedrijf is onlosmakelijk verbonden
met de stad Eindhoven. Het ooit zo
bruisende bedrijf laat momenteel verschillende verlaten sites achter in de
stad. Wij brachten onder leiding van
deskundige gidsen een bezoek aan de
site “Stryp S”. De site krijgt op verschillende wijzen een nieuwe bestemming met onder andere wooneenheden of met sociale en innovatie projecten en bedrijfjes. Een zeer diverse
mengelmoes. Tijdens de wandeling lag
de nadruk op 3 thema’s: het verleden
van Philips, de huidige creatieve ontwikkelingen en het toekomstperspectief van Strijp-S.
Nog bijna vergeten te vermelden dat
wij voor de rondleiding op de site een
uitgebreid Italiaans buffet voorgeschoteld kregen. Want een daguitstap zonder lekker middagmaal is zoals een café
zonder bier, mét is toch net iets beter.
Spaghetti, farfalle, penne, ravioli, …
mmmh was ik maar terug in Eindhoven.
Tom Verhavert
Antwerpen
Bezoek aan Vleeshuis Antwerpen
+ Ethiopische lunch
We startten om 10 uur ’s morgens met
27 deelnemers aan een gegidste rondleiding in museum het Vleeshuis in hartje Antwerpen. Vandaag de dag heeft
het museum niets meer met vlees te
maken maar wel alles met muziek.

We begonnen op het gelijkvloers in de
hoven en eindigden in de dans- en concertzalen die in de kelders zijn ondergebracht.

Het museum Vleeshuis blikt terug op
zeshonderd jaar muziek en dans in de
stad. We werden onder gedompeld in
de verhalen van vroegere speellieden,
getoond hoe muziekinstrumenten gemaakt werden, en de gidsen namen ons
mee in de tijd naar de allereerste bals
en opera optredens … en lieten ons
vooral genieten van heel veel mooie
klanken. We maakten een reis door de
wereldstad Antwerpen met zijn divers
muzikale verleden en beleefden alle
vormen van stadsmuziek. Muziek maakte en maakt nog steeds de stad vrolijker en warmer.
Na de rondleidingen werden we op de
middag verwacht in het Ethiopisch restaurant ‘Little Ethiopië’ op 2 minuutjes
stappen van het museum. Little Ethiopië is een authentiek Ethiopisch restaurant in het hartje van Antwerpen, vlakbij de Grote Markt en het Vleeshuis.
Er stond daar een rijkelijk Ethiopisch
buffet voor ons klaar. We konden
proeven van de sfeer en de geuren van
gastvrij Ethiopië. “Verfijning in harmonie met primitieve heerlijkheid, gekruid
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met vriendelijke gastvrijheid!”
In Ethiopië is het gebruikelijk om met
de handen te eten. Het was voor velen
onder ons een uitdaging om ons bord
netjes leeg te eten zonder ons hemd
vuil te maken. Ik moet bekennen dat dit
bij mij niet helemaal gelukt is. Bij enkele
onder ons was deze drempel te groot
en zij hebben dan toch met bestek gegeten. Een beetje jammer, want zij misten daardoor toch een deel van de totaalervaring.
Tot slot werden we na het buffet en de
lekkere Ethiopische koffie in het vergaderzaaltje op de 1ste verdieping verwacht. De zaakvoerder gaf een korte
uiteenzetting over de Ethiopische cultuur en mooie bezienswaardigheden in
zijn land van herkomst. Een leuke afsluiter voor een boeiende dag.
Salúkes è! Of zoals men in de hoofdstad Addis Abeba zou zeggen “dehna
hunu”.
Tom Verhavert

helderheid als de blauwe hemels uit
vele schilderijen, terwijl het meubilair
een mix is van eerder klassieke stukken
voor die tijd, naast moderne meubelstukken in felrode lak.

Opvallend is dat Magritte veel werkte
in de keuken, niet eens zo groot, en
met erg weinig daglicht. Volgens de gids
werd er echt geleefd in deze kleine
keuken, en stonden er destijds soms
meerdere schildersezels, terwijl er ook
nog regelmatig vrienden ontvangen
werden. Later werd er achterin de tuin
een atelier gebouwd, met een volledige
glaswand die grenst aan het grasveldje.

Vlaams-Brabant
Bezoek aan het woonhuis
van René Magritte
Om 14u stipt staan we op de stoep van
het huis waar schilder René Magritte 25
jaar woonde en de helft van zijn oeuvre
schilderde. Eenmaal binnengekomen,
worden we meteen terug in de tijd gekatapulteerd, bij het zien van de authentieke woonkamer, slaapkamer en
keuken. Alles is ingericht zoals het
vroeger was, vaak nog met originele
meubels of replica op basis van beschikbaar fotomateriaal. De felblauwe muren
in de “beste kamer” zijn van dezelfde
16

Destijds bewoonde Magritte en zijn
echtgenote enkel de benedenverdieping, terwijl de 1ste en 2de verdieping
toebehoorden aan andere huurders. In
dit appartement herken je verschillende
hoeken die ook terug te vinden zijn in
bekende schilderijen, zoals de trap en
een zicht door het vensterraam. Tegen-
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woordig behoren de 2 verdiepingen en
de zolder ook tot het museum, en ontdek je daar meer over het leven en
werk van Magritte in een chronologische opstelling: fotomateriaal, schetsen, portretten die hij schilderde om
den brode, snuisterijen,… De gids
schetst een boeiend beeld van de verschillende levensfases van de kunstenaar, zijn artistieke evolutie, en de banden met de diverse artistieke bewegingen uit die tijd: Een boeiend bezoek!
Oost-Vlaanderen
50-jarig jubileum Kontakt Bejaarden vzw
Kontakt Bejaarden vzw is een lidafdeling die ervoor zorgt dat eenzame ouderen kunnen deelnemen aan sociaalculturele activiteiten en hen regelmatig
een huisbezoek brengt. Op 30 september vierden zij hun 50-jarig bestaan.
Hieronder kunt u het verhaal lezen van
één van de vrijwilligers.
Jacques was een man met MS. Hij was
aan huis gekluisterd en kwam nooit buiten. Hij woonde op de eerste verdieping van een gebouw, waar geen lift
was. Hij had weinig vrienden of familie
die om hem gaven. Zijn zoon zag hij
nooit. Jacques was een gecultiveerde
man maar was heel eenzaam. Mijn bezoekjes waren dus heel welgekomen.
We spraken over van alles en nog wat.
Ik bleef hem ruim 15 jaar om de twee
weken bezoeken.
Ik wil jullie ook nog iets vertellen over
Lea, een andere dame die ik – na het

overlijden van Martje – toegewezen
kreeg. Ook met haar bouwde ik een
hechte band op, 12 jaar lang. Zij woonde in een groot appartementsblok aan
de Watersportbaan en had niemand
meer met wie ze contact had. Haar
dochter, die in Frankrijk woonde, was
overleden. De kleinkinderen kwamen
nooit. Lea was blij toen ze mij regelmatig over de vloer zag komen. Wanneer
ik haar van tijd tot tijd in een restaurant
mocht verwennen, was dat echt feest
voor haar. Zij was zeer erkentelijk. Ik
was uiteindelijk als een dochter voor
haar, zei ze. Na een fatale heupbreuk
was het niet meer mogelijk naar haar
huis terug te keren. Met veel moeite
heb ik een rusthuis in Lovendegem gevonden. Een paar jaar later stierf ze. Ik
was heel alleen op haar begrafenis...
17
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Een vrijwilligersvereniging vraagt natuurlijk ook de nodige structuur. Ik ben
mij na die eerste periode, waarin de
huisbezoeken centraal stonden, ook
gaan engageren voor het goede verloop
van een en ander in de organisatie. Allerlei taken kwamen op mij af. Ik coördineerde de dagelijkse werking, legde
contacten met de groep van ouderen
en vrijwilligers, ik verzorgde de externe
contacten van de vzw en nam het voorzitterschap op mij.

Naast de huisbezoeken, proberen we
onze ouderen ook af en toe eens samen te brengen door hen uit te nodigen op een koffietafel of een verzorgd
Kerstfeest en Paasfeest met een lekkere maaltijd en een ontspannend programma. De vrijwilligers komen dan
ook, wat de samenhorigheid ten goede
komt. Ik denk dat wij in 50 jaar werking in Gent een onschatbare som aan
hulp, troost, vriendschap, genegenheid,
geluk en vreugde gebracht hebben aan
honderden vereenzaamde ouderen
met als drijfkracht onze overtuiging en
enthousiasme.
Nanou Huyghebaert
vrijwilliger sinds 1989
West-Vlaanderen
FedOS Kunstkamer bezoekt expo
Vive Labeur

In 2010 gaf ik die fakkel van het voorzitterschap door aan Johan, die na een
periode van inactiviteit opnieuw tot de
Raad van Bestuur was toegetreden.
‘Eénmaal Kontakter, altijd Kontakter’,
zei hij vaak. Hij aanvaardde het voorzitterschap voor de duur van 1 jaar, maar
engageert zich ondertussen al 7 jaar.
Bij Kontakt Bejaarden kom je echt in
aanraking met ernstige vereenzaming.
Soms kunnen we ouderen doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening, maar onze aanpak is en blijft
al 50 jaar eenvoudig dezelfde: regelmatig op bezoek gaan en een hechte band
smeden. Het zijn kleine dingen, die
groot geluk met zich meebrengen!
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In de zomer van 1917 arriveerden zo'n
12.000 Chinese arbeiders aan het
Vlaamse en Franse oorlogsfront. Niet
om te vechten. Nee, ze hadden een
contract getekend voor drie jaar om als
arbeider 'labeur' te verrichten. Vol zin
voor avontuur kwamen de Chinezen
hier aan, totaal niet voorbereid op de
gruwel en trauma's die oorlog met zich
meebrengt. Ze werden ingezet om
loopgraven te herstellen, slagvelden op
te ruimen en spoorwegen te herstellen.
Zwaar en gevaarlijk werk. Niet enkel
'labeur' en oorlogsgruwel viel hen te
beurt. Ze kregen ook te maken met
onvervalst racisme. Die 'rare lachende
jongetjes die zo luid praatten', werden
aanzien als wilden en dieven. Ze kregen
de schuld van alles wat misliep.
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Om dit beeld te keren en om hen de
erkenning te geven die ze verdienen,
organiseerde stad Poperinge in de gasthuiskapel een mooie, sfeervolle tentoonstelling. De Kunstkamer was er bij
en… we waren gecharmeerd. Door de
locatie. Door de mooie opstelling (tot
in de biechtstoel toe). Door het stukje
vergeten geschiedenis. Door de taaie
Chinezen. Door de mix van stijlen die
in de expo aan bod kwam.

Want bijzonder aan deze tentoonstelling was de samenwerking met twee
topfotografen: gevestigde waarde Stephan Vanfleteren en jong geweld Sanne
De Wilde.
En zo belandden wij dankzij de Chinezen met FedOS eens in het leuke en
verre Poperinge. Wie geïnteresseerd is,
kan vanaf nu ook twee nieuwe beeldjes
- ter ere van de Chinezen - in de stad
bewonderen.
Kristien Vermoesen
Brussel
FedOS LEEFtijd Cultuur bezoekt
Permafungi
Samen doken we de immense kelders
in onder Tour & Taxis! Wat een dool-

hof. De champagnekelders van Epernay
zijn er niks tegen. In deze kelders vloeit
er echter geen goddelijk vocht, maar
groeien er in alle rust en kalmte biologische oesterzwammen. Het team van
Permafungi springt ‘s morgens op hun
bakfiets en haalt koffiedik op bij Exki en
Pain Quotidien. Hun zwammen voelen
zich immers optimaal in een mengsel
van koffiedrab en stro. Het productieproces verloopt in drie fases. De enting
(het zaad toevoegen aan het substraat)
gebeurt in uiterst hygiënische omstandigheden. Grote zakken worden gevuld
met het mengsel. Het lijken wel salami’s
of bokszakken.

Dan verhuizen de ‘salami’s’ ongeveer
drie weken naar de donkere incubatieruimte. Het mycelium (de zaadjes) koloniseren het substraat! Het ‘eet’ het
koffiegruis als het ware. De zak is eerst
zwart, maar wordt langzaam wit.
De laatste fase is de vruchtvorming. De
zakken krijgen een schok van licht en
frisheid. Dit zet het proces in gang en
de zwammen beginnen te verschijnen!
Razendsnel. Na een week worden ze
geoogst. De zakken geven nog een
tweede en een derde oogst en tot slot
worden ze hergebruikt om witloof in te
planten!
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En de oesterzwammetjes, die levert
Permafungi opnieuw aan Exki en Pain
Quotidien… een knap staaltje kringloopeconomie. Natuurlijk, wij waren zo
begeesterd dat sommigen een paars
emmertje kochten om zwammen in te
kweken. En voor kerst verkoopt Permafungi speciale kant en klare kits om
zelfs roze en gele oesterzwammen te
kweken!
Kristien Vermoesen

Wegdromen bij

Paul van Ostaijen

De dichter Paul van Ostaijen (1896 1928) heeft in amper een decennium
onsterfelijke gedichten nagelaten. Zijn
poëzie was erg vooruitstrevend en is
ook grafisch onmiddellijk herkenbaar.
Cultuurpauze.be installeert zich op
30 januari 2018 om 14u
op de verhalenzolder van
Villa Verbeelding te Hasselt
voor een boeiende lezing bij een kopje
koffie of thee. Nadien kan je op ontdekking in de droomwereld van dit
Hasseltse literair museum vol (prenten)
boeken!
Deelnemen kost slechts € 7,00 p.p.

Wist je dat?
Dit bezoek stond in het teken
van de Week van de Smaak.
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Reserveren kan individueel of met je
club via de website
cultuurpauze.be of met een mailtje
naar
info@cultuurpauze.be

FedOS-ZON-dag
FedOS-ZON-dag op donderdag 19
april in zaal Maekelhoeve te Veerle (Laakdal)

Hoe zag de FedOS-ZON-dag eruit
in 2017?

Op vraag van FedOS Limburg en na
uitstekende kritieken van enkele van
onze senioren, laten we onze FedOSZON-dag landen in Veerle. Deze gemeente hoort bij Laakdal en is gelegen
op de grens van de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg.
In de loop van februari krijgt uw lidafdelingen een uitnodiging in de bus met
alle details om in te schrijven, te betalen en te reizen richting Veerle met de
provinciale bussen.
De prijs is, net zoals de voorbije jaren,
€65 all-in. De echte prijs bedraagt ongeveer €85, maar FedOS vzw draagt
haar financiële steentje bij zodat zoveel
mogelijk mensen aanwezig kunnen zijn
en vraagt daarom slechts €65 aan haar
senioren. Muzikant van dienst die dag
wordt Wim Claes, een doorwinterd
artiest die u zal laten bewegen van uw
tafel naar het buffet en terug.
FedOS team
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Lise’s reisverhaal
Haai!
Waar waar waar, zegt de vis. Nergens
want we hebben er geen gezien. Maar
wel veel andere wezens uit de onderwaterwereld! En waar is er veel water?
In de zee. En waar is er zee? Rond een
eiland! Pure logica. Dus dan zijn we dit
maar gaan opzoeken.
Tussen ons bezoek aan Myanmar en
Sulawesi zijn we gestopt in Koh Panghan, Thailand. We moesten daar toch
passeren, dus hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om helemaal
uit te rusten op een rustig deeltje van
dit eiland.

We spelen onze gidsen kwijt en belanden op een koffieproeverij. De beroemde civetkatkoffie doet ons toch
niet zo veel, maar wel lekker die proevertjes. Mmmm…

We hebben een dagje duiken geboekt,
om de spectaculaire Mola Mola, sunfish
of moonfish te kunnen spotten. Die
komt rond deze periode uit het diepste
van de zee om wat vitamientjes op te
doen en een wasbeurt te krijgen aan
het cleaningstation in Crystal Bay. Hopelijk komen we er eentje tegen… Gelukzakken die we zijn! Er is eentje die
zich wil tonen en amai wat een beest!
We krijgen er tranen van in onze
ogen. Mijn zuurstoffles is dubbel zo snel
leeg en als hij wegzwemt zitten we ineens 5 meter dieper! Snel terug naar
boven, maar amai wat een belevenis!
22

FedOS team
Waar hebben we dit nu weer aan verdiend?! Het kan niet meer op!

prachtige klederdrachten, lekker eten
en super gezelschap! Geen reden om
het te verlaten, maar onze vlucht naar
Maleisië, Borneo wacht ons op! Helemaal terug opgeladen zijn we klaar
voor het volgende avontuur. Laat maar
komen!

Het kan blijkbaar echt niet meer op
want Nusa Penida blijkt een prachtig
eiland. We zijn nog steeds in Bali dus
huren we een brommertje en brommen we het eiland rond!
Aan alle sprookjes komt een einde dus
ook aan dat van Bali/ Indonesië. Het
was een land vol ceremonies, tradities,

Wie de filmpjes wil zien die Lise
en haar vriend maken tijdens
hun reis, kan surfen naar https://
florisenliseondersteboven.wordpress.com/
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FedOS activiteitenkalender

Programma FedOS
2018
Voorzittersdag & AV
Brussel
15/03/2018
FedOS-ZON-dag
Laakdal
19/04/2018
Opening Expo Kunst +50
Plantentuin Meise
26/04/2018
Wereld-DELEN
Brussel
18/06/2018
FedOS Wandelt
Limburg
30/08/2018
Studiedag Seniorenraden
Brussel
03/09/2018
Interprovinciale kaderdag
Brussel
18/10/2018
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