Editoriaal
De herfst in aantocht : een
kleurrijke tijd !
Eerst en vooral een applaus en proficiat
aan Lise die terug bij FedOS werkzaam
is na een boeiende wereldreis. Welkom
terug!
Toch een bijzondere aandacht voor de
aanhoudende en discriminerende houding ten opzichte van ouderen: de consultatie bij een psycholoog wordt
voortaan terugbetaald, maar NIET voor
65-plussers! Dit is ongehoord en onaanvaardbaar. De FAVO (Federale Advies Raad voor Ouderen) waarin ik namens FedOS zetel, stuurt een duidelijke
brief naar Minister De Block : dit is
ONAANVAARDBAAR! De Vlaamse
ouderenraad doet dit ook. Er is dus
nog veel werk voor de boeg voor onze
werkgroep “Belangenbehartiging”.
Graag vinden wij mensen om hieraan
mee te werken.
Om gezond ouder te worden is het
steeds duidelijker dat 30 minuten wandelen elke dag zeer belangrijk is: ook
om dementie te voorkomen! De wandeling van FedOS in Bokrijk was opnieuw een groot succes. Aan allen opnieuw afspraak volgend jaar. Maar intussen wandelen wij met zijn allen elke
dag een halfuur!
Onze kunstenaars blijven zeer actief: de
tentoonstellingen in ziekenhuizen en
woonzorgcentra zijn een groeiend succes. Het is zeker de moeite waard om
deze te gaan bezoeken.

Intussen zijn de voorbereidingen getroffen om het nieuw beleidsplan voor
de Vlaamse Overheid klaar te krijgen
en aldus onze subsidies voor de komende vijf jaar te waarborgen. Ook
daar krijgt u begin volgend jaar meer
nieuws over.
Een kleine seizoenstip: de campagne
voor de griepvaccinatie zal opnieuw
opstarten: a.u.b. laat u vaccineren!! Elk
jaar sterven alleen al in België duizenden mensen aan de gevolgen van de
griep. Elk jaar worden tienduizenden
ouderen opgenomen in het ziekenhuis
omwille van verwikkelingen als gevolg
van de griep. Dit kan allemaal voorkomen worden. Vaccineren is dus de
boodschap! Ga naar uw huisarts en
vraag om de griepvaccinatie.
Geniet van deze Infor Senior!
J.P. Baeyens,
Nationaal Voorzitter
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FedOS wandelde in Bokrijk
FedOS wandeldag in Bokrijk
op 30 augustus
Het natuurdomein in en rond Bokrijk
was dit jaar het toneel voor onze wandeldag. We mochten het hoogste aantal
deelnemers sinds 2011 noteren, 240
paar benen zakten af naar Limburg. De
weergoden, die op maandag nog regen
voorspelden, waren ons gunstig gezind
en schonken ons een ideaal wandelweertje. Na een lading koffie en twee
knapperige koffiekoeken werd de massa in verschillende groepen opgedeeld
en kon het voormiddagprogramma van
start gaan. De groep met de meeste
wandelkilometers liep even verloren,
maar kreeg in ruil daarvoor een prachtig natuurpad. Onder de laaghangende
takken door, over de kleine beekjes via
krakkemikkige brugjes en slalommend

tussen de modder haspelden ze hun 6
kilometer af.
De verloren vitaminen werden bij de
lunch gerecupereerd met een duvel of
ander gerstenat.
In de namiddag gingen de groepen terug op pad. Natuurgebied ‘Het Wik’,
dat uit 19 grote vijvers bestaat, kreeg
veel bewonderende blikken. Tal van
vogelsoorten komen hier elk jaar terug
om te broeden. De diversiteit in flora
en fauna is dan ook enorm en moet
zeker en vast bewaard worden! Dé
hoofdattractie van deze wandeldag was
natuurlijk het fameuze ‘wandelen door
de vijver’. Time Magazine, het wereldwijd gekende Amerikaans magazine,
zette deze ervaring in hun lijstje van dé
100 ervaringen die je moet doen in je

leven. De nervositeit van onze wandelaars was dan ook te merken toen ze
richting deze vijver wandelden. De
smartphones en fototoestellen werden
bovengehaald en de vele ‘ooooh’s’ en
‘amai hoe schoon’s’ vlogen in het rond.
De vele fietsers die onze paden kruisten, hadden het artikel blijkbaar ook
gelezen. Naar verluidt stonden er zelfs
fietsersfiles de dagen na ons bezoek!
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FedOS wandelde in Bokrijk
Rond 16u arriveerden de laatste wandelaars en konden ook zij genieten van
koffie met Limburgse vlaai. We zwaaiden vele tevreden gezichten uit en hopen volgend jaar opnieuw zoveel enthousiaste senioren welkom te mogen
heten op onze FedOS wandeldag!
Wouter De Beuf
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FedOS Kunstplatform +50
Expo’s in woonzorgcentra en
ziekenhuizen
Net zoals in 2017 zorgde FedOS ervoor dat de gangen in een aantal woonzorgcentra en ziekenhuizen voorzien
werden van tal van kunstwerken, gemaakt door 50-plussers. Vijf woonzorgcentra en één ziekenhuis mochten in
het voorjaar genieten van de FedOS
Collectie KUNST +50.

WZC Noordduin in Koksijde werkt
nu voor het tweede jaar samen met
ons en mocht Kunstclub Adev@ uit
Veldegem ontvangen. Deze kunstclub
sloot zich begin 2018 aan bij FedOS en
stond te popelen om deel te nemen aan
deze expo.

Katy De Bock, lid van Vriendenkring
Kunst Houtland uit Torhout, stelde
haar collectie voor in AZ Sint-Blasius
in Dendermonde. Haar textielwerken sierden de lange gang die alle bezoekers bij het binnenkomen moeten
dwarsen.

WZC Pagode in Neder-OverHeembeek kreeg de kunstwerken van
het kunstenaarscollectief ‘Talent in Beweging’ aan de muren. Dit collectief is
een vereniging waar armen het woord
nemen en is gevestigd in Brussel.
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FedOS Kunstplatform +50
WZC Keyhof in Huldenberg nodigde drie kunstenaars uit om te exposeren. Ghislaine Goossens, Annie Guns
en Monique Thibaut zorgden voor een
mooie mix tussen beeldhouwwerken
en schilderijen.

WZC Henri Vander Stokken in
Pepingen was het toneel voor de
kunstwerken van de leden van Heemen Kunstkring Lamme Goedzak uit
Oostkamp. Zij fleurden de lange witte
gangen op met zowel iconen, schilderijen als keramiek.

WZC Lakendal in Aalst werkte samen met het teken– en schilderatelier
van Seniorenwerking Wachtebeke,
eveneens een lidafdeling van FedOS.
Acht kunstenaars palmden de benedenverdieping in en gaven de vele geïnteresseerde bewoners een rondleiding
tijdens de openingsreceptie.
Ben je zelf kunstenaar en heb
je interesse om tentoon te
stellen bij FedOS vzw?
Neem dan zeker contact met
ons op via info@fedos.be
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Veiling
Veiling voor het goede doel
Om extra geld in te zamelen voor Lucia
vzw, laat het FedOS-team zich veilen.
Het komt er op neer dat Rudy, Wouter, Tom, An, Lise, Kristien, Christel &
Carina elk een éénmalige activiteit
voorstellen die ze in uw club exclusief
brengen.
Om deze activiteit te veroveren moeten de clubs een bod uitbrengen op de
gewenste activiteit. De club met het
hoogste bod, wint dan de veiling.
De veiling start op 18 oktober en loopt
tot 30 november. De activiteiten waarop men een bod kan doen, zullen online verschijnen en worden voorgesteld
op de interprovinciale kaderdag op 18
oktober 2018.
Doe mee aan deze ludieke en unieke
actie van het FedOS-team en doe een
bod op uw favoriete activiteit of favoriete medewerker en sla twee vliegen
in één slag: u steunt een goed doel en
u heeft een toffe activiteit voor de club
te pakken!
Het FedOS-team

Programma FedOS
2018-2019
FedOS Kaderdag
Brussel
18/10/2018
FedOS Kerstdrink
Brussel
20/12/2018
FedOS Koepeldag
Brussel
14/03/2019
FedOS-ZON-dag
Brussel
25/04/2019
FedOS Wereld-DELEN
Brussel
17/06/2019
FedOS Wandelt
29/08/2019
FedOS Kaderdag
24/10/2019
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FedOS bouwt bruggen
FedOS ACTIEF
Agenda open activiteiten
Alle activiteiten in deze agenda staan
open voor elke 50-plusser. Deze worden georganiseerd door FedOS nationaal, provinciaal of door een lidafdeling
van FedOS vzw. U hoeft geen lid te zijn
om hieraan deel te nemen.
Nationaal:
20 december: FedOS kerstdrink. Klink
mee op oud en nieuw met een beker
warme chocolademelk of glühwein in
de kantoren van FedOS vzw. Start om
14u.
Antwerpen:
10 november: uniek herdenkingsconcert 100 jaar wapenstilstand “14-18”.
Prijs € 38 start 20u. Meer informatie en
inschrijven via 03.827.58.39 of mailen
naar roger.delattre@skynet.be. In organisatie van FedOS Antwerpen.
6 december: Kerstmarkt – Oberhausen
Duitsland. Prijs € 22 start 9u. Info en
inschrijven via 03.827.58.39 of mail naar
roger.delattre@skynet.be. In organisatie van FedOS Antwerpen.
Limburg:
23 oktober: Bezoek Dorpsmolen & ’t
Stookkot Stevoort. Prijs € 5,00, start
14uur. Info en inschrijvingen via Tom
Verhavert 02 218 27 19 of
tom@fedos.be. Een organisatie van
Kunstkamer Limburg

West-Vlaanderen:
6 november: Kunstenfestival 'Play' in
Kortrijk. stadsparcours Actuele Kunst
met gids. Start 13 u . 9 euro p.p. Meer
info via kristienvermoesen@fedos.be
7 november: vorming Valpreventie bij
Senioren Spoor Brugge. Start 14u30. 4
euro. Meer info janenlydie@skynet.be
Oost-Vlaanderen:
11 oktober: Arabische ontdekkingstocht door Gent. Een bezoek aan de
moskee en de wandeling ‘Turkije aan
de Leie’. Lunch in het Marokkaanse restaurant Mogador. Gids is gratis, lunch
voor eigen rekening. Start 10 u. Info en
inschrijven via 09 228 68 24 21 of via
beerens.jeanmarc@skynet.be
Brussel:
20 oktober: Belgische meesterwerken
uit de privécollectie Belfius in de Belfius
Tower (32e verdiep). Start 14u30. Prijs:
9,5 euro. Meer info en inschrijven via
02 218 27 19 of via kristienvermoesen@fedos.be
26 oktober: Toneelvoorstelling
‘Muntthee’ + ontbijt in ‘De Kriekelaar’.
Start 9u30. Prijs: gratis. Info en inschrijven via 02 218 27 19 of via kristienvermoesen@fedos.be
Vlaams-Brabant:
10 tot 17 juni 2019: reis Rhodos
17-24 oktober 2019: rivier cruise doorheen Andalusië.
Meer info via 02/759 47 45 of op
mieke.minjauw@skynet.be.
Beide reizen staan in het teken van het
30-jarig bestaan van 55plus Kortenberg.
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FedOS geeft 50-plussers een stem
FedOS-trefdag 3 september
Dit jaar stonden we op de eerste
schooldag klaar om onze kennis te verrijken. 35 deelnemers die op één of andere wijze betrokken zijn bij het lokale
ouderenbeleid gaven present om 10u30
voor een heerlijke tas koffie. Na een
korte inleiding werd het woord aan
Wim Van Roy, coördinator van De
Wakkere Burger, gegeven.

Hoe seniorenadviesraden opentrekken,
dynamiseren en verbinden met actuele
vormen van participatie? En wat zijn
trends, nieuwe initiatieven op vlak van
participatie en hoe kunnen ouderen
daarbij meespelen?
In de laatste 40 jaar seniorenadviesraden zijn er een aantal zaken veranderd,
we sommen ze even voor u op.
Er is een nieuwe verhouding tussen een
adviesorgaan en het beleid. Verdere
uitbouw van de professionalisering bij
de gemeentediensten, juridisering, procedures…
Er zijn ook andere vormen van lidmaatschap. Vaak is het engagement korter,
wisselend en meer thematisch van aard.
Er ligt ook een grote uitdaging in het
feit om jonge senioren te bereiken bij
de werking. En uiteraard is er de digita8

le revolutie. Dit zorgt voor direct contact tussen de burger en het lokaal bestuur. Wim gaf vervolgens een aantal
argumenten waardoor ouderenadviesraden onder vuur komen te staan. Te
vaak is er een beperkte samenstelling;
niet representatief, alleen verenigingen,
ouder publiek… De meerwaarde voor
het beleid is niet altijd duidelijk. Met te
weinig focus op adviesverlening maar
eerder op de organisatie van activiteiten. De aanpak is niet planmatig en niet
proactief. Anderzijds is er veel potentieel voor handen; een betrokken kern
van voortrekkers met een breed lokaal
netwerk. De raden hebben nuttige ervaring en kennis in huis en zorgen voor
een permanent klankbord voor het
beleid. Tot slot gaf Wim nog een aantal tips om mee te nemen naar de werking van de eigen lokale adviesraden.
De kern behouden maar zorg voor een
open en soepele structuur. Zorg ervoor dat de raad meer zichtbaarheid
krijgt. En tracht meer inhoudelijke diepgang te geven aan adviezen en werk
daarbij thematisch. Een grote meerwaarde ligt er ook in de samenwerking
met andere lokale raden.

Na deze uiteenzetting was het tijd om
even bij te praten en te ontspannen

FedOS geeft 50-plussers een stem
tijdens een broodjesmaaltijd. Met nieuwe energie gaven we het woord aan
Michel De Wit, de regionale beleidsmedewerker ouderenbeleidsparticipatie
van de Vlaamse Overheid. Op vraag
van verschillende personen was deze
presentatie ingepland. In Infor Senior 2
van 2018 zijn wij reeds dieper ingegaan
op het feit dat de provincies sinds 1
januari 2018 niet langer instaan voor
het ouderenbeleid maar dat dit overgeheveld is naar Vlaanderen. U kan de
theorie daar nogmaals rustig nalezen.
Michel is voornamelijk ingegaan op de
vragen van de aanwezigen. Zo kwam
nogmaals naar voren dat in de hoofdstad van Vlaanderen, Brussel, weinig
ouderenbeleidsparticipatie gestimuleerd
wordt. Is dit een gebrek aan mogelijkheden, durf of wilskracht? Een boeiende vraag om verder te onderzoeken bij
de bevoegde beleidsorganen.
Voor het laatste luik van deze trefdag
werd er beroep gedaan op de Vlaamse
Ouderenraad-Lokaal. De aanwezigen

werden uitgedaagd om in twee groepen
actief te participeren aan de vorming
‘Sleutel aan het beleid’. Onze coaches,
Joris en Guido, namen ieder een deel
van de groep voor hun rekening. Zij
gingen dieper in op hoe een lokale ouderenraad zijn adviezen sterk(er) kan
maken. Tips en inspiratie voor de opbouw van een advies werden uitgewisseld. Naast adviesverlening kwam ook
de beleidsbeïnvloeding aan bod via ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers.
Graag tot een volgende FedOS-trefdag!
Tom Verhavert
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FedOS geeft 50-plussers een stem
FedOS Belangenbehartiging
neemt een nieuwe start!
FedOS Belangenbehartiging is een
groep geëngageerde mensen die zich
inzetten voor de toekomst van ouderen vandaag en morgen. Jaarlijks kwam
deze groep bij elkaar voor een 5-tal
vergaderingen. Op deze overlegmomenten werden interessante sprekers,
bezoeken en initiatieven met elkaar gedeeld. Uiteraard zijn deze overlegmomenten zeer waardevol, toch hebben
we een evaluatie van de werkgroep gehouden. Inhoudelijk voeren we een
aantal wijzigingen door. Vanaf heden
willen we jaarlijks met een actie, project, advies naar buiten komen, ondertekend door de FedOS Belangenbehartiging. We gaan onze kennis en ervaringen met elkaar blijven delen maar vervolgens actief overgaan tot acties om
de rechten van ouderen te verdedigen
en bekend(er) te maken.
We komen opnieuw samen op maandag 22 oktober in de vergaderzaal
van FedOS vzw. U bent van harte welkom om 12u30, we bieden de aanwezigen een drankje en broodje aan.
Tom Verhavert
Heb je interesse om deel uit te
maken van FedOS Belangenbehartiging?
Geef dan een seintje aan Tom
via tom@fedos.be of op 02/218
27 19.
10

Onderzoek brengt pijnpunten ouderenzorgsector aan
het licht
Het ‘Sociaal Fonds Ouderenzorg’ voerde onderzoek om zicht krijgen op belangrijke trends in het werkveld. Daaruit bleek dat werknemers in de ouderenzorg het teamfunctioneren als belangrijkste struikelblok zien, samen met
conflicthantering en probleemoplossend werken. Ook werkgevers geven
deze aan als pijnpunten. Deze zaken
worden door de onderzoekers ook
meteen als grootste opleidingsbehoeften genoteerd. Daarnaast bracht het
onderzoek nog een aantal andere zaken
aan het licht waarop het Sociaal Fonds
wil inspelen via hun opleidingsaanbod.
Verschillende pijnpunten
Naast het belang van een goed team,
komen ook andere zaken naar voor.
De nood aan vaardigheden op het vlak
van assertiviteit en omgaan met agressief gedrag, zowel naar bewoners toe,
hun familieleden of naasten, maar ook
tussen collega’s onderling. De toename
aan psychiatrische profielen bij de bewoners betekent dat er ook op dit vlak
nood is aan kennis van theorie en praktijk. Onder meer door deze evolutie
neemt de complexiteit van de zorg
voor de bewoner alsmaar toe. Daarbij
komt nog dat de bewoner steeds meer
centraal komt te staan in deze zorg,
wat een andere aanpak en verwachtingen naar attitude met zich meebrengt.
Werknemers geven ook aan dat ze het
moeilijk hebben met het kunnen af-

FedOS geeft 50-plussers een stem
stand nemen van het werk, met het
respecteren van hun grenzen. De preventie van burn-out blijft een belangrijk
thema.
Bron: Vlaamse Ouderenraad

kende concepten van voorschot
op erfenis en schenking buiten
deel, inbreng en inkorting. Deze
koppelen we vervolgens aan de
intentie van een erflater om de
kinderen (on)gelijk te willen behandelen.

Het nieuwe erfrecht
Vanaf 1 september 2018 wijzigt het erfrecht opnieuw, met meer verantwoordelijkheden én vrijheid voor de erflater.
Odisee Hogeschool organiseert op
donderdag 29 november een vormingsdag omtrent dit nieuwe erfrecht. Elisabeth Adriaens, master in de Rechten,
volgde het postgraduaat 'Bemiddeling in
familiale zaken' van de KU Leuven en
werkt als onder-zoekster gezinsbeleid
bij het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) en doceert er
enkele rechtsvakken. Zij begeleidt deze
dag.
Het programma van deze vormingsdag
lees je hieronder:




Het nieuwe erfrecht perkt de reservataire (voorbehouden) aanspraken van enkele erfgenamen
(kinderen en ouders) in. De erflater beschikt over meer vrijheid
om te bepalen aan wie zijn nalatenschap zal toekomen. Hoe kunnen erflaters met deze vrijheid
omgaan? Hoe kunnen zij worden
ondersteund? Verandert deze
vergrote vrijheid iets voor gezinnen in conflict?
Hoe kunnen we de impact van
schenkingen op de nalaten-schap
evalueren? We bespreken de ge-



Welke handvatten biedt het nieuwe erfrecht voor de omgang met
nieuw samengestelde gezinnen?
Komen deze tegemoet aan de
verschillende belangen van alle
leden van het gezin?



Voortaan kan men een vooraf
een erfovereenkomst maken.
Hoe kan een gezin hierbij ondersteund worden?



Tot slot bekijken we de positie
van de (groot)ouders. Hoe moeten we de vernieuwde regeling
over onderhouds-aanspraken van
deze ascendenten t.a.v. de nalatenschap begrijpen? Daarnaast
wordt de generatiesprong tussen
grootouders en kleinkinderen
gefaciliteerd: mogelijk fiscaal erg
interessant, maar is het ook familiaal een goede zet?.

Wil je deelnemen aan deze vormingsdag, dan kun je inschrijven via
http://bit.ly/nieuweerfrecht
Deelnemen kost €50 en de vormingsdag gaat door op campus Schaarbeek,
Huart Hamoirlaan 136 te 1030 Brussel
(Schaarbeek).
Bron: Vlaamse Ouderenraad
11

FedOS Provinciaal
Antwerpen
FedOS Antwerpen zet een stapje
in de wereld
In het kader van Wereld-DELEN bezochten 17 Antwerpenaren de stad
waar de beste burgemeester ter wereld
de scepter zwaait: Mechelen.
De dag begon met een koffie en koek.
Dit was zeker nodig want in de voormiddag werden de deelnemers op de
proef gesteld: na een inleiding begonnen we aan de klim van de 98 meter
hoge Sint-Romboutstoren.

Via de 500 trappen werden we langs de
6 verschillende torenkamers gegidst. In
de kraankamer waren we onder de indruk hoe de klokken omhoog werden
gehesen in de toren. We bekeken ook
het enorme rad dat met mankracht
werd bediend. Na de Smidsekamer
kwamen we terecht in de Klokkenkamer.
12

In deze kamer staat de oude beiaard
opgesteld en kwamen we meer te weten over beiaardier Jef Denyn, die ook
stichter was van de beroemde beiaardschool van Mechelen. In de Beiaardkamer werden we pas echt door elkaar
getrild! We waren getuige van een
prachtig klokkenspel maar met een
oorverdovend effect! Al waren we bijna
boven, toch kwamen we hierna terecht
in de kelder. Deze Askelder zou het
fundament worden voor de spits die de
toren 167 meter hoog zou maken. Dit
is nooit gebeurd, maar eenmaal buiten
op de SkyWalk vonden we dit, als we
naar beneden keken, misschien niet
eens zo erg.
Na een stevige klim volgt een stevige
afdaling en deze werd tijdens het middagmaal beloond.

Een assortiment van hapjes van gevuld
filodeeg en een heerlijke Tajine vulden
onze magen in het Marokkaans restaurant Zahia. Omdat we onze benen nog
onvoldoende hadden gebruikt, werden
we in de namiddag rond gegidst voor
een mensenrechtenwandeling.

FedOS Provinciaal
Hier werd het tijd om ook onze hersenen te laten werken: “Wat weten jullie
over mensenrechten?” vroeg de gids. Er
kwamen verschillende antwoorden en
de gids vertelde ons het ganse verhaal.
Verschillende plaatsen in Mechelen
werden gelinkt aan een mensenrecht.
Wist je dat Margaretha Van Oostenrijk
op haar 2 jaar werd uitgehuwelijkt met
de dertienjarige Karel VIII? Dit huwelijk
is waarschijnlijk niet tot stand gekomen
met de vrije en volledige toestemming
van Kareltje en Margarethatje. In de
Sint-Romboutskerk werd het recht op
vrijheid van godsdienst aangehaald. Onderweg doken we nog verschillende
keren terug in de geschiedenis en werden er nog enkele mensenrechten belicht. Op het einde van de wandeling
werd iedereen stil bij het bezoek aan
de kazerne Dossin. Hier bevindt zich
een memoriaal, museum en documentatiecentrum over de Holocaust. Over
de schending van mensenrechten gesproken... Na de rondleiding deed het
deugd om nog even terug te wandelen
naar de markt en de besproken thema’s
te laten bezinken. Onder het goedkeurend oog van de Sint-Romboutstoren
keerde iedereen voldaan huiswaarts.
Lise Leonard

Vlaams-Brabant
55plus Kortenberg frist hun verkeerskennis op
Het is maandagavond 3 september en
de zaal in gemeenschapscentrum Colomba loopt aardig vol.

We starten iets na 19u met 29 personen. De vorming ‘Weet meer over
het verkeer!’ is opgesteld door FedOS
vzw. Het handboek rijbewijs B uitgegeven door VAB rijschool editie 2017
werd hiervoor ter hand genomen en
gebruikt als leidraad. De vorming is
opgebouwd als quiz zodat er veel interactie kan en mag met de aanwezigen. Tom liet de aanwezigen kennismaken met een aantal algemene regels
rond snelheid, voetgangers, parkeren
en voorrang.

België zou België niet zijn als er in ons
verkeersreglement geen bizarre verschillen zouden zijn tussen de 3 gewesten. Zo geldt er in Vlaanderen een
snelheidslimiet van 70km/u wanneer u
zich begeeft op een rijbaan met 2 rijstroken in beide richtingen, gescheiden door een volle witte lijn. In Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest is de snelheidslimiet 90km/u,
tenzij dit uiteraard anders is aangegeven.
Weetje: u mag de wagen niet dichter
parkeren dan 5 meter voor een zebrapad
en een straathoek.
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FedOS Provinciaal
Een aantal aanwezigen geeft aan zich te
storen aan het asociaal gedrag van mede automobilisten. Door het niet naleven van de regels hebben zij zich in gevaarlijke situaties begeven. Laat dit een
warme oproep zijn om ons allemaal
socialer in het verkeer te gedragen!
Wees hoffelijk, ook bij het ritsen. Correct ritsen = rijden tot het EINDE van
de wegvallende rijstrook. Dit zorgt
voor een vlottere doorstroming van
het verkeer.
Het tweede deel van de vorming ging
over de fiets. Zo is er sinds 2012 een
nieuw verkeersbord voor fietsers, verkeersbord B22. Weet u waarvoor het
staat?

der de loep in zijn verschillende maten
en mogelijkheden. Afronden deden we
met een aantal tips om u veilig in het
verkeer te verplaatsen.
Weetje: een hond uitlaten terwijl je op de
fiets rijdt, levert een mooie boete op
Als vaten vol verkeerskennis werd er
nog nagepraat bij een drankje. U was
een fijn publiek Kortenbergenaren.
Graag tot ziens.
Tom ‘Flor Koninckx’ Verhavert

Limburg
Anders Jong Bocholt op reis naar
Normandië

B22 geeft fietsers het recht om rechts
af te slaan, ook al staan de verkeerslichten op oranje of rood.
Weetje: vanaf 15 fietsers bent u een
groep, een groep heeft rechten maar ook
plichten
We namen ook de elektrische fiets on14

Op maandagmorgen 3 september vertrokken de senioren van Anders Jong
Bocholt op najaarreis naar Normandië.
De eerste stop was Rouen, de stad van
Jeanne d’Arc, waar de senioren een
rustige wandeling maakten door het
historische stadsgedeelte. Uiteraard
was er een bezoek aan de kathedraal
en de kerk van Jeanne d’Arc, gebouwd
op de plaats waar ze haar op de brandstapel plaatsten. Later die dag ging het
richting Villedieu les Poêles naar het
hotel Le Fruitier, waar de reizigers een
culinair hoogstaand menu stond te
wachten. Op dinsdag bezochten de senioren de plaatselijke, zeer indrukwekkende klokkengieterij. Daar vertrokken
ze in de vroegte naar Granville met zijn
prachtige haven en oude binnenstad.

FedOS Provinciaal

De oorlogsresten van de kazematten
van de ‘Atlantic Wall’ zijn nog volop
zichtbaar rond het strand. In de namiddag volgde een grote verrassing: een
bezoek aan Le Roc des Harmonies.
Een pareltje van een museum! Nadien
volgde de Franse trots: proeven van
cider en calvados in ‘la Ferme de LHermitière’. Woensdag verlieten we
Normandië heel even om net over
grens met Bretagne de stad Saint-Malo
te bezoeken. Een zeer mooi stadje met
ommuurde wallen, wat de senioren
uitnodigde om een mooie wallenwandeling te maken. Na de middag was er
een uitstap naar één van de meeste
bezochte parels van Frankrijk: le Mont
Saint-Michel. Zeer impressionant!
Donderdagvoormiddag stond er een
bezoek aan Arromanches gepland,
waar de senioren getrakteerd werden
op een 360° panorama film over WO
II. Na de middag was er een bezoek
aan Omaha Beach, Colleville en La
Pointe du Hoc, het grote strijdtoneel

van de invasie van de geallieerden in
1944. Als afsluiter van een drukke dag
waren de Bocholtenaren getuige van
een ingetogen moment op het Amerikaans kerkhof waar ze werden getrakteerd op ‘the last post’. Op vrijdag was
het tijd om de koffers te pakken. Vooraleer ze huiswaarts keerden, brachten
de senioren nog een bezoek aan het
uiterst charmante stadje Honfleur met
zijn prachtig bewaarde middeleeuwse
houten kerkje. Het stadje straalt zoveel
gezelligheid en schilderachtigheid uit,
dat je er verliefd op wordt. Na dit bezoek ging het, niet moe maar wel zeer
voldaan, huiswaarts via de Pont de
Normandie. Eenmaal op de terugweg
naar huis, kregen de reizigers nog de
film ‘The Longest Day’ voorgeschoteld.
Met dank aan het bestuur van Anders
Jong Bocholt en Johnny Frederix van
‘Op Reis’ voor deze prachtige reis.
Jos Schouteden
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Oost-Vlaanderen
Café Chantant: Samen zingen
doet de harten swingen!
Op 7 juni verzamelden de FedOS bestuursleden van Oost-Vlaanderen zich
voor een gezellige namiddag. Eerst
werd erevoorzitter Willy Bellaert met
verve gehuldigd en vervolgens weergalmden de vrolijke meezingers tijdens
het 'café chantant'!
Het waren opgetogen gezichten die
opnieuw binnenwandelden in de mooie
salons van Carlos Quinto. Het nieuwe
behangpapier werd goedgekeurd en de
patron werd nog hartelijk herkend.
Niet dat onze vorige bijeenkomstruimte (De Zulle) niet gewaardeerd
werd... maar aan de sfeer en warmte
van Carlos Quinto kan ze toch niet tippen. En dat is uiteindelijk toch waar
FedOS om draait: sfeer en warmte. Samen een mooie tijd maken.
Iedereen vleide zich neer op de elegante stoeltjes en voorzitter ad interim,
Roger Hanskens, startte zijn welbespraakte speech. Ere-voorzitter Willy
Bellaert werd met de gepaste egards
geëerd. Hij is opnieuw een lekkere fles
champagne rijker en ook zijn lieftallige
dame werd letterlijk in de bloemetjes
gezet. Op hun beurt verblijdden Willy
en Monique onze voorzitter ad interim
met een geschenk. Roger was aangenaam verrast en zichtbaar ontroerd.
Een mooi moment, deze wederzijdse
blijk van appreciatie.
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Ondertussen zetten Wouter en Kristien zich scherp om het 'café chantant'
aan te vatten! Wouter had de leukste
meezingers verzameld op zijn dj-tafel
en draaide vlijtig aan de knopjes. Kristien had een misboekje, euh meezingboekje, in mekaar gestoken, dat als leidraad diende voor onze Fedossers. Die
zongen van aanvang mee uit volle
borst! Geweldig! En ja, dat mag je articuleren à la Eddy Wally: ge-wel-dig.

Al zingende passeert de tijd snel! En al
wapperend met ons misboekje - het
was bijzonder warm die dag - werd het
tijd om de keel te smeren. Carlos
Quinto kwam met bordjes appeltaart
aandraven en iedereen nipte dorstig
van de koffie. Onze splinternieuwe
voorzitter deelde op eigen, unieke wijze de laatste wetenswaardigheden mede. Deze Bovenlokale swingde als een
*tuut*.
Kristien Vermoesen

FedOS Provinciaal
West-Vlaanderen
Grenzen verleggen op de
Eco-boot
Een stralende dag in juni was het perfecte moment om aan boord te gaan
van de eco-boot. Die ligt aangemeerd
aan het Ieperleekanaal. Kapitein is Bart
Castelein, een ex-journalist en avonturier in hart en nieren. Hij begeesterde
ons met zijn ‘andere manier van leven’,
die ecologischer en creatiever is dan
gemiddeld.
Toen Bart het wat gezien had met de
journalistiek en de verre, exotische
fietstochten, wou hij zich graag vestigen
in zijn heimat: Merkem. Maar hoe zou
hij de kost verdienen? Bart vond zijn
nieuwe job zelf uit door allerlei passies

bij mekaar te klutsen. Nu geeft hij op
zijn boot en in zijn zelfgemaakte huis
rondleidingen over ecologie, fauna en
flora en de Oorlog. Of hij gaat varen
met enthousiastelingen en nodigt boeiende vertellers uit op het dek.
We hingen dus aan zijn lippen, want
Bart is gezegend met de gave van de
welbespraaktheid. Educatief medewerkster Kristien hield haar hart vast toen
onze West-Vlamingen overstapten van
de grote boot in de kleinere, wiebelende fluisterbootjes. Maar trots stelde ze
vast dat zelfs degenen met lichte water/
bootvrees dapper inscheepten!
Onze senioren mochten zelf sturen en
deden dat met verve! Nieuwe kapiteins
werden geboren… Het was een zalig
tochtje op het rustige water. Enkele
kilometers verder stapten we aan wal
om een rondleiding te krijgen in het
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huis en de tuin van Bart. Zonnepanelen,
tegelkachels en ventilatiebuizen vlogen
ons om de oren en inspireerden onze
harten. Waarom ook geen vier knotwilgen in de tuin planten, die dienst
doen als ‘groene kerncentrales?’ Alle
nieuwe ideeën en indrukken werden
blij doorgespoeld met het lokale biertje: Tisnatindebroeken!
Kristien Vermoesen

Brussel
Brussel

Limburg

Onze 'Brusselse ketten’ probeerden
onze Limburgse vrienden te charmeren
met een bezoek aan Koninklijk poppentheater Toone, een wandelingetje
dwars door de stad en een rustige cruise met Rivertours naar de ‘groene gordel’. Bij FedOS heet dat ‘verbroederen’!
Poppentheater Toone is een begrip in
Brussel. Al meer dan een eeuw brengt
men er mensen aan het lachen met ludiek poppentheater. Zes personen bedienen achter het toneel de marionetten en één persoon neemt alle stemmen voor diens rekening. Kortom, de
charme druipt ervan af. Je moet er wel
wat ‘Brusselse nonchalance’ bij nemen.
De houten trappen en vloeren kraken,
de harde bankjes zijn niet zo mals voor
de billen en het typische staminee is
best wel krap voor negentig personen.
Maar de sfeer en de grappen en grollen
van ‘De drie musketiers’ maken alles
ruimschoots goed.
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Na deze folkloristische activiteit verplaatste de groep zich met de benenwagen naar de cruiseboot. We wandelden over de Grote Markt, langs de
Beurs en over de Vismarkt naar
‘Sainctelette’, de aanmeerplaats van ons
schip(je). Daar stortte iedereen zich
meteen op de lekkere visschotel.
Gids Daniel is een man die zijn vak verstaat. De aandacht verslapte niet terwijl
hij fijne wist-je-datjes rondstrooide. En
ondanks dat de Noordkant van Brussel
redelijk industrieel is, werd het toch
een pittoresk toertje. De Brusselse
straatjongeren zwaaiden vrolijk vanop
de kade naar onze fedossers. Het verbroederingsaspect werd op de boot
nog wat aangemoedigd dankzij de dialect-kaartjes. Wie het Brusselse of Limburgse dialect-woord kon vertalen,
keerde met een plezant manneke pissleutelhangertje als souvenir huiswaarts!
Kristien Vermoesen

FedOS Beleidsplan 2021-2025
FedOS vzw werkt aan haar
toekomst!
Zoals jullie weten, krijgt FedOS vzw
haar financiële middelen van de Vlaamse Overheid (Departement Cultuur).
Momenteel werken wij binnen het beleidsplan 2016-2020. Op 1 januari 2018
ging het nieuwe Decreet voor het Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk van
start, de sector waar wij onder vallen.
Dit betekent dat er een aantal nieuwe
krachtlijnen worden uitgezet voor de
toekomst én dat het indienen van het
beleidsplan 2021-2025 vervroegd
wordt. De deadline voor dit beleidsplan
is 31 december 2019!
FedOS vat, zoals u weet, steeds de koe
bij de horens en is al gestart met dit
nieuwe beleidsplan. Tijdens onze Kaderdag op 18 oktober zult u meer details te horen krijgen van de manier
waarop we dit gaan aanpakken en waar
onze accenten op zullen liggen.

Wij hebben uw hulp
nodig!
Info Senior zal er vanaf 2020 anders
uitzien en willen wij graag uw mening
weten over ons tijdschrift. U krijgt op
de volgende bladzijde enkele vragen
voorgeschoteld en we willen dat u er
een eerlijk antwoord op geeft. Hoe
meer antwoorden, hoe juister we conclusies kunnen trekken over dit tijdschrift en hoe beter we kunnen werken
naar de toekomst toe.

Win de gloednieuwe
CD van Will Tura!
Om u nog wat extra te motiveren, geven wij 5 CD’s van Will Tura weg. De
CD hoop doet leven bundelt alle liedjes
uit de documentaire over de keizer van
het Vlaamse lied.

Draai deze bladzijde
om en help ons!
Op de volgende bladzijde vindt u 10
vragen. U scheurt dit blad uit, vult de
vragen in en bezorgt ons het blad terug.
Dit kan via de post, op onze interprovinciale kaderdag van 18 oktober, tijdens een provinciale vergadering of op
een ander moment. Uw antwoorden
moeten binnen zijn vóór 30 november 2018!

Kan dit ook online?
Natuurlijk! Surf naar www.fedos.be.
Onder ‘actua’ ziet u onze vragenlijst
staan. Klik erop en u wordt naar de
juiste pagina doorverwezen. Zowel de
ingevulde bladen als de ingevulde online
vragenlijsten maken kans op een CD.

Dank voor de medewerking!
FedOS-team
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FedOS vragenlijst
Naam:
1. Lees jij het tijdschrift Infor Senior?
0 Ja, ik lees het volledig
0 Ja, ik lees zeker de helft
0 Ja, ik lees artikels uit mijn provincie
0 Neen, ik lees het niet
2. Welke artikels lees je graag?
0 Verslagen van nationale activiteiten
0 Verslagen van provinciale activiteiten
0 Artikels over Kunst +50
0 Artikels over belangenbehartiging
0 Open Activiteiten
0 Nieuws over het FedOS-team
0 Artikels en info over cultuurpauze.be
3. Bewaar jij Infor Senior?
0 Neen, als ik het gelezen heb, gooi ik
het meteen weg
0 Neen, als ik het gelezen heb, bewaar
ik het nog een tijdje en gooi het uiteindelijk weg
0 Ja, als ik het gelezen heb, bewaar ik
het altijd
0 Ja, ik lees niet alles maar bewaar het
wel
4. Ik vind Infor Senior aantrekkelijk
Omcirkel een cijfer 1 (totaal niet aantrekkelijk) tot 10 (zeer aantrekkelijk)
1

2

3

4

5

6 7

5. Ik vind de teksten:
0 Te lang
0 Te kort
0 Goed van lengte
0 Saai
0 Ok
0 Zeer boeiend
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8 9

10

6. Ik wil graag meer foto’s zien in
Infor Senior
0 Ja
0 Neen
7. Mijn favoriete item is:
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
8. Geef een voorbeeld van een ander
informatieblaadje dat je echt goed
vindt:
…………………………………………
…………………………………………
9. Wat zou je graag willen toevoegen
en/of wat mis je in het tijdschrift?
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
10. Mocht Infor Senior betalend zijn,
zou je dan een abonnement nemen?
0 Neen
0 Ja, ik zou €5 willen betalen per jaar
0 Ja, ik zou €10 willen betalen per jaar
0 Ja, ik zou €15 willen betalen per jaar

FedOS Kaderdag
FedOS nodigt haar besturen
uit op de FedOS Kaderdag op
18 oktober
Net zoals de voorbije jaren willen wij,
samen met de bestuursleden van onze
lidafdelingen, enkele nieuwigheden toelichten én het aanbod voor de lidafdelingen voorstellen. Dit jaar doen we dit
op donderdag 18 oktober in de grote
zaal van onze kantoren in Brussel.

Praktische info
Deelnemen kost €12 (alles inbegrepen). Bij uw inschrijving vermeldt u ook
uw keuze voor de namiddag
(volksspelen of Bruegel-wandeling).
Inschrijven kan tot en met 11 oktober
2018 via het inschrijvingsformulier dat
per post en per mail bij u werd bezorgd.
FedOS-team

We starten met een lekkere tas koffie
vanaf 10u30, om er tegen 11u meteen
in te vliegen met de nieuwe (en grootse) plannen van FedOS vzw voor de
toekomst! Om 12u30 is een broodjeslunch voorzien met een glas gerijpt
druivensap. Na de zeer interessante
namiddag ronden we af rond 16u met
een drankje en een hapje.

10u30 - 11u00 : Onthaal met koffie
11u00 - 11u30 : FedOS dient eind 2019 een nieuw beleidsplan
in voor 2021-2025. Wij stellen u onze plannen voor.
11u30 - 12u00 : De verzekeringen die u via FedOS kunt afsluiten worden u nogmaals duidelijk uitgelegd.
12u00 - 12u30 :Veiling Lucia vzw: het FedOS-team verkoopt
zichzelf voor het goede doel. U kunt ons buit maken!
13u30 - 14u45 : Het nieuwe FedOS-aanbod 2019 voor uw lidafdeling met o.a. vormingen, uitstappen en digitale tips.
14u45 - 16u00 : Ontspanning met volksspelen OF een Bruegelwandeling.
21

Kerstdrink
FedOS klinkt op oud en
nieuw op 20 december
De FedOS Kerstdrink is intussen aan
haar vierde editie toe. Wij nodigen alle
leden uit onze lidafdelingen én onze
individuele leden uit om met ons een
glas warme chocolademelk of glühwein
te komen drinken. We klinken op
2018 en wensen elkaar het allerbeste
toe voor 2019. Deelnemen is volledig

gratis en zorgt bovendien voor extra
warmte tijdens onze drink. De Brusselse kerstmarkt is op 20 december eveneens springlevend en ideaal om na onze
drink te bezoeken. Je zult versteld
staan van wat er allemaal te zien is.
Wij vragen wel om ons te laten weten
met hoeveel deelnemers jullie zullen
zijn. Zo kunnen we onze hoeveelheden
inschatten en hebben we geen tekorten
of grote overschotten. Inschrijven kan
via info@fedos.be of op 02/218 27 19.
FedOS - team
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FedOS team
Home sweet home
Lise is terug!
Het zit misschien al ver in jullie geheugen, maar op 7 juni 2017 werd ik afgezet in Zaventem Airport om via Moskou naar Ulaan-Baatar, Mongolië te
vliegen. Daar werd ik herenigd met
mijn vriend Floris en begon een fantastisch avontuur dat uiteindelijk een jaar,
een maand en 16 dagen heeft geduurd.
We hebben voetsporen achtergelaten
in Centraal- en Zuidoost-Azië en Centraal- en Zuid-Amerika. Op 20 juni
2018 was het tijd om terug dichter bij
huis te komen en vlogen we vanuit
Guayaquil, Ecuador terug naar Europa.
We kwamen aan in Spanje en reisden
door naar Frankrijk en Italië. Hier waren we niet meer voor de spannende
avonturen en nieuwe culturen, maar
namen we onze tijd om bij te praten
met familie en vrienden. Na al die tijd
valt er wel wat te vertellen en dat gaat
alleen maar beter bij een lekker stukje
Franse kaas of een heerlijke Italiaanse
pasta. Maar aan alle sprookjes komt
een einde en 23 juli begaf ik mij terug
op Belgische bodem.

Échte Belgische frietjes en een lekker
streekbiertje laten me al snel terug
thuis voelen in ons Belgenlandje.
Nu staat er een heel ander avontuur op
mij te wachten: FedOS heeft duidelijk
niet stilgezeten en ik ben benieuwd wat
er mij te wachten staat. Ik ga er van uit
dat ook jullie veel te vertellen hebben
en wil heel graag weten hoe het met
jullie gaat! Daarnaast zal ik minder te
zien zijn in Brussel en Oost- en WestVlaanderen, maar ben ik er zeker van
dat er ook heel wat nieuws te beleven
en ontdekken valt in de lidafdelingen in
Antwerpen en Vlaams-Brabant. Ik ben
klaar voor deze nieuwe reis.
Ready for take-off? Go!
Lise Leonard

Wist je dat Lise vanaf nu verantwoordelijk is voor de provincies Antwerpen en VlaamsBrabant?
Je kunt haar bereiken via
liseleonard@fedos.be
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