Editoriaal
Zeg het met bloemen, zeg
het met planten….

een nieuw en hoogstaand project uit te
werken.

FedOS vierde feest in Meise: “Natura
Artis Magistra”! Meer dan 9000 mensen
zijn komen zien naar de expositie in het
Kasteel van Bouchout in het plantentuin van Meise. Meer dan 800 kunstwerken werden ingezonden, waarvan
er 123 werd geselecteerd door de Jury.
De natuur inspireert werkelijk.

Het einde van de lente bracht wat beroering in vele organisaties. De nieuwe
Europese privacywetgeving die de persoon beter wil beschermen riep vele
vragen op. FedOS hielp U daarin goed,
en blijft ter uwe beschikking bij vragen
of problemen.

U merkt het: kunst activeert 50plussers op een schitterende wijze. Het
was ook mooi om te zien hoe de bezoekers echt genoten van de tentoongestelde werken. Men viel van de ene
verwondering in de andere. Alle van
zeer hoge kwaliteit.
Toch een bijzondere proficiat aan Mevrouw Ghislaine Goossens die erin
slaagde tegelijk de eerste prijs van de
jury te bemachtigen en ook de eerste
prijs van het publiek! Hoe in één beeld
tegelijk de schoonheid en de vergankelijkheid kon gesynthetiseerd worden:
proficiat!!
Meise is een mooi verhaal: hoe van het
einde in mineur van de Zenith expo,
FedOS met zijn mensen erin slaagt om

Wij hopen allen op ene goede zonnige
zomer, niet té warm, niet te droog niet
te nat….. maar wij verwachten U allen
in Bokrijk op 30 augustus 2018 voor
een kleine of een stevige wandeling en
een aangenaam samen zijn. Bewegen
blijft het belangrijkste medicijn.
In september is onze Lise Leonard terug van haar wereldreis. Welkom Lise!
Zij zal heel veel te vertellen hebben.
FedOS wenst U een aangename en verkwikkende zomer toe.
J.P. Baeyens,
Nationaal Voorzitter FedOS vzw
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FedOS Kunstplatform 50+

Natura Artis Magistra
Het kasteel van Bouchout in de Plantentuin Meise was de ganse maand mei
het decor voor onze expo/wedstrijd
‘Natura Artis Magistra’. Het werd een
groot succes: 9.000 bezoekers kwamen
over de vloer om de 123 werken van
63 kunstenaars te bekijken én te bewonderen.
Het verdict was unaniem: wat een
mooie & gevarieerde tentoonstelling in
een prachtige locatie. De combinatie
van kunst en natuur werd erg gesmaakt
door alle bezoekers.
Na de feestelijke opening op donderdag
26 april vond op woensdag 30 mei de
prijsuitreiking plaats. In totaal waren er
12 prijzen, die werden verdeeld onder
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11 verschillende kunstenaars. De grote
winnares werd Ghislaine Goossens, die
met haar werk ‘Charlotte’ zowel de
eerste prijs van de jury (Gouden Handjes) als de publieksprijs in de wacht
sleepte. Kortom, jury en publiek waren
het met elkaar eens: haar emotioneel
werk van keizerin Charlotte (ooit bewoonster van het kasteel) gemaakt uit
klei en takken werd hét beeld van de
expo.

FedOS Kunstplaform 50+

De kunstenaars kregen op de slotdag
eerst een wandeling met gids aangeboden doorheen de Plantentuin en werden na deze inspanning beloond met
een zeer uitgebreide en lekkere receptie, aangeboden door de Plantentuin
Meise.
Palmares
Gouden Handjes én publieksprijs
Ghislaine Goossens
‘Charlotte’
Zilveren Handjes
Rita Boon
‘Onderweg’
Bronzen Handjes
Michel Franssens
‘Landschapsdoosjes’
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FedOS Kunstplaform 50+
Daguitstappen
Meise

Plantentuin

FedOS vzw organiseerde in de maand
mei ook 12 daguitstappen naar de Plantentuin Meise. De deelnemers kregen
spijs en drank, een zeer interessante
themawandeling én een bezoek aan onze expo voorgeschoteld.
Het team van de Oranjerie zorgde
voor koffie met een croissant bij aankomst en voor een overheerlijke portie
Belgische kost, stoverij met frietjes, tijdens de lunch.

De meeste mensen kozen in de voormiddag voor een bezoek aan het plantenpaleis in de serres. Gids Luc vertelde er over de meest bijzondere planten
en bomen.
De zon, in combinatie met de prachtige
omgeving, zorgde voor mooie beelden
en 12 geslaagde daguitstappen!

Het treintje van de Plantentuin werd
ook fervent bereden. Het bracht de
deelnemers van de ene locatie naar de
andere.
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FedOS Kunstplaform 50+

Palliatieve Zorg gaat voor
(g)oud!
In samenwerking met de vzw Palliatieve
Zorg Vlaanderen lanceerde FedOS vzw
in het voorjaar de kunstwedstrijd
'Palliatieve zorg gaat voor (g)oud!'. In
deze wedstrijd gingen we samen op
zoek naar amateurkunstenaars 50+ die

op een eigen en unieke wijze een invulling gaven aan het thema van het 15de
Vlaams Congres "palliatieve zorg en de
oudere patiënt". 35 kunstenaars namen
deel waarvan er 10 werden geselecteerd. Uit de 10 geselecteerden werd
de uiteindelijke winnaar gekozen nl. Luc
Van Loock. Zijn werk siert nu de uitnodiging van het congres. Proficiat!
Rudy Blauwbleome
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Wereld-DELEN
Cuba, fascinerend land op
een keerpunt
Op maandag 18 juni mochten we in
onze kantoren zo’n 40 deelnemers begroeten voor onze jaarlijkse interculturele studiedag, die dit jaar in het teken
stond van Cuba, een land met een tumultueuze geschiedenis. Klassieke oldtimers, la revolución, rum, sigaren, ….
Cuba laat weinigen onberoerd. Zeker
nu, voor het eerst in nagenoeg 60 jaar,
geen Castro-telg meer aan het bewind
staat. Hoe zal Cuba evolueren: verandering of continuïteit? De nieuwe president Miguel Díaz-Canel wacht een
moeilijke taak: al dan niet de revolutie
handhaven met een bevolking die
steeds verder van het initiële project af
staat.
Na een kopje Cubaanse koffie was iedereen klaar voor de documentaire
“Havana, een utopie in opbouw”, een
realisatie van de Belgische regisseur
Anne Delstanche, iemand met een hart
voor Latijns-Amerika. Actief in diverse
verenigingen rond de culturele uitwisseling tussen Europa en de Caraïben,
draaide ze diverse onafhankelijke documentaires over o.a. Havana, Bolivia,
Cuba en Haïti. Havana, de meest levendige stad in de Caraïben, is de culturele
en historische hoofdstad van Cuba. De
oude stad werd als werelderfgoed uitgeroepen door het Unesco. Het stadsvernieuwingsproject van het historische
centrum van de hoofdstad kwam uitvoerig aan bod in de documentaire. De
film legde uit hoe de renovatie wordt
uitgevoerd als een globaal project dat
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tegelijkertijd stedelijk, architectonisch,
ecologisch, cultureel en sociaal is. De
documentaire presenteerde beelden
van het historische centrum en van het
dagelijkse en culturele leven in de Cubaanse hoofdstad.
De vraagstelling
achteraf
werd een
boeiende
conversatie - gesmaakt door alle aanwezigen met Freddy Tack, net als Anne Delstanche al zijn hele leven nauw betrokken
bij Cuba en zijn inwoners. Bevlogen gaf
de heer Tack ruimschoots informatie
en duiding over de situatie in Cuba vandaag. Hij kon nog uren doorgaan maar
rond het middaguur werd de voormiddagsessie afgerond om aan tafel te gaan.
Na een mojito – noblesse oblige op een
Cubadag – mochten we aanschuiven
voor een lekker Cubaans maal. De Cubaanse Picadillo, Arroz con pollo en
Ropa vieja vonden gretig aftrek.
Eens de buikjes rond waren gegeten,
werden we getrakteerd op een leerzame uiteenzetting door Cubakenner Lode Delputte. De journalist van De Morgen schetste ons eerst de bewogen geschiedenis van het Caraïbische eiland
om te eindigen met een verhelderende
inkijk in de toekomst van het land. Na
een afsluitend kopje koffie vertrokken
de deelnemers blijgezind naar huis. Net
op tijd om onze Rode Duivels te zien
winnen tegen Panama.
Carina Rooselaers

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.

tom@fedos.be. Organisatie Kunstkamer Limburg.
West-Vlaanderen:
12 juli: Bezoek met gids aan het romantische kasteel Beauvoorde. Deelnemen
kost 10 euro. Meer info via kristienvermoesen@fedos.be of op 02/218 27 19.

Nationaal:

Brussel:

30 augustus: FedOS-Wandeldag in
Bokrijk. Meer info op pg. 19.

19 juli: Wandelen in de bedwelmende
rozentuin van Coloma. Deelnemen is
gratis. Meer info via kristienvermoesen@fedos.be of op 02/218 27 19.

3 september: FedOS-trefdag lokale ouderen participatie. Meer info op pagina
10.
Antwerpen:
25 juli 2018: Fiets- en wandeldag Holsbeek, Prijs € 22,00 euro start 10 uur.
Meer informatie en inschrijven via
03/827.58.39 of mailen naar roger.delattre@skynet.be. In organisatie
seniorenclub Bell Geel.

In augustus (datum nog mede te delen):
bezoek aan de sociale bioboerderij
'Den diepen Boomgaard' in Grimbergen. Deelnemen kost 5 euro. Meer info
via kristienvermoesen@fedos.be of op
02/218 27 19.

3 augustus 2018: Daguitstap boottocht
Leerdam, Prijs € 49,00 euro start 10
uur. Meer informatie en inschrijven via
03/827.58.39 of mailen naar roger.delattre@skynet.be. In organisatie
FedOS Antwerpen.
Limburg:
27 september 2018: Smaakroute Hasselt. Prijs € 12,50 Start 14uur. Meer
informatie en inschrijvingen bij Tom
Verhavert via 02 218 27 19 of
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FedOS geeft 50-plussers een stem
Ouderenmis(be)handeling
Het aantal meldingen van mis(be)handeling van ouderen steeg vorig jaar
tot ruim 500. Dat is er maar liefst 15
procent meer dan in 2016. Dit blijkt uit
het antwoord op een schriftelijke vraag
van Vlaams volksvertegenwoordiger
Peter Persyn. “De problematiek hangt
in Vlaanderen nog te veel in de taboesfeer.” In 85% van de gevallen gebeurt
de ouderenmis(be)handeling binnen
een familiale context. De geweldpleger
komt meestal uit de directe omgeving
van het slachtoffer (partner, broers,
zussen of kinderen). In 30% van alle gevallen gaat het over emotioneel geweld,
een vorm van mis(be)handeling die
maar zelden fysiek te bewijzen valt. Dit
vormt voor het slachtoffer een extra
drempel om hulp te zoeken.
Op de 2de plaats zien we dat in 20% (1
op 5) gevallen de slachtoffers te maken
krijgen met fysiek geweld.

Op plaats 3 staat het economische geweld dat 15% (1 op 7) van alle gevallen
van ouderenmis(be)handeling behelst.
Het gaat dan meestal om misbruik van
middelen, soms zelfs afpersing van de
oudere persoon.
“Deze cijfers tonen de nood om verder
in te zetten op preventie en sensibilisering, ook van hulpverleners. De stap
om zelf hulp te zoeken blijkt vandaag
nog altijd erg groot. Wellicht zijn de
huidige cijfergegevens nog een onderschatting van het probleem”, zegt Peter
Persyn.
Heb je vragen over mis(be)handeling van ouderen of wil je
praten met iemand? Bel gratis naar
1712 of surf naar www.1712.be.

Museumpas
Met de museumpas kan je gratis een
jaar lang de musea in ons land bezoeken. Niet 1 keer, maar zo vaak je maar
wil. Het ideale excuus om wat meer
cultuur op te snuiven!
Je krijgt gratis toegang tot de vaste collecties van de deelnemende musea. Tijdelijke tentoonstellingen bezoek je ook
gratis of met een fikse korting. De officiële lancering is in september.
MuseumPASSmusées is een gemeenschapsoverschrijdend project. Musea in
de Franse en Vlaamse Gemeenschap,
en dus ook Brussel, presenteren zich
samen op één kaart. Het project krijgt
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FedOS geeft 50-plussers een stem
de steun van de ministers van Cultuur
Sven Gatz en Alda Gréoli en van het
Prins Filipfonds.
Samen geloven zij in een win-win project, zowel voor bezoekers die voor
minder geld naar meer musea kunnen
gaan, als voor musea die meer bezoeken en opbrengsten kunnen genereren.

Psychologische zorg terugbetaald voor 120.000 patiënten
Minister De Block komt tegemoet aan
een vraag die al heel lang leeft: de terugbetaling van een bezoek aan de psycholoog. Dankzij deze regeling zullen
volwassenen met vaak voorkomende
psychische aandoeningen zoals angststoornissen, depressie of alcoholverslaving sneller een behandeling krijgen.
Deze patiënten zullen na een doorverwijzing via de huisarts of psychiater
kunnen rekenen op een terugbetaling
van een kortdurende behandeling. Deze
regeling zal in het najaar van 2018 kunnen ingaan.

Abonnement De Lijn voor
Personen met een Handicap
vanaf 1 juli op MOBIB-kaart
Papieren abonnementen voor Personen met een Handicap (PmH) van De
Lijn worden niet langer aanvaard na
juni 2018. Vanaf 1 juli 2018 kan je enkel
nog gebruik maken van PmHabonnementen op een MOBIB-kaart.
Die kaart op zich is geen abonnement,
je kan er verschillende PmH abonnementen van de verschillende
vervoermaatschappijen op opladen.
Reis je met een gratis Omnipas voor
personen met een handicap? Dan staat
je gratis abonnement vanaf 2018 op
een plastic MOBIB-kaart. Vanaf 1 juli is
je kartonnen abonnement niet meer
geldig.
Je abonnement blijft gratis. Voor de
aanmaak van je MOBIB-kaart betaal je
wel 5 euro. Deze kaart is geen abonnement, maar een drager van je abonnement. Je kaart blijft 5 jaar geldig.
Alle rechthebbenden op een
gratis
PMHabonnement
ontvangen een
brief met een
uitnodiging tot
betaling van de
MOBIB-kaart.

Bron: Vlaamse Ouderenraad
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FedOS geeft 50-plussers een stem
FedOS-trefdag Lokale Ouderenparticipatie
Op maandag 3 september 2018 nodigt
FedOS de bestuursleden van haar afdelingen uit die op één of andere manier
betrokken zijn bij het lokaal ouderenbeleid. Met deze trefdag wil FedOS het
belang van de participatie van ouderen
aan het lokaal (ouderen)beleid onder
de aandacht brengen.

12u00

12u30
13u30
14u45
15u15
16u30

Ouderenbeleidsparticipatie
binnen het departement
Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin
Broodjeslunch
Vorming: ‘Sleutel aan het
beleid’ deel 1
Koffie met versnaperingen
Vorming: ‘Sleutel aan het
beleid’ deel 2
Einde

Praktisch
Dit programma wordt aan de prijs van
10 euro per persoon aangeboden
(inbegrepen: koffie, sprekers & begeleiders, broodjeslunch met wijn, koffie en
gebak). Deze trefdag gaat door op het
Zaterdagplein 6 in 1000 Brussel.

Parcipatie van ouderen aan het lokale
beleid kan zich binnen verschillende
domeinen situeren. Het gaat verder
dan de lokale ouderenadviesraad. Op
deze trefdag maakt u kennis met andere boeiende lokale participatievormen.
In samenwerking met de Vlaamse Ouderenraad organiseren wij in de namiddag de vorming ‘Sleutel aan het beleid’.
Deze vorming biedt leden van lokale
initiatieven handvaten aan om een onderbouwd advies op te stellen.
10u30
11u00
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Programma
Onthaal met koffie
De Wakkere Burger:
‘Participatie van de toe komst’

Inschrijven kunt u doen via het bijgevoegd inschrijvingsformulier en ons terugbezorgen per mail info@fedos.be of
per post Zaterdagplein 6, 1000 Brussel
en dit tot en met vrijdag 17 augustus
2018.
Tom Verhavert

FedOS Provinciaal
Oost-Vlaanderen
Proeven van baars en kaas
"Hé lekker stuk", dat is de favoriete
quote van het ecologische project in
Kruishoutem waar een gemotiveerde
ploeg omegabaars kweekt. Dit is een
uniek project en FedOS OostVlaanderen is dus maar al te nieuwsgierig om het bedrijf te verkennen.
We trekken bijzonder sexy sloefjes
over onze schoenen en duiken de
zwoele kweekruimte in. Spijtig genoeg
mogen we binnen geen foto's nemen.
De gids vertelt enthousiast over het
proces en we proeven zelfs wat vissenvoer. Droogjes. De beestjes zwemmen
rond in warme betonnen kweekvijvers
waarvan elke parameter onder controle gehouden wordt. Op het einde van
de rit belandt er een stevige, gezonde
vis op je bord.
De oprichter van het bedrijf is Stijn Van
Hoestenberghe. Hij wou iets doen aan
de steeds toenemende druk op de visbestanden en zeeën. Hij is zich heel
goed bewust van het verlies aan biodiversiteit onder water en probeert op
deze manier een antwoord te bieden.
Hoedje af voor Stijn!
Nog onder de indruk van zoveel idealisme en ondernemerschap rijden we
onze lunch tegemoet. Geen omegabaars op ons bord, maar wel zeer lekkere aspergesoep, overvloedig veel gebraad en kroketjes en de trots van de

streek: een smeuïge mattentaart!
Hmmmm.
Met onze maag vol, springen we opnieuw op de bus. Door berg en dal (het
Pajottenland is alles behalve plat) zetten
we koers naar de Beverse kaasmakerij.
De koetjes kijken nieuwsgierig op en
gastheer Willy brengt ons gezwind naar
de chalet voor een smakelijke uitleg
over het familiale melkveebedrijf en
kaasatelier.
Zij werken op een zeer natuurlijke en
authentieke manier, maar ook met behulp van de modernste technieken.
Dankzij de enkelband kunnen de raskoeien computergestuurd herkend en
gemolken worden. Elke koe heeft een
uniek profiel, met andere noden. Het
systeem geeft hen als het ware een
'gepersonaliseerde' behandeling.

De superverse melk wordt vervolgens
verwerkt tot verschillende originele
halfharde kazen. Er zijn kazen met zeewier, bier, noten, brandnetel enzovoort. Bewaarmiddelen of kleurstoffen
komen er niet aan te pas. De Beverse
kaasmakerij is gespecialiseerd in de kleine handgemaakte bolletjes. Willy vertelt fier dat hun kazen onder andere op
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tafel komen in het restaurant van de
televisiezender VTM.
We bewonderen de gouden bolletjes
die acht weken lang liggen te rijpen op
houten rekken en op tijd en stond eens
omgedraaid worden. Ze worden
'beschilderd' met een beschermingscoating. Willy vertelt in geuren en kleuren!
Als fantastische afsluiter laat hij ons in
de chalet proeven van heerlijke streekbieren en uiteraard... de smakelijke kazen! Wat wil een mens nog meer?
Kristien Vermoesen

Limburg

de feitelijke vereniging omgevormd tot
vzw. Jaar na jaar werd de accommodatie uitgebreid. In 1984 werd een groter
gebouw uit hout opgetrokken op de
eerste terreinen die zij van de gemeente Opglabbeek mochten gebruiken. In
1986 werd een ietwat groter metalen
gebouw opgetrokken. Dat gebouw
werd nog vergroot in het begin van de
jaren '90. Het aantal patiënten nam jaar
na jaar toe. Begin jaren '90 kwamen
ook de eerste personeelsleden in
dienst van het Natuurhulpcentrum. In
1995 begonnen aan de bouw van een
groter en solider gebouw. Dit gebouw
werd in september 1997 geopend door
niemand minder dan Prins Laurent.

Kunstkamer Limburg bezoekt natuurhulpcentrum
Op een zonnige dag eind maart brachten 84 senioren uit de Limburgse
FedOS-afdelingen een bezoek aan het
Natuurhulpcentrum in Opglabbeek.
Wereldbekend in Vlaanderen dankzij
het televisieprogramma op één, Dieren
in nesten. Het Natuurhulpcentrum
werd opgericht in 1976. Het initiatief
groeide uit liefde voor de natuur van
enkele jonge mensen. In de zomer van
'76 werd het eerste gebouwtje geplaatst. In het 'tuinhuisje' van 6 bij 3
meter was plaats voor een piepklein
bureautje en voor een viertal kooien.
Hierin werden de eerste vogels opgevangen. In die tijd heette het centrum
ook nog 'vogelasiel'.
In 1981 werd de naam 'vogelasiel' veranderd in Natuurhulpcentrum en werd
12

Rond de eeuwwisseling werd de nood
aan opvang voor allerhande uitheemse
dieren steeds groter. Dieren als slangen, apen, papegaaien en zelfs een krokodil en een leeuw werden opgevangen. In 2003 begon het Natuurhulpcentrum met de steun van diverse overheden en bedrijven aan de bouw van een
nieuwe vleugel, speciaal ingericht voor
de opvang van tropische dieren. In
2007 drong een nieuwe uitbreiding zich
op en kon een bijkomend terrein ingericht worden met diverse buitenkooien,
rennen en dierenverblijven.

FedOS Provinciaal
Het Natuurhulpcentrum bouwde in zijn
geschiedenis een van de grootste Europese opvangcentra voor wilde dieren
uit. De werking wordt er nu verzekerd
door 12 personeelsleden en een 100tal vrijwilligers. Tijdens de rondleiding
doorheen het opvangcentrum, bijna
een mini-dierentuin, werd ons bovenstaande ontstaansgeschiedenis en werking meegegeven door de gepassioneerde medewerkers.

Een eenvoudige middaglunch hielden
we in het restaurant “De Grote Witte
Arend”. Een gerestaureerd gebouw
waar de uitbater ons verwelkomde en
terecht met veel fierheid de geschiedenis van het gebouw schetste. Met een
keuze van meer dan 100 verschillende
Belgische bieren was het toch wel de
moeite om eens het voor ons minder
gekende Antwerps “Seefbier” te drinken.

Tom Verhavert

Antwerpen
FedOS Antwerpen nodigt FedOS
Oost-Vlaanderen uit
Op 16 mei 2018 organiseerden de Antwerpse sinjoren een FedOS verbroederingsdag met hun Oost-Vlaamse vrienden. Voor de rasechte Antwerpenaars
was dit natuurlijk het moment om de
samenkomst te starten in het Café “Le
Royale” in het station van Antwerpen.
Volgens de gids “Het mooiste station
van de wereld”.
Na de verwelkoming bij een kop koffie
vertrokken we met de gids per toeristentreintje langs de vele Antwerpse
bouwwerven en opengebroken straten
naar het, achter stellingen en zeildoek
verstopte, majestueuze stadhuis op de
Grote Markt. Gedurende de rondrit
langs de verschillende wijken van het
stadscentrum werden wel enkele gebouwen in hun geschiedkundig kader
geplaatst en daardoor was het verhaal
van de gids het boeiendste van de hele
rondrit.

Na de maaltijd kozen wij voor de begeleide wandeling in de stad en maakten
we voor het eerst kennis met de SintAnnatunnel. De oudste, tussen 1931 en
1933 voor voetgangers en fietsers gebouwde Scheldetunnel, op een diepte
van 31 meter met een lengte van 572
meter en voorzien van een houten roltrap. Opvallend in Antwerpen zijn wel
de vele huizen met een Onze-LieveVrouwebeeldje op de gevel. Het blijkt
dat in de periode van ALVA, de Spaanse bezetter die in Antwerpen verbleef
en heerste, het best was te kennen te
geven dat in dat huis een Roomskatholieke in plaats van een protestantse volgeling woonde. Om geen taksen
te moeten betalen voor het beeld
13
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voorzag men het van een lantaarn. Zo
werd de bouw ervan ook als openbare
verlichting aanzien en werd men vrijgesteld van belasting.
Op het Conscienceplein werd uiteraard
het verhaal van de schrijver Hendrik
Conscience verteld, waarvan gezegd
werd dat hij zijn volk leerde lezen. Er
volgde een bezoek aan de 17e eeuws
Jezuïeten Sint-Carolus-Borromeuskerk
en de binnentuin van het in de steigers
staande Plantin Moretus museum.

ander programma met vrij bezoek aan
de O.L.V.-kathedraal en het weer in de
namiddag was ook geschikt voor een
terrasje op de Groenplaats of de Grote
Markt.
Ondanks dat af en toe een klein druppeltje regen neersijpelde was het wel
een heerlijk wandelweertje in deze
boeiende stad met massa’s terrasjes en
kleine restaurantjes. Zowel in de voormiddag als de namiddag werden we begeleid door aangename gidsen en konden we toch weer wat nieuwigheden
van deze stad opsnuiven.
Een fijne dag met een leuke stadswandeling. En dan met de echte trein huiswaarts zoemen.
François Buelens
PolSAM

Op de Groenplaats kregen we aan het
standbeeld het levensverhaal van de
schilder Rubens te horen. Je had er ook
het zicht op het mooie Hiltongebouw
en de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal.
Van Plantin-Moretus onthouden we
niet alleen zijn drukkerij, maar ook de
waterput die hij liet bouwen. En voor
hen die het niet weten, in het Katholieke geloof bestaan er 10 geboden van de
kerk. Aan het café “Elfde gebod” waren
er een aantal moedigen die de 10 geboden nog konden opzeggen. Maar het
elfde gebod als afsluiter: “En vergeet
niet te eten, te drinken en te genieten“,
was voor hen toch wel nieuw. Ons
treintje wachtte ons op om ons terug
te brengen naar het Centraal station.
Voor de niet-wandelaars was er een
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Vlaams-Brabant
Stadswandeling Vrijmetselarij
Zo nu en dan eens een boeiende themawandeling moet steeds op het jaarprogramma aanwezig zijn. Deze keer
was het thema: de Vrijmetselarij. Met
de mensen uit de Vlaams-Brabantse
lidafdelingen werd afgesproken in de
grote lokettenhal van Brussel-Centraal.
De gids liet daar even op zich wachten.
Met een beetje vertraging staken we
van wal. De gids nam ons mee door
centrum Brussel.

FedOS Provinciaal
De deelnemers waren zeer tevreden
over de rondleiding. Een aantal zaken
over dit geheimzinnige broederschap
zijn ons duidelijker geworden. Maar er
is natuurlijk nog veel meer, de symboliek alleen al is immens interessant.

De Vrijmetselarij is steeds sterk aanwezig geweest in Brussel. Met de gids gingen we op zoek naar sporen van de
vrijmetselarij in onze hoofdstad, vooral
op de Grote Markt en omgeving, waarbij de stenen symbolen werden ontcijferd en verklaard. We bespraken het
ontstaan en de geschiedenis der Vrijmetselarij en vooroordelen werden
doorbroken.

Er was voor de deelnemers, na de wandeling, nog een lekkere lunch voorzien
in restaurant The Lobster House, vlakbij de Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen. De gids bleef samen met ons
eten waardoor er tijdens de lunch nog
duchtig werd verder gediscussieerd
over de maçonnerie.
Graag tot op een volgende boeiende
themawandeling, de Vrijmetselarij deel
twee?
Tom Verhavert

West-Vlaanderen
‘Gouden’ Liliane & ‘Groene’ zuster Dominique
Twee gedreven dames die van wanten weten… Die bezochten we in maart. Onze
eigenste Liliane De Baene maakt al jaren
knappe, religieuze iconen. Zij verwelkomde
ons warm in haar atelier. Daarna snorden
we naar het domein Groenhove. We hingen aan de lippen van zuster Dominique.
Haar betoog over de natuur en hoe alles
met mekaar verweven is, zal nog lang nazinderen!
Tussen de druppeltjes door stuurt de
gps ons naar Ruddervoorde. In een
straatje, dat de gps nog niet kent, vinden we het stekje van ‘onze’ Liliane De
15
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Baene. We mogen parkeren op haar
grasveldje en worden hartelijk ontvangen met dampende koffie en een koekje. Mooie bloemetjes op de tafel… Liliane heeft haar best gedaan. En dan
trekken we naar haar zolder, waar Lilianes levenswerk aan de muren hangt.
Honderden schitterende iconen kijken
ons sereen aan. De heiligen en de gouden gloed brengen ons naar hogere sferen. Liliane vertelt dat ze ooit een
workshop in de Ardennen volgde en zo
onverwachts gebeten werd door de
kunst van het iconen schilderen. Het
liet haar niet meer los en jarenlang legde ze zich op deze eeuwenoude techniek toe. Een techniek die trouwens
compleet natuurlijk is, inclusief witte
wijn en eieren! Proeven is echter af te
raden…

Onderweg naar het diocesaan domein
Groenhove in Torhout zien we hier en
daar inderdaad nog oude boerderijtjes.
Helaas is de voorziene wandeling niet
aan de orde: dankzij de regen is het
gebied te zompig. Maar niet getreurd,
zuster Dominique blijkt een geboren
vertelster te zijn en we hangen aan haar
lippen. De zuster die een universitair
diploma natuurbeheer op zak heeft, is
ook verantwoordelijk voor het groene
domein. Het kan niet in betere handen
zijn. Met kennis van zaken en passie
voor de natuur weet zij ons te begeesteren. “In de natuur is alles verbonden.
Elk organisme heeft een ander organisme nodig. De boom kan niet zonder de
paddenstoel en de paddenstoel kan niet
zonder de boom. Vernietig het ene en
je vernietigt alles!”
Kristien Vermoesen

Brussel
Anderlecht, waar je de ziel van
Erasmus voelt

Omdat we met zovelen zijn, werd de
groep opgesplitst in twee. En terwijl de
ene groep geboeid naar Liliane luistert,
wordt de andere groep meegevoerd
met het verhaal van Mark Verkeyn, de
voorzitter van kunstgroep Houtland.
Hij is niet alleen gepassioneerd door
kunst, maar duidelijk ook door geschiedenis. Dankzij zijn betoog kunnen we
ons levendig voorstellen hoe desolaat
en landelijk de streek hier zo’n honderd jaar geleden was.
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Het zijn misschien wel de meest pittoreske plekjes van Anderlecht en ver
daarbuiten: het interessante Erasmushuis en het charmante begijnhof. En
toch zijn deze unieke locaties amper
gekend bij toeristen. FedOS Brussel
bezocht met een klein groepje deze
historische sites en was meteen verkocht. Het gotische Erasmushuis werd
vijf eeuwen geleden bewoond door de
geestelijke Pieter Wijchmans. Deze kanunnik ontving vele gasten, waaronder
ook zijn vriend: de Nederlandse humanist Erasmus. Deze verbleef hier slechts

FedOS Provinciaal
vijf maanden, maar de geest van de filosoof/schrijver/priester raakte sindsdien
nooit weg uit Anderlecht.
Onze gids, die fan van het eerste uur is
van Erasmus, prikkelt ons met allerlei
weetjes. Hoe Erasmus ons geleerd
heeft om kritisch te zijn en steeds op
zoek te gaan naar 'de waarheid'. Hoe
Erasmus worstelde met het feit dat hij
een onwettig kind was. Hoe hij op
meesterlijke wijze in het boek 'Lof der
Zotheid' de spot dreef met het eigenbelang en de kortzichtigheid die eigen is
aan de mens. Een priester met een rebels kantje, dus. Vrijheid en vrede waren zijn drijfveren en idealen.
Naast een belangrijke collectie van geschriften van Erasmus, herbergt het

museum ook enkele oude schilderijen
van onder andere Jheronimus Bosch.
En ook de tuin is een pareltje. Die bestaat uit twee delen. Enerzijds de geneeskrachtige kruidentuin en anderzijds
de 'filosofische tuin', waar tijdens ons
bezoek de narcissen massaal en vrolijk
bloeiden. Een prachtig plekje!
Ook het begijnhof van Anderlecht veroverde ons hart meteen. Het is het
kleinste begijnhof van België, ongelooflijk authentiek en charmant. Vroeger
was hier plaats voor acht begijntjes. De
kamertjes werden gerestaureerd en
kan je bezoeken. Er pronkt zelfs een
heuse bollenwinkel in de rechtervleugel
en op de zolder vind je archeologische
vondsten en volkskunst. Tof uitje!
Kristien Vermoesen
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GDPR
Hoe zit het met de privacy
van uw bestuursleden bij
FedOS vzw?
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene
(Europese) Verordening Gegevensbescherming actief in alle Europese lidstaten. Deze verordening VERPLICHT alle
organisaties (bedrijven, vzw’s, verenigingen,…) om hun verantwoordelijkheid te nemen inzake het opvragen,
bijhouden en doorgeven van persoonsgegevens. FedOS vzw loodste de besturen van haar lidafdelingen door deze
(kleine) storm en de meesten hebben
ondertussen alles netjes en zorgvuldig
in orde gebracht.

Aangezien FedOS vzw een Federatie is
en het de lidafdelingen zijn die de leden
vormen, zal FedOS vzw vanaf 2019
GEEN ledenlijsten meer opvragen. De
bestuursleden van een vereniging of
een vzw zijn de verantwoordelijke personen en als gevolg hiervan zal FedOS
vzw enkel en alleen nog de persoonsgegevens van de bestuursleden opvragen.
Hieronder kunt u de verkorte privacyverklaring lezen van FedOS vzw:
De persoonsgegevens van uw bestuursleden worden verwerkt door FedOS vzw
voor ledenbeheer, organisatie van activiteiten en om u op de hoogte te houden van
onze nieuwtjes en onze activiteiten als gevolg van uw lidmaatschap. Indien u niet wil
dat wij deze gegevens verwerken en bijhouden, volstaat het ons dat mee te delen
op wouterdebeuf@fedos.be. Via dat adres
kan u ook altijd vragen welke gegevens wij
over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Een uitgebreide en gedetailleerde versie van onze
privacyverklaring vindt u
op onze website via
https://www.fedos.be/
clubadministratie/gdpr

Wouter De Beuf
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FedOS Wandelt
FedOS strekt de benen op
30 augustus in Bokrijk
Dit jaar trekken we samen voor een
onvergetelijke dag naar het prachtig
550 hectare grote natuurdomein van
Bokrijk. Als uitvalsbasis kozen we de
mooie eventlocatie Dennenhof, een
gevestigde waarde in Limburg.
Het programma ziet er als volgt uit:
09u30-10u00
Verwelkoming met koffie en 2 koffiekoeken
10u00-12u00
Voormiddagactiviteit
12u00-13u00
Lunch (warme hoofdschotel en water
op tafel)
13u00-16u00
Namiddagactiviteit
vanaf 16u00

Afsluiting met koffie en Limburgse vlaai
Er is keuze uit 4 dagindelingen, die variëren qua afstanden:
Dagindeling 1: fervent trekken
VM: 6 km - Wandeling met natuurgids
door het Wik, een groot natuurgebied
dat deel uitmaakt van Bokrijk. Dit gebied bestaat uit 19 vijvers, elk met een
specifieke flora en fauna.
NM: 9 km - Ooit al eens van Domein
Kiewit naar Domein Bokrijk gewandeld? Een aanrader! De wondermooie
wandelroute brengt je door een groene
corridor naar het hart van Bokrijk.
Dagindeling 2: energiek stappen
VM: 5 km - Wandel langs de prachtige
vijvers van het vijvergebied en geniet
volop. Zo wandel je dwars door een
vijver zonder nat te worden!
NM: 6 km - Wandeling met natuurgids
door het Wik, een groot natuurgebied
dat deel uitmaakt van Bokrijk.
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Dit gebied bestaat uit 19 vijvers, elk
met een specifieke flora en fauna.
Dagindeling 3: rustig wandelen
VM: 3 km - Een natuurgids neemt ons
op sleeptouw in het arboretum. Het is
zo’n 18 ha groot en is opgebouwd uit
een landschappelijk gedeelte, een moerastuin en een bosarboretum.
NM: 5 km - Wandel langs de prachtige
vijvers van het vijvergebied en geniet
volop. Zo wandel je dwars door een
vijver zonder nat te worden!
Dagindeling 4: ontspannen kuieren

organisatie te garanderen, dient vooraf
de keuze van het programma doorgegeven te worden via het inschrijvingsdocument. Op de Wandeldag ontvangt
iedereen een envelop met zijn of haar
dagprogramma op maat.
Inschrijven kan tot en met 9 augustus!!
Om u zorgeloos naar Bokrijk te brengen, organiseren de provinciale besturen ook busvervoer. Neem voor meer
praktische informatie hierover contact
op met uw provinciale voorzitter.

VM: 1 km – Gegidste rondleiding Astridpark & binnenplein kasteel van
Bokrijk.
NM: U kan vrij genieten van de groene
omgeving met de verschillende zithoeken en terrassen + optioneel bezoek
Openluchtmuseum Bokrijk (supplement
€ 10,50 -ter plaatse te betalen).
Praktische info
Deelname aan FedOS Wandelt bedraagt 30,00 euro (koffie en 2 koeken,
warme maaltijd + een flesje water bij
elke wandeling, taart en koffie, gidsenbijdragen inbegrepen). Waarvan 1 euro
per deelnemer naar Lucia vzw afdeling
Limburg gaat. Lucia is een vzw die zich
richt naar gezinnen met kinderen onder
de twaalf jaar die dreigen in armoede
terecht te komen. (www.luciaweb.be)
Elke deelnemer kan een individueel
dagprogramma kiezen. Om een vlotte
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U kan er ook voor kiezen om met de
trein te reizen. Er is een rechtstreekse
treinverbinding naar station Bokrijk
vanuit Brugge, Gent, Brussel, Leuven,
Hasselt, …
Vanaf station Bokrijk wandelt u 1,3 kilometer tot een Het Dennenhof.
Meer info via tomverhavert@fedos.be
of op 02 218 27 19

FedOS team
Lise’s reisverhaal
De laatste keer zaten we in Mexico.
Een enorm land, waar we al snel hebben besloten om niet alles te willen bezoeken, maar rustig te reizen van de
ene plek naar de andere en overal eens
onze tijd te nemen. En dit is ons zeker
gelukt.

Mexico vonden we een gemakkelijk
land om in te reizen. Zeker de regio in
het oosten is voor ons een beetje het
Bali van Centraal-Amerika. Overal gemakkelijk vervoer te regelen, mooie
hostels en enorm leuke dingen om te
doen. Er zijn een paar dingen die mij
lang gaan bijblijven. Het eerste is natuurlijk het eten. Het is wel altijd een
beetje hetzelfde: maïsdeeg in verschillende vormen en maten met vlees,

kaas, bonen en verschillende salsa's. En
dat laatste interesseert me wel! Met
verschillende pepers, die wij in onze
keuken bijna niet gebruiken maken ze
bijna dezelfde, maar toch verschillende
sausjes! Tijdens een kookworkshop heb
ik een paar notities gemaakt om het in
België ook eens te proberen. Ik kijk al
uit om Centraal-Amerikaanse winkeltjes te gaan zoeken en hen uit te vragen
over de verschillende pepers die ik nodig heb. Hopelijk lukt dat! Een tweede
herinnering zijn de cenotes: gaten in
rotsen met prachtig blauw water, waar
je in kan zwemmen. Plezier en genot
verzekerd. En dan zijn er natuurlijk de
ruïnes en de hele Mayacultuur waar ik
absoluut nog niet genoeg vanaf weet,
maar mij zeker eens in wil verdiepen.
Daarna zijn we naar Guatemala afgereisd. Daar zijn we begonnen met enkele taallessen te nemen, waarna we
direct op een 3-daagse trekking zijn
vertrokken naar het bekende en prachtige Atitlan-lake. Intensieve en enorm
leuke dagen. Aan het meer zijn we 2
weken gebleven en hebben we 10 dagen Spaanse les gevolgd. Terug naar
school dus en enorm leuk. Eén op één
kregen we privéles van 3,5 uur per dag.
Heel vermoeiend maar je leert heel
snel bij en ik genoot er ook van om
met mijn leerkracht te praten. Een jonge vrouw met een heel open visie en
geïnteresseerd in de wereld, waar ze
waarschijnlijk, jammer genoeg, nooit
naartoe zal kunnen reizen. Ik heb
enorm veel van haar geleerd over haar
leven als Guatemalteekse en ik heb geprobeerd om haar vragen over België
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en Europa te beantwoorden. De lessen
waren dus veel meer dan gewoon taallessen. Daarna was het terug tijd voor
actie en zijn we naar Antigua gegaan.
Daar maakten we Semana Santa mee en
beklommen we de vulkaan Acatenango,
waarvan we de actieve vulkaan Fuego
aan het werk konden zien. Het geeft
een heel speciaal gevoel als je een vulkaan ziet, voelt en hoort uitbarsten!
Daarna bezochten we nog Tikal, een
laatste Mayaruïne, maar zeker de moeite waard!

en Mexico te vinden zijn. Guatemala is
in de maak. Eens we daarmee klaar zijn,
gaan we nog vollen bak genieten van
onze 2 laatste maanden in Colombia en
reizen we terug vanuit Ecuador.
Het begint dus te korten...
Lise Leonard

Wist je dat …
Daarna was het tijd om terug naar
Mexico te gaan om van daaruit naar
Colombia te vliegen. Met een paar
vrienden uit België, die net aan hun
6-maandelijks avontuur waren begonnen, rondden we ons CentraalAmerikaans avontuur af.
En nu zijn we sinds 6 april in Colombia.
De eerste week waren de ouders van
Floris op bezoek en na hun vertrek zijn
we gestart met het bijwerken van onze
blog, filmpjes,...
Dus ik kan jullie met een kleine trots
nog eens doorverwijzen naar onze blog
waar onze avonturen van Nepal, Cuba
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Kristien Vermoesen sinds 1 juni 2018
vast voor FedOS werkt. Ze is dus een
blijvertje!
Lise Leonard in september 2018 terug
voor FedOS komt werken (parttime).
Een terugkomertje!
Rudy Blauwbloeme in 2019 reeds 30
jaar voor FedOS werkt. Hij is dus een
plakkertje!

FedOS team
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, 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.

Programma FedOS
2018
FedOS Wandelt
Limburg
30/08/2018
Studiedag Seniorenraden
Brussel
3/09/2018
Interprovinciale kaderdag
Brussel
18/10/2018

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!

Kerstdrink
Brussel
20/12/2018
Voor meer informatie over deze
activiteiten kan u steeds terecht op
ons nationaal secretariaat via het
telefoonnummer 02/2182719 of
mail info@fedos.be.

Het FedOS-team
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