Editoriaal
Een nieuwjaar : dus nieuwe
uitdagingen voor FedOS!
Het voorbije jaar was voor FedOS een
uitzonderlijk jaar dankzij de bijzonder
enthousiaste samenwerking tussen de
Raad van Bestuur, het FedOS-team, de
6 provinciale geledingen en de 96 lidafdelingen.
’Natura Artis Magistra’ in de Plantentuin Meise (met 9.000 bezoekers!), de
wedstrijd ‘Palliatieve zorg gaat voor (g)
oud ism. de Federatie Palliatieve Zorg
Vlaanderen, de wedstrijd en expo ’Met
OPEN Blik’ en alle andere activiteiten,
té veel om op te noemen. Aan iedereen hartelijke dank!!
Op de beslissing van de Minister van
Volksgezondheid om de behandeling
door de psycholoog slechts terug te
betalen tot 64 jaar werd er, mede door
de Vlaamse ouderenraad en de Federale adviesraad, heftig geprotesteerd. Het
is opnieuw een zoveelste discriminatie
van ouderen. Vergeet niet dat de leeftijd van “65 jaar” geen enkele wetenschappelijke basis heeft en gebruikt
werd in 1890 door de boekhouder van
de Heer Krupp in Duistland om zo weinig mogelijk pensioenen uit te betalen
(toen was de gemiddelde levensverwachting 46 jaar, nu is dit 80 jaar). Er
werd uiteindelijk door FedOS een studienamiddag ingericht, waarop de Minister De Block zelf kwam spreken,
evenals haar kabinetsmedewerker en
een kabinetsmedewerker van Minister
Vandeurzen. Er werd beloofd dit in een
volgend budget te verbeteren…

Het jaar 2019 zal in het teken staan van
de voorbereiding van het volgende beleidsplan (2021-2025), zoals opgelegd
door de Vlaamse Overheid. Tevens
wordt er gewerkt aan een nieuwe
structuur en starten de voorbereidingen voor ons jubeljaar. FedOS bestaat
in 2020 inderdaad 70 jaar. Het is één
van de oudste seniorenorganisaties van
België. We gaan dit dan ook op gepaste wijze vieren!
Helaas verlaat Tom FedOS op zoek
naar een nieuwe uitdaging. Hoewel we
met spijt in het hart afscheid van hem
nemen, zijn we hem evenwel zeer
dankbaar voor al het goede dat hij voor
de leden van FedOS heeft gepresteerd.
We wensen hem verder veel arbeidsvreugde toe in zijn nieuwe job.
FedOS wenst aan allen een gelukkig, voorspoedig en gezond 2019
toe!
J.P. Baeyens,
Nationaal Voorzitter
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FedOS Kaderdag
FedOS Kaderdag 19 oktober
2018
66 bestuursleden zakten af naar onze
mooie hoofdstad om zich te laten onderdompelen in de laatste nieuwtjes
van FedOS. Wouter schetste de huidige stand van zaken rond het decreet
sociaal-cultureel volwassenenwerk. Dit
decreet bepaalt de grote lijnen waarbinnen FedOS haar werking dient te
organiseren en beschrijft op welke manier FedOS geëvalueerd wordt in functie van haar subsidies. Het nieuwe decreet is in voege vanaf 1 januari 2018,
maar zit momenteel in een overgangsfase aangezien we nu middenin de beleidsperiode 2016-2020 zitten. Eind
2019 dient FedOS een nieuw beleidsplan in te dienen waarin de uitdagingen
voor 2021-2025 duidelijk worden gemaakt.
De verzekeringen waren de hoofdbrok
in de voormiddag. De burgerlijke aansprakelijkheid voor de organisator van
activiteiten zorgt ervoor dat je als club
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ingedekt bent voor de schade aan derden. Als er kan bewezen worden dat
de organisatie schuld heeft aan een ongeval, dan kan deze verzekering aangesproken worden. De combiverzekering
burgerlijke aansprakelijkheid/lichamelijke ongevallen dekt al jouw leden
tijdens de activiteiten die je als club inricht. Via een aantal voorbeelden werd
er dieper ingegaan op beide verzekeringen. Je kunt de uitgebreide uitleg van
het verzekeringsaanbod terugvinden op
onze website via ‘Uitleg verzekeringsaanbod FedOS vzw’.
Andrea Van Landeghem (Voorzitster
Seniorenwerking Wachtebeke): “Ik stak
toch opnieuw iets op! Ik ben na de kaderdag meteen gaan checken bij de uitbaatster van onze zaal of zij wel verzekerd is voor die zaal. Het is namelijk zo
dat de clubverzekering niet de zaal verzekerd. Dat is voor rekening van de
zaalverhuurder.”
Tom lanceerde net voor de middag onze actie voor het goede doel. Het team
van FedOS liet zich veilen ten voordele

FedOS Kaderdag
van Lucia vzw. Verderop in dit tijdschrift kun je lezen wie van het team
het hoogste bedrag binnenhaalde en
wat de totale som is die wij inzamelden
(we kunnen je nu al verklappen dat het
meer dan €1.000 is). Tenslotte werden
nog vier lidafdelingen in de bloemetjes
gezet die in de loop van 2018 al geld
inzamelden voor het goede doel. Een
pluim voor Wekelijkse Streekverkenning Limburg, Gepensioneerden Provinciebestuur, Vriendenkring Gepensioneerden Post en Seniorenwerking Hamont-Achel.
De namiddag ging van start met de
voorstelling van ons nieuw vormingsaanbod 2019:
Lise’s wereldreis zit nog vers in haar
geheugen en ze blikt maar wat graag
terug op haar spannende avontuur. Tijdens haar vorming schenkt ze ons een
ontwapenende blik op de wereld en
deelt ze al haar mooie, ontroerende en
ook vreemde ervaringen...
Carina presenteerde de vorming
‘Vroegtijdige Zorgplanning’. Een minder
sexy onderwerp misschien, maar daarom niet minder interessant. Een geïnformeerd mens is er immers twee
waard.
Tom overliep alle Bruegel-activiteiten
die je kan aanvragen voor je club. 2019
is immers hét jaar van deze Vlaamse
Meester! Dus waarom eens geen uitstapje maken in het teken van deze artistieke man?
En Kristien, zij kreeg de opdracht om
voor jullie een vorming over diezelfde
Bruegel in elkaar te boksen. Zij dook

met haar neus in de boeken om al zijn
mysteries te ontrafelen en raakte zelf
ook gefascineerd door de man. Straffer
dan Bosch!
Na al dat braaf luisteren, werd het tijd
voor actie! De meeste deelnemers hadden wel zin in een frisse Bruegelwandeling. Carina en Lise ontpopten
zich tot echte stadsgidsen en troonden
de troepen via allerlei leuke plekjes
mee naar de Kapellekerk, vlak aan de
Marollen. Daar ligt immers de meesterschilder begraven.

En de ‘thuisblijvers’ die waagden zich
aan authentieke Bruegel-spelletjes. Er
werd gegooid, geschoven, geklopt, gevloekt en gelachen! Ambiance verzekerd met deze ‘golden oldies spelen’!
Na een verhitte, maar plezante strijd, was het uiteindelijk Nadine Asseau die zich
ter eeuwige eer en glorie
Bruegel-kampioene mag
noemen!
Het FedOS-team
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FedOS Kunstplatform 50+
Succesvolle vernissage ‘Met
open Blik’
Kunst en FedOS, dat gaat goed samen!
We hebben dan ook een paar kunstminnende clubs in ons midden… daar
zijn ‘VK Houtland’ en ‘Heem– en
Kunstkring Lamme Goedzak’ er twee
van. Samen organiseerden zij een kunst
- en poëziewedstrijd om het einde van
WO I te gedenken. Marc Verkeyn
(Voorzitter VK Houtland) en Liliane De
Baene (Voorzitter Heem– en Kunstkring Lamme Goedzak) hadden er hun
handen mee vol. Samen brachten ze
veel mooi volk op de been voor de geslaagde vernissage in domein Groenhove en de toffe ‘afterparty’ bij Liliane
thuis!

Kunstenaars, schepenen, sympathisanten… ze zakten op 17 november allemaal nieuwsgierig af naar Groenhove
voor de opening en de feestelijke prijsuitreiking. De doedelzakspeler aan de
ingang zorgde meteen voor een mooie,
innemende sfeer. Ook het verwenbordje bij de koffie was een schot in de
roos! Kunstpromotor Roger Deceuninck ging helemaal op in zijn memorabele speech en de voorzitter van
FedOS Jean-Pierre Baeyens riep warm
op om vrede niet enkel op wereldvlak
na te streven, maar te beginnen binnen
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de eigen familie.
Vrede. Hoop. Veerkracht. Dat was dus
het thema van deze wedstrijd. Hoe ga
je verder na oorlog en geweld? Het
bleek niet zo’n makkelijk onderwerp
voor onze kunstenaars. Vele ingezonden werken bleven te veel hangen in
het oorlogsthema. De jury was streng,
maar uiteindelijk selecteerden zij 34
werken. Georges Daemen kaapte de
hoofdprijs weg en in de categorie
poëzie stond Bart Madou op het hoogste schavotje te blinken. Wij wensen
alle deelnemers in ieder geval proficiat
met hun persoonlijke creaties!
Na de mooie vernissage in Groenhove
repten we ons naar de ateliers van Liliane De Baene. Zij stelde haar exporuimtes open voor de nietgeselecteerden. We kregen nog net de
deur dicht met het vele volk! Het werd
een supergezellige ‘afterparty’ met glühwein, soep, warme chocomelk, bruegelbordjes, sfeerlampjes, kampvuur… à la
Liliane, soit.
Proficiat Marc en Liliane voor jullie
tomeloze inzet!
Kristien Vermoesen

FedOS Kunstplatform 50+
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Veiling
FedOS veilt zichzelf voor het
goede doel
De acht medewerkers van FedOS
maakten een exclusieve activiteit voor
het goede doel, namelijk Lucia vzw.
Onze lidafdelingen konden bieden op
deze activiteit en zo het goede doel
financieel steunen. De veiling liep van
19 oktober tot en met 30 november en
leverde €1.590 op!!
In de loop van 2019 gaan de medewerkers naar alle hoeken van Vlaanderen
om hun activiteit uit te voeren. Hieronder kun je zien welke lidafdelingen uiteindelijk de hoogste biedingen deden.
Rudy: €100 - Heem- en Kunstkring
Lamme Goedzak
Wouter: €280 - FedOS Limburg
Tom: €180 - V.G.O.D. Lier
Lise: €250 - Bekaert senioren
An: €170 - Anders Jong Bocholt
Kristien: €500 - Vriendenkring Gepensioneerden provincie Limburg
Carina: €50 - Heem- en Kunstkring
Lamme Goedzak
Christel: €60 - FedOS Sint-KarelMolenbeek/ Parkinson Praatgroep Duffel.
In totaal zamelde FedOS, met de hulp
6

van al haar lidafdelingen, €4.205 in voor
Lucia vzw! Wij willen iedereen die hier
aan meewerkte nogmaals van harte bedanken.
Het FedOS-team

“Het feit dat FedOS vzw ons met
al haar activiteiten van het voorbije jaar meer dan 4000 € kan
overmaken, betekent voor ons
een enorme steun in onze werking. Een tiental gezinnen kunnen we hiermee zeker verder
helpen. In naam van de vele kinderen die hierdoor weer wat
hoop krijgen danken wij zowel
de organisatie in haar geheel als
de vele betrokken 50-plussers die
hiertoe hebben bijgedragen.
De samenwerking was fijn, de
inzet was groot en het resultaat
is geweldig.”
Annemie Roppe
Namens Lucia vzw

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.

03.827.58.39 of mailen naar roger.delattre@skynet.be. In organisatie
van FedOS Antwerpen.
Limburg:
31 januari 2019: CORDA campus Hasselt. Prijs € 5,00. Start 14uur. Meer informatie en inschrijvingen bij MarieBerthe Goffin via 012/23 81 79 of goffin.mb@gmail.com.
28 februari 2019: BelOrta veiling Borgloon. Prijs € 5,00. Start 10uur. Meer
informatie en inschrijvingen bij MarieBerthe Goffin via 012/23 81 79 of goffin.mb@gmail.com.
West-Vlaanderen:

Antwerpen:
14 januari 2019: Worstenbrood en appelbollen. Prijs € 7 (koffie en thee inbegrepen), start 14u. Inschrijven voor 7
januari. Meer informatie en inschrijven
via 03.827.58.39 of mailen naar roger.delattre@skynet.be. In organisatie
van FedOS Antwerpen.
4 februari 2019: Voordracht
‘Wereldreis’. Prijs: € 10 (koffie, thee en
gebak inbegrepen), start 14u. Inschrijven voor 15 januari. Meer informatie
en inschrijven via 03.827.58.39 of mailen naar roger.delattre@skynet.be. In
organisatie van FedOS Antwerpen.

5 maart 2019: Bezoek museum LaM in
Villeneuve-d'ascq. 14u: Rondleiding met
gids in museum. Vrije toegang tot tijdelijke expo over Rodin en de prachtige
'art brut' beeldentuin. 9 euro (toegang
+ gids). Inschrijven voor 5 februari.
Brussel:
7 maart 2019: 14 u bezoek papiermolen Herisem (met gids) + huifkartochtje. 10 euro voor FedOS'ers. Inschrijven
tot 10 februari.

25 februari 2019: Vlaamse speelfilm:
F.C. De Kampioenen 3: Forever. Prijs:
€ 10 (koffie, thee en gebak inbegrepen),
start 14u. Inschrijven voor 15 februari.
Meer informatie en inschrijven via
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FedOS geeft 50-plussers een stem
Ouderenraden.be
Eind 2018 lanceerde de Vlaamse Ouderenraad de website ouderenraden.be
met als slagzin ‘Inspiratie voor en door
lokale ouderenraden’. Met deze website willen zij - samen met leden van ouderenraden, gemeentebesturen, ouderenverenigingen en andere geïnteresseerden - inspireren, motiveren en informeren. Op deze nieuwe website
vind je tal van inspirerende voorbeelden van lokale ouderenbeleidsparticipatie. Ook nieuws over het lokale ouderenbeleid wordt uitgediept.

INSPIRATIE: Project Zilver
aan Zet
Kwetsbare ouderen hebben heel wat
talenten en interesses. ‘Zilver aan zet’
mikt als project specifiek op de sterktes
van kwetsbare ouderen, ondanks het feit
dat ze op lichamelijk,
psychisch en/of sociaal vlak beperkingen ervaren. Cera
koos daarom een aantal lokale projecten uit Vlaanderen en Brussel, die
tussen 2016 en 2019 inzetten op een
positieve gezondheid, veerkracht en
levenskwaliteit. LUCAS KU Leuven
staat in voor een wetenschappelijke
coaching en een professionele begeleiding. Cera zal de waardevolle inzichten
zo breed mogelijk proberen te verspreiden, ter inspiratie van andere organisaties.
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1. ‘Oud, niet out!’ Dit is een samenwerking tussen WZC Sint Vincentius
en vzw Den Achtkanter in Kortrijk. Dit
project richt zich tot ouderen met een
beperking, die een ingrijpende ondersteuningsnood ervaren (ten gevolge van
dementie of fysieke aftakeling) en hun
mantelzorgers. Beide organisaties denken samen na over gepaste ondersteuning en hulpmiddelen en over kwaliteitsvol wonen en leven. Hierbij richten
ze zich op de mogelijkheden en sterktes van de mensen ondanks de beperkingen door het ouder worden.
2. Een ander project is afkomstig van
Open Kring vzw: ‘Over de Zulle. Iedereen welkom voor een klapke!’ Dit project omvat drie thuiszorgondersteunende initiatieven omvat: Inloophuis De
Loods, Belpunt ’t Klapke en Samen Tafelen. Vrijwilligers geven er het beste
van zichzelf voor ouderen van Ardooie
en Koolskamp met een beperkt sociaal
netwerk. Ze faciliteren sociaal contact
en mikken op een hogere levenskwaliteit voor mensen uit verschillende
kwetsbare doelgroepen. Dit doen ze
door positieve ervaringen, het verruimen van de leefwereld en een actievere
levensstijl te promoten. Het vrijwillig
engagement blijkt daarenboven ook
voor henzelf een verrijkende ervaring!
3. De Turkse Unie uit Gent zet zich de
komende jaren in met het project
’Wegwijs Armoede‘. Het opzet is om
oudere mannen en vrouwen van Turkse origine uit hun jarenlange isolement
te halen. Daarnaast probeert men
zicht te krijgen op hun noden via onder
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andere huisbezoeken en het organiseren van ontmoetingsmomenten ism.
andere lokale partners.
4. ‘Le quartier du bonjour… un quartier solidaire’ wil een solidair netwerk
uitbouwen onder buurtbewoners in de
Brabantwijk in Schaarbeek. Wat kunnen mensen betekenen voor hun buren
en wat kan je aan je buren vragen? Op
die manier versterken (o.a. zorgbehoevende) buurtbewoners hun netwerk in
hun wijk en vinden ze tegelijkertijd een
plek, een actieterrein, om iets te doen
voor anderen, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, taal, …
5. WZC van de Alexianen Zorggroep
uit Tienen zet met het project Buurtgerichte zorg in samenwerkingsverband in
op behoeftes en de noden omtrent de
mobiliteit van cliënten in de woonzorgzone en –wijk van het landelijke Goetsenhoven. Het WZC wenst het buurtcomité te versterken en dat aan te grijpen om verder te werken aan ontmoeting en verbinding vanuit hun lokaal
dienstencentrum.
6. Woonzorgcentrum Sint-Vincentius
uit Kalmthout richt zich op cliënten in
kortverblijf. De opzet is om na te gaan
of een ruimere sociale dienstverlening
en begeleiding ervoor kan zorgen dat
cliënten en hun familie andere opties
overwegen dan de automatische stap
naar residentiële opvang in het woonzorgcentrum.
SAVE THE DATE: 30/04/2020
slotevent ‘Zilver aan Zet ‘

TERUGBLIK: Studienamiddag geestelijke gezondheidszorg bij ouderen NOOD
BREEKT WET?
U hoorde en las het ongetwijfeld in diverse media: minister De Block maakte
22,5 miljoen euro vrij voor de terugbetaling van eerstelijnspsychologische
zorg voor de leeftijdsgroep 18-64 jaar,
een belangrijke doorbraak in de sector
geestelijke gezondheidszorg.
Wij juichen dit initiatief toe, maar stellen ons tegelijkertijd de vraag waarom
de 65-plussers niet worden meegenomen in dit verhaal? Wat maakt dat iemand van 64 jaar wél recht heeft op
een terugbetaling en iemand van 65 jaar
niet? De belangrijkste reden die het
kabinet van minister De Block ons
geeft, is dat het budget te beperkt was
om meteen een terugbetaling voor iedereen te voorzien.
Om de dialoog over dit belangrijk onderwerp constructief te voeren, nodigden wij de minister uit om haar beleid
omtrent geestelijke gezondheidszorg te
komen toelichten. Op maandag 26 november kwam minister De Block bij
ons langs, met in haar zog tal van experten. Haar eigen adviseur geestelijke
gezondheidszorg, een raadgever van
Vlaams minister Vandeurzen, het Federaal Kenniscentrum Gezondheidszorg
dat, op vraag van minister De Block,
een studie deed naar de manier waarop
de geestelijke gezondheidszorg momenteel wordt georganiseerd én top9
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dokter An Haekens, die ouderenpsychiater is bij de Alexianen Zorggroep in
Tienen.

Mevrouw De Block geeft aan dat, wanneer die 22,5 miljoen euro zou verdeeld worden over de hele Belgische
bevolking, dit gelijk staat met minder
dan 1 consultatie per persoon bij een
psycholoog per jaar.
De minister maakt daardoor de keuze
om de doelgroep te beperken tot volwassenen van 18 tot en met 64 jaar.
Het aanbod voor 65-plussers is vandaag
jammer genoeg onvoldoende uitgebouwd, aldus het kabinet. Terugbetaling
voor deze groep is even noodzakelijk,
maar eerst moeten de verschillende
actoren (sector geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg, deelstaten
en federale overheid) een inhaalbeweging maken om in voldoende aanbod
voor 65-plussers te voorzien.
Na minister De Block nam haar adviseur geestelijke gezondheidszorg, Harmen Lecok, het woord. Hij ging meer
in detail over de gemaakte beleidskeuzes. Hij deed dit deels samen met Dhr.
Bert Plessers, adviseur gezondheids10

zorg van Vlaams minister Vandeurzen.
Deze laatst genoemde maakte van de
gelegenheid gebruik om duidelijk te maken dat er op het Vlaams niveau duidelijke accenten worden gelegd op preventie en het doorbreken van het stigma rond geestelijke zorg. Uit onderzoek blijkt dat het stigmatiseren van de
oudere bevolking een probleem is bij
leken maar misschien nog groter bij de
professionelen. Daar liggen dus zeker
nog verschillende uitdagingen voor de
komende periode.
Na de uiteenzetting van beide heren
kregen de aanwezigen de kans om vragen te stellen. Er klonken verschillende
kritische signalen vanuit de zaal: “de
maatregel kan toch niet anders dan als
een vorm van discriminatie ervaren
worden’” of “is de maatregel niet in
strijd met Artikel 107, de hervorming
in de sector van de geestelijke gezondheidszorg”.

Maar evengoed reikten organisaties hun
hand uit naar de beleidsmakers om hun
praktijkervaringen te delen.
Na de pauze kreeg de medewerker van
het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg het woord. We kregen
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een toelichting over de onderzoeksvragen en gebruikte methode rond de studie 'Hoe de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg verbeteren?' Dit
grootschalig onderzoek leverde 11 aanbevelingen op. U kunt deze aanbevelingen en tevens de ganse presentatie nalezen op onze website www.fedos.be.
Dokter An Haekens, ouderenpsychiater bij de Alexianen Zorggroep uit Tienen nam ons mee doorheen haar jarenlange ervaring in het werken met ouderen. Opnieuw werd duidelijk dat alcoholmisbruik een grote invloed heeft op
de geestelijke gezondheid tout court,
en zeker bij de ouder wordende bevolking. Daarnaast worden in de hulpverlening klachten die te linken zijn aan
depressie of dementie niet altijd serieus
genomen bij ouderen. Men gaat de
symptomen te snel toeschrijven aan ‘de
leeftijd’ en geen verdere stappen ondernemen. Het is zelfs voor professionals niet evident om depressieve klachten en symptomen van dementie van
elkaar te onderscheiden omdat er verschillende symptomen aan beide aandoeningen zijn toe te schrijven. Verder
is het bij de klachtenbeschrijving van de
patiënten vaak niet even duidelijk wat
er exact bedoeld wordt.

gen wij de gemaakte beloftes en beleidsontwikkelingen de komende jaren
verder op de voet op.
Tom Verhavert
Wouter De Beuf

FedOS schonk de minister een kunstwerk
van één van onze kunstenaars 50+ nl.
Irène Dedeurwaerdere. Daags nadien
tweette haar kabinet het volgende…

NOOD breekt WET werd zo een
boeiende studienamiddag waarin de
geestelijke gezondheidszorg uit verschillende invalshoeken benaderd werd.
We zijn blij dat we een interessante
mix van bestuursleden uit onze afdelingen en professionelen uit de sector
mochten verwelkomen. Uiteraard vol11

FedOS Provinciaal
Antwerpen
Theaterbezoek Elckerlyc te Antwerpen op vrijdag 22 nov 2018
We reden met het openbaar vervoer
naar Antwerpen voor een portie lachen. Een groepje van de Parkinson
Praatgroep Duffel vertrok met de trein,
het andere met de autobus. De ploeg
met de trein haalde het nipt van die
met de autobus.
Om14.00 uur werden we verwacht in
theater Elckerlyc voor het toneelstuk
‘Ene gast, twee bazen’ in Comedia dellarte stijl. Gebaseerd op het oorspronkelijke toneelstuk ‘One man, Two Guvners’ van de Engelse auteur Richard
Bean, maar deskundig omgebogen naar
de Antwerpse linkeroever van de jaren
‘60 door auteur/regisseur/schrijver Stany Crets. De uitvoering lag in handen
van de Antwerpse toneelgroep ‘De
komedie compagnie’. Deze ploeg staat
onder leiding van de illustere Sven De
Ridder, die eveneens mee acteert.
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De muzikale opening kwam van de Ben
Mouling Band. Er zat vaart in. Na enkele minuten voorbereidend acteerwerk,
was het duidelijk dat de vlag de lading
dekt en dat de hoofdrolspeler (Sven De
Ridder) de rol speelde van een kerel
die zich engageert om voor twee bazen
te werken. Rekening houdend met het
gezegde: “Men kan geen twee heren
dienen”, kwam het vlug tot hilarische
toestanden. De tijd - nodig voor de decorwissel - werd opgevuld door de vier
muzikanten die ons muziek uit de zestiger jaren lieten horen. Zo vloeide de
ene scène vlot in de andere over.
Tijdens de pauze greep de traditionele
rush naar de verbruikszaal plaats. Die
leidt steeds naar een gigantische file van
mensen die aanschuiven om hun drankje te bekomen. Dat komt eenvoudigweg omdat de inkomhal van de zaal
ook als cafetaria gebruikt wordt en die
is veel te klein om al het volk uit de zaal
te ontvangen. Maar al even traditioneel
liep dat dan uiteindelijk goed af en kon
(bijna) iedereen van zijn drankje genieten.

FedOS Provinciaal
Over de inhoud van het stuk. Tja, het
was een komedie op het meer-deurprincipe. Diepzinnigheid kan je niet verwachten. Maar een namiddag ongedwongen lachen is steeds gewaarborgd.
Bovendien waren een aantal acts toch
erg goed ingeoefend. Toch een dikke
proficiat voor onze Vlaamse acteurs die
mijns inziens tot de top van de wereld
behoren.
FedOS Antwerpen organiseerde. Naast
de Parkinson Praatgroep waren een
groot aantal Antwerpse verenigingen
vertegenwoordigt. En de zaal was blijkbaar voorbehouden voor senioren/
sinjoren. Wat is het toch deugddoend
te vertoeven tussen allemaal mensen
die de jeugdige onbezonnenheid achter
zich hebben gelaten. In de zaal gonsde
het van bezadigdheid en maturiteit die
slechts even verbroken werd door de
stormloop naar de toog van de kantine
en de korte strijd om een van de
schaarse tafeltjes te bemachtigen. Maar
de pauze werd goed geregeld. Bij Elckerlyc maakt men namelijk gebruik van
‘rekbare’ pauzes. De ongelukkigen die
hun sprint naar de toog verkeerd hadden berekend, kregen bonus tijd zodat
ook zij aan hun drankje raakten.
Onze leden hebben er alleszins van genoten. Voor herhaling vatbaar.
En toen volgde de terugweg. ‘Met de
trein zou je er al zijn’ een NMBS slogan
van enkele jaren geleden. Maar onze
trein reed om een of andere onduidelijke reden stapvoets tot het eerstvolgende station en stapelde vervolgens de

ene vertraging op de andere. Tot
groot ongenoegen van de piepjonge
treinbegeleidster, die tot vijfmaal toe
langs ons liep. Tickets controleren?
Nee hoor. Zij had blijkbaar andere
zorgen.
Bedankt FedOS-team, doe zo verder.
Als vereniging hebben wij U nodig.
Gilbert Verbist,
Namens PPD

Vlaams-Brabant
Initiatiecursus tablet in het WZC
Keyhof Huldenberg
15 deelnemers staan klaar om de geheimen van ‘de tablet’ te ontcijferen.
Lesgeefster van dienst is Lise, zij werkt
voor FedOS. Zal het lukken om in
drie sessies het werken met de tablet
onder de knie te krijgen?
Een aantal deelnemers hebben al wat
ervaring met de tablet en voor anderen is het ‘echt de eerste keer’. Ondergetekende behoort tot die laatste
categorie en is wel heel nieuwsgierig.
Met klamme handen ontvang ik een
‘les-tablet’. De cursus gaat van start
met: ‘Hoe krijgen we dat ding opgestart?’ Al snel werd duidelijk dat het
bedienen van een tablet niet bestemd
is voor klamme handen, maar voor
slimme vingers. Die vingers moeten
kort of lang kunnen ‘tikken’ of met
een zwierige zwaai kunnen vegen of
‘swipen’. Het is een hele kunst om op
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FedOS Provinciaal
de juiste manier op de juiste knop te
drukken om ‘iets’ te activeren.
Gelukkig was er ook de pauze om onze
gedachten wat te verzetten. Het was
elke keer genieten van het artisanaal
gebak van kokkin Monique en een kopje troost.
En zo worden we verder wegwijs gemaakt in de wondere wereld van ‘de
tablet’. Lise heeft wel wat geduld moeten hebben… Soms ging het mis, luisterde de knop niet naar mijn instructie
en dan zat ik ineens ‘op-weet-ik-veelwelke pagina’!!

Gelukkig was er dan ook ‘de-redder-innood-knop’. Deze centrale knop brengt
je altijd terug naar het startscherm. Deze knop heb ik meermaals met liefde
aangetikt als ik weer eens verdwaald
was.
Het was een mooie ervaring om met al
wat rijpere deelnemers deze initiatielessen te mogen volgen. Ik weet nu wat
de mogelijkheden zijn, maar ook dat
veel oefenen en proberen noodzakelijk
14

zijn om het werken met de tablet ‘in
de vingers te krijgen’. Zou er stiekem
onder de kerstboom een tablet-pakje
liggen?
Lieve Van Hilst

Limburg
Kaderdag Limburg 2019
Voor de Kaderdag Limburg doet het
bestuur van FedOS Limburg jaarlijks
een extra inspanning om voor een
mooie locatie te zorgen voor haar bestuursleden uit de provinciale afdelingen. Dit jaar werden we verwacht op
‘Stayen’ in Sint-Truiden. Een mooie locatie die veel meer te bieden heeft dan
louter voetbal.
’s Morgens werden we ontvangen met
een kopje verse koffie in de Raymond
Goethalszaal. Aansluitend namen Rudi
en Kathleen van RIMO Samenlevingsopbouw Limburg het woord. We startten met een presentatie over het project ‘Op weg naar zorgzame buurten’.
Een zeer zinvol project dat reeds in
verschillende Limburgse gemeenten is
opgestart. Het doel van het project is
om personen die dreigen te vereenzamen in de gemeente te detecteren en
dit aan te pakken op buurtniveau. Na
het plenaire gedeelte werd de groep in
2 verdeeld en namen Rudi en Kathleen
elk een groep onder hun vleugels. In de
groepen werd er vervolgens gebrainstormd en gediscussieerd over mogelijke initiatieven die er in eigen gemeente
kunnen genomen worden.

FedOS Provinciaal
zeer fijn om naar hem te luisteren. In
het stadion zijn verschillende bedrijven
gevestigd alsook een hotel met diverse
vergaderzalen. Een gigantische evenementenhal voor allerhande festiviteiten
en uiteraard hebben we ook het voetbalveld en kleedkamers bezocht.

Na de inspanning was het tijd voor
ontspanning. We werden op de middag
verwacht in restaurant Grand Café
voor een zeer verzorgde lunch. Na de
appeltaart met vanilleijs kwam oudvoetballer Michel Vanderloop ons ophalen voor de rondleiding door het
complex van Stayen. Je voelt dat Michel nog steeds een groot hart heeft
voor de Truiense kanaries, het was

Afsluiten met een drankje werd gedaan
in Café du Soleil. Michel kwam graag
nog mee met ons om meer sappige
anekdotes te vertellen over zijn actieve
jaren als profvoetballer op SintTruiden. Na deze fijne dag was het tijd
om huiswaarts te keren. Ik heb ondervonden dat je auto terugvinden in de
gigantische ondergrondse parking van
Stayen ook een uitdaging kan zijn …
Tom Verhavert
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FedOS Provinciaal
Oost-Vlaanderen
Turkije aan de Leie
Achter een doodgewone gevel in de
Kazemattenstraat, stapte een groep
FedOS’ers een moskee binnen. Niet
om gebedjes te prevelen, maar wel om
kennis te maken met andere gewoontes. Op kousenvoeten betraden we betegelde ruimtes met fluweelrode matten. De woordvoerder benadrukte
vooral wat ons verbindt. De hoop die
we allemaal zoeken, de hulpvaardigheid
die mensen tot mensen maakt, de vasten-rituelen die elke cultuur op een
andere manier invult…

Al mijmerend starten we aan onze gegidste wandeling in de meest gekleurde
wijken van Gent. Vijftig jaar geleden
arriveerden de eerste Turken in de
‘stroppenstad’. Zij werden toen aangemoedigd om in onze leeggelopen textielfabrieken te komen werken, en dit
niet in de meest eerlijke omstandigheden… Ze werden ondergebracht in de
minst fraaie beluikhuisjes van de stad.
Herman Pillaert, de ‘priester Daens van
de Turken’ was één van de enigen die
zich om het lot van de gastarbeiders
bekommerde. Hij woonde tussen hen
16

en ging zelfs als arbeider in de asbestfabriek werken en bemiddelde heel vaak
bij huurdiscriminatie of ingewikkelde
administratie.

Na de straffe verhalen, maakten we het
gezellig in restaurant Mogador. De Marokkaanse keuken was voor sommigen
een verrassende ontdekking en voor
anderen een leuk weerzien. De lamsbout was heerlijk boterzacht, de kip
met citroen smaakvol. Gastvrouw
Charlotte vergastte ons op een kleine
demonstratie. Enthousiast vertelde ze
over oliën en stak ze gezwind koriander, kaneelstokjes en potjes met citroenen in de lucht! Ze verklapte ons
dat het de eerste keer was dat ze voor
een groep sprak en dat charmeerde
ons uiteraard nog meer. De typische
Marokkaanse kruiden maakten de
Gentse smaakpapillen vooral nieuwsgierig. Oef, niemand trok een vies smoeltje… Integendeel. Het exotische experiment werd gesmaakt!
Kristien
Vermoesen

FedOS Provinciaal
West– Vlaanderen
600 000 Beeldjes met sterke ruggengraat
Een klein groepje FedOS’ers bezocht in
oktober het kunstwerk met de 600 000
beeldjes en de omliggende Palingbeek in
Zillebeke (bij Ieper), een van de meest
bevochten plekken tijdens WO I ... een
soort niemandsland in de frontzone.
Net op tijd, voor de beeldjes massaal
verdwenen in de Vlaamse huiskamers.
Elk beeldje in klei
symboliseert een
slachtoffer van de
eerste wereldoorlog. 600 000 mensen... zoveel soldaten van over de
hele wereld en burgers sneuvelden er
hier. Kunstenaar Koen Vanmechelen
bedacht een mooi project om hen te
gedenken: CWRM (Coming World
Remember Me) Bijna vier jaar lang
boetseerden tienduizenden mensen
overal in het land de beeldjes. Heel veel
helpende handen gaven dit project mee
vorm! Misschien was jij er eentje van.
De klei verwijst naar de ondergrond
van de Westhoek. De beeldjes zijn gebakken, net als bakstenen. Het vuur
maakt hen sterk, maar tegelijk is vuur
ook een zeer vernietigende kracht. De
vorm van het beeldje is een zittende
mens die de armen rond de opgetrokken benen slaat, het hoofd naar beneden, denkend en bezinnend. Kwetsbaar,
maar tegelijk ook sterk, want zijn rug-

gengraat geeft stabiliteit en kracht. Dat
is de boodschap die kunstenaar Koen
Vanmechelen ons wil geven: niet alleen
de oorlog herdenken, maar ook onthouden dat de mens zijn rug kan rechten en de wereld beter kan maken.
“The future depends on forgotten memories.” Centraal op de glooiende weide plaatste de kunstenaar ook een gigantisch ei, van ongeveer 10 bij 4 meter. Pal in het niemandsland, tussen de
loopgraven van Duitse en Britse troepen. Exact op die plek is bikkelhard gevochten. Dat ei symboliseert de kracht
van het leven, een oersymbool dat zelfs
na een gigantisch wereldconflict nieuw
leven mogelijk is. Het ei zal een permanent plaatsje krijgen, maar het tapijt van
beeldjes maakte opnieuw plaats voor
de natuur.
Bezoekers mochten sinds 11 november
een beeldje mee naar huis nemen en
dat werd gretig gedaan! Soms iets te
gretig zelfs. De vrees bestaat dat sommigen zullen proberen munt te slaan uit
de beeldjes en ze proberen te verkopen. Dit is verboden. Kunstenaar Vanmechelen hoopt vooral dat al die
beeldjes in Vlaamse huiskamers straks
de nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers levend houden. “Die huizen worden zo als het ware kleine musea.”
Wie aanwezig was op de vernissage van
‘Met Open Blik’ (zie blz. 4) keerde alvast glunderend naar huis, met zo’n
prachtig beeldje onder de arm. Een
prachtig souvenir van VK Houtland!
Kristien Vermoesen
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Brussel
Hoe zorg ik er voor dat vrijwilligers de weg vinden naar mijn
club?
Als bestuurslid van een club heb je je
ongetwijfeld al deze dingen afgevraagd:
“Hoe vind ik enthousiaste vrijwilligers?
Hoe trek ik nieuwe leden aan? Wat
met de opvolging als het huidig bestuur
wegvalt?” Een tof groepje Brusselse bestuursleden boog zich tijdens een vorming over al deze netelige kwesties.
Wouter De Beuf: “We zien dat bijna
alle clubs met deze problemen te maken krijgen. Er is inderdaad een maatschappelijke tendens dat mensen minder geneigd zijn om zich minder lang te
engageren voor één club of één taak.
Dat wil niet zeggen dat mensen minder
gemotiveerd zijn, ze hebben soms andere verwachtingen en vullen hun engagement anders in. Het is niet altijd makkelijk om daarop in te spelen en het
vraagt soms wat initiatief of ‘de dingen
eens anders aanpakken’.
Wonderoplossingen bestaan er ook
niet. Het is eigenlijk echt zoeken wat
voor jouw club werkt. Gelukkig zijn er
wel een paar handvaten. En dat zagen
we ook mooi in deze vorming. Communiceren helpt! De persoonlijke aanpak waarbij je praat met je vrijwilligers
en leden, luistert naar hun behoeften
en hen overtuigt. Onze bestuursleden
zijn ook flexibel op dat vlak. Zij zullen
bijvoorbeeld al eens een vergadering bij
iemand thuis houden omdat die per18

soon immobiel of ziek is. Dat hulpvaardige is echt nog niet verloren in deze
tijd.
Durf te delegeren. Vaak pakken bestuursleden alles nog graag op eigen
houtje aan. Durf taken uit te besteden,
los te laten. Heb vertrouwen in je mensen. Zo geef je hen ook de kans om te
groeien. Maak reclame voor je club. De
activiteiten en de gezelligheid die je als
club creëert zijn bijzonder waardevol
en mogen gerust gezien worden door
de buitenwereld. Zorg dat mensen die
interesse hebben, makkelijk informatie
en contactpersonen kunnen vinden.
FedOS laat dit thema niet los. We zien
dat er nood is aan meer begeleiding
hierover en dus zoeken we zelf ook
naar manieren om onze leden hierbij te
helpen. Dit was ongetwijfeld niet de
laatste vorming over dit interessante
onderwerp.”
Elke deelnemer schreef
op een postit wat de belangrijkste
eigenschappen zijn om
succesvol vrij
-willigers te
werven en te
houden. Volgens Christiane Geryl, voorzitster van FedOS Nordic Walkers, zijn dit een goede organisatie en een positieve ingesteldheid.
Kristien Vermoesen

FedOS Agenda
Je eigen stamboom? Ontdek
het verhaal erachter!
In het voorjaar van 2019 organiseert
FedOS Brussel, samen met Familiekunde Brussel, een lessenreeks
“Genealogie voor beginners” verspreid
over 5 donderdagen: 28 februari, 7, 21
en 28 maart en 4 april van 13u30 tot 16
uur.
Heb je belangstelling voor genealogie
en wil je jezelf verdiepen in jouw eigen
familiegeschiedenis? Dan is deze lessenreeks zeker iets voor jou! Je leert hoe
je aan een eigen stamboom begint, welke historische bronnen je kunt raadplegen, hoe je oude documenten leest en
hoe je het internet gebruikt voor eigen
onderzoek.

Programma FedOS
2018-2019
FedOS Koepeldag
Brussel
14/03/2019
FedOS-ZON-dag
Lokeren
25/04/2019
FedOS Wereld-DELEN
Brussel
17/06/2019
FedOS Wandelt
Antwerpen
29/08/2019

28/02 Theorie 1 (inleiding + ontleding
akten)
07/03 Theorie 2 (ontleding akten)
21/03 Genealogie en Internet
28/03 Latijn in de akten van de parochieregisters
04/04 Bezoek aan het Archief van de
Stad Brussel

Trefdag Seniorenraden
Brussel
09/09/2019

Waar? Familiekunde Brussel in AMVB,
Arduinkaai 28 in 1000 Brussel
Prijs (incl. syllabus en een drankje):
FedOS-pas: 30 euro, BOp-kaart: 35 euro en anderen: 40 euro
Inlichtingen en inschrijvingen (uiterlijk
op 14/02/2019) via wouterdebeuf@fedos.be of op 02 218 27 19. Bij
inschrijving krijg je een betalingsopdracht. Je inschrijving is pas definitief na
ontvangst van je betaling.

Musical ‘Insomnia’
Luisterend Oog vzw
Mechelen
13, 14 & 15/12/2019

FedOS Kaderdag
Brussel
24/10/2019

19

FedOS vragenlijst
FedOS vroeg jouw mening
over Infor Senior
In de vorige editie van ons tijdschrift
vroegen we jouw mening over de huidige vorm ervan. Ondanks een lage respons (5%) kunnen we toch een aantal
voorzichtige conclusies maken over
Infor Senior.
De provinciale activiteiten staan met
stip bovenaan als het gaat om de artikels die het liefst gelezen worden. Ook
nationale activiteiten en nieuws over de
medewerkers van FedOS worden met
plezier bekeken.
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De vraag of er meer foto’s in Infor Senior moeten komen, liep gelijkopgaand.
Net iets meer dan de helft van de mensen vind niet dat er meer foto’s moeten komen in ons tijdschrift.

FedOS vragenlijst
Lees jij het tijdschrift Infor
Senior?
61% van de mensen leest ons tijdschrift
volledig, terwijl 39% aangeeft zeker de
helft van alle artikels te lezen. Niemand
van de respondenten gaf aan ons tijdschrift niet te lezen.

Bewaar jij Infor Senior?
36% van de mensen bewaart Infor Senior altijd na het lezen. 43% bewaart ons
tijdschrift nog even en gooit het na een
tijdje weg. Slechts 14% van de lezers
gooit ons tijdschrift direct na het lezen
weg.

Mocht Infor Senior betalend
zijn, zou je dan een abonnement nemen?
Wij vroegen ook of jullie een abonnement zouden nemen op Infor Senior
mocht dit betalend zijn. De meerderheid (57%) is bereid om €10 per jaar
te betalen om ons tijdschrift in de bus
te krijgen. 14% zou €5 over hebben om
ons tijdschrift 4x per jaar te lezen en
7% wil hier zelfs €15 voor betalen. 21%
van de mensen wil niet extra betalen
om ons tijdschrift te ontvangen.
Wouter De Beuf

Ik vind Infor Senior aantrekkelijk
Wij vroegen om ons tijdschrift een score te geven tussen de 1 en 10. De gemiddelde score van alle respondenten
is 8,1. De minimumscore was 7, het
maximum 10.

Ik vind de teksten…
Op de vraag wat jullie mening is over
de teksten uit dit tijdschrift, kregen we
hoofdzakelijk een ‘ok’ (64%). 43% van
de mensen vindt de teksten goed van
lengte, 14% vindt ze zelfs zeer boeiend.
7% van de mensen vindt ze saai en nog
eens 7% vindt de teksten te lang.

Wij mogen onder de respondenten vijf mensen gelukkig
maken met de nieuwe CD van
Will Tura. De winnaars zijn:
Werner Vergauwen, Lieve
Doy, André De Vliegher,
Christiane Geryl en François
Buelens. Jullie krijgen de CD
binnenkort in de bus.
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FedOS team
FedOS zwaait Tom uit…!
Tom trad toe tot FedOS als jong en
slank broekje. Hij ontfermde zich over
Antwerpen en Vlaams-Brabant en veroverde al snel de harten van de senioren. Tom kreeg de roepnaam
'Tommeke' in de verschillende afdelingen en werd door zijn collega's
'Tonneke' genoemd door zijn gezonde
eetlust. Na het vertrek van Sarah Anne
kreeg Tom er ook de werking in Limburg bij. Hij bleek een kei in het organiseren en het enthousiasmeren en werd
door zijn provincies op handen gedragen.
Weg met die wilde haren
Net zoals zijn grote idool Bob Marley,
bleek Tom vroeger drager van dreadlocks. Die gooide hij al overboord voor
hij bij FedOS begon te werken, maar
wij zagen ook zijn kleurrijke garderobe
van in het begin veranderen in volwassenenkledij. Tom werd groot! Zijn impact in de provincies werd steeds duidelijker en elk jaar triomfeerde hij bij
de populariteitspoll tijdens onze FedOS
-ZON-dag. Zijn naam werd gescandeerd, de dames vielen flauw bij het
zien van zijn gedaante en alle heren wilden Tom zijn (misschien is deze zin wel
lichtjes overdreven). Kort samengevat
werd Tom een onmisbare schakel in
het team van FedOS.
Huisje, tuintje, ...
Tijdens een lunch met ons team in september 2015 zei Tom dat hij vader zou
worden, en zo geschiedde... Na de geboorte van Jules ging Tom door de
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knieën. Niet van vermoeidheid, maar
wel om zijn Maaike ten huwelijk te vragen. Tot ieders verbazing zei ze JA en
ze stapten in augustus 2017 in het huwelijksbootje. De collega's waren erbij
en zijn nog steeds half verblind door de
schoonheid van het koppel (97% hiervan kan worden toegeschreven aan de
schoonheid van Maaike).
De seniorenconsulent
Tom schoolde zich bij tot seniorenconsulent en begon steeds meer de belangen van onze senioren te verdedigen.
Zo stichtte hij de jaarlijkse studiedag
voor seniorenraden en voerde hij tal
van acties om de prijzen voor de trappistenbieren zo laag mogelijk te houden. Na de terugkeer van Lise richtte
Tom zijn pijlen op 'Vier het Leven', een
kersvers project van FedOS dat minder
mobiele en eenzame thuiswonende ouderen wil laten genieten van cultuur
door hen te verbinden met vrijwilligers.
Wij gaan ons uiterste best doen om de
fundamenten, die Tom al legde, verder
uit te werken tot een fantastisch project.

FedOS vzw wil Tom bedanken voor
zijn jarenlange inzet in de werking én
zijn uitstekende collegialiteit. Wij wensen hem dan ook het allerbeste voor
de toekomst!
De (ex-)collega’s
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