Editoriaal
Een nieuwe lente…een nieuw
geluid….
Wij stuurden 1200 dank-je-wel kaartjes
naar onze vrijwilligers in onze liadafdelingen. Ook in deze Infor Senior rollen
we voor hen de rode loper uit!
Op 1 april 2019 start Zoë Junius. als
educatief medewerkster voor VlaamsBrabant en Limburg. Wij heten haar
van harte welkom.
Daar komt dan opnieuw onze FedOSZON-Dag aan, meer bepaald op
25/04/2019 in “Den Orchidee” in Lokeren. Lokeren en Lochristi zijn wereldwijd bekend voor hun orchideeën. Allen daarheen!
Het was de levensdroom van Lucien
Borgerhoff, de tweede voorzitter van
FedOS (toen het nog het ‘Verbond van
Senioren’ heette) om hulpbehoevende
ouderen uit hun isolement te krijgen,
FedOS zal dit nu echt realiseren!
FedOS start in Vlaanderen met het
project ‘Vier het Leven’, met de steun
van de Vlaamse Regering.
De bedoeling is om ouderen die zich
anders moeilijk verplaatsen de mogelijkheid te geven om met een vrijwilliger opnieuw aan allerlei culturele activiteiten deel te nemen.
Een prachtig initiatief waarvan FedOS
de primeur heeft. Hiervoor wordt ook
een nieuwe medewerker aangeworven
vanaf 1 april 2019 m.n. Eric Gijsen,
Ook hem heten we van harte welkom
in ons FedOS-team.

Goed nieuws is ook dat de visitatiecommissie, het controlemechanisme
van de Vlaamse Gemeenschap, de werking van FedOS enthousiast heeft goedgekeurd met twee aanbevelingen: meer
sturing geven aan de provinciale geledingen & lidafdelingen en werken rond
diversiteit.
Naast onze reguliere groepswerking
(lidafdelingen) zal FedOS, om zich aan
te passen aan de steeds veranderende
wereld, zich nu ook gaan richten op
individuele 50-plusser en dit op verschillende wijzen. Om dit kracht bij te
zetten wordt er tegen de eerstkomende herfst een nieuw prachtig LOGO
gelanceerd.
Volgend jaar vieren we ons JUBELJAAR: dan bestaat FedOS vzw 70 jaar!
U ziet: een nieuwe lente om naar te
verlangen! Tot op onze FedOS-ZONdag!
J.P. Baeyens,
Nationaal Voorzitter
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FedOS KOEPELdag
FedOS Koepeldag 14 maart
2019

2.

76 lidafdelingen waren vertegenwoordigd op de jaarlijkse koepeldag van
FedOS vzw.

3.

De deelnemers werden verwelkomd
met een lekkere broodjeslunch op de
middag. Na de versterking van de inwendige mens, was het tijd voor wat
geestelijk voedsel.
Er werd gestart met de algemene vergadering waarop alle cijfers van 2018 en
2019 uitvoerig werden besproken en
goedgekeurd. FedOS vzw is een financieel gezonde vereniging met een open
blik op de toekomst. Ook het activiteitenverslag 2018 bewijst dat FedOS heel
actief is in Vlaanderen en Brussel. Ons
netwerk van 108 lidafdelingen zorgt er
voor dat dagelijks 50-plussers kunnen
deelnemen aan één of andere activiteit.
FedOS vzw is van oudsher een koepelorganisatie van lidafdelingen. Het zijn
immers de clubs - en niet hun leden die lid zijn van FedOS vzw. Daardoor
was er binnen de structuur van FedOS
geen plaats voor individuele 50plussers. Daar maakt FedOS in 2019
komaf mee. Naast onze groepswerking
bieden we individuele 50-plussers nu
ook de kans om zich onderdeel te voelen van onze vzw. Onze individuele
werking kent op dit moment 4 luiken
te weten:
1.
Vrienden van FedOS: bedoeld
voor iedereen die individueel op
de hoogte wenst gehouden te
worden van alle activiteiten.
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4.

FedOS Artistiek Huis: omvat
alles wat met KUNST 50+ te maken heeft.
Cultuurpauze: onze online cultuur webshop voor het plannen
en boeken van interessante uitjes.
Vier het Leven: een nieuw initiatief om ouderen 80+ nog actief te
laten participeren aan kunst &
cultuur.

Deze nieuwe structuur vraagt om een
nieuw logo die al onze activiteiten omvat. Op de kaderdag in oktober stellen
wij u graag dit nieuwe logo voor.
Na de Algemene Vergadering zoemden
we in op een aantal belangrijke mededelingen:
1.
de UBO-wetgeving (enkel voor
vzw’s)
2.
het aanbod van Cultuurpauze in
2019
3.
de opstart van ‘Vier het Leven’:
wat, hoe en waarom, …
4.
het jaarprogramma 2019 van
FedOS vzw
5.
2020 Jubeljaar: FedOS bestaat dan
70 jaar

FedOS-ZON-dag
Er werd afgesloten met een glaasje bubbels. Iedereen keerde goed geïnformeerd terug huiswaarts.

vergezeld van diverse soorten uienconfituur
* appeltaartje met dobbelsteentjes
van ham

Rudy Blauwbloeme

FedOS-ZON-dag
2019

25

april

Onze FedOS-ZON-dag gaat dit jaar
door op 25 april 2019 in ‘Den Orchidee’ Lokeren. ‘Den Orchidee’ is al enige tijd een trefpunt van het Waasland:
vakmanschap, motivatie, creativiteit en
versheid van de producten zijn hun
sterkste troeven.

Velouté van dwarrelende kwartel verfrist
met fijne kruiden
Haasje van het varkentje uit de ‘Perigord’
met champignonsaus seizoengroentjes &
aardappeltjes
Gaatjesvullende nagerechtenbuffet voor de
dapperen
Het geurige nat van de Arabicomokkaboon voor de levensgenieters
Geselecteerde waters, wijnen, bieren en
frisdranken

FedOS vzw zorgt er bovendien ook dit
jaar voor dat er gratis bussen klaar
staan om u allen per provincie veilig van
en naar Lokeren te brengen.
Menu
Verwelkoming met witte wijn en 4 tapas
voor de lekkerbekken:
* 4 verschillende soorten wraps
* Vers gebakken zalm met blanke
botersaus
* 4 verschillende wildpasteien

Peter Foubert zorgt de hele dag voor
de muzikale omlijsting. Na het diner
staat een fijne dansnamiddag met muziek van vroeger en nu op het programma.
De totale kostprijs van deze dag be3

Wereld-DELEN
draagt 85 euro per persoon. FedOS
vzw biedt u deze dag aan voor slechts
65 euro/persoon.
Leden van een lidafdeling van FedOS
vzw kunnen via hun plaatselijke club
inschrijven, anderen via het nationaal
secretariaat en dit uiterlijk tot 15 april
2019! Voor de busregeling verwijzen
wij u graag naar onze provinciale geledingen.
Samen maken we van de FedOS-ZONdag opnieuw een groot succes. Wij
verwachten ook u! Zet deze uitnodiging alvast als agendapunt op uw eerstvolgende clubvergadering!
FedOS-team

Wereld-DELEN
Op 17 juni organiseert FedOS vzw opnieuw een dag in het teken van een andere cultuur.
Welke cultuur blijft
voorlopig nog een verrassing. Een uitnodiging met alle details valt binnenkort
in uw brievenbus.

Programma FedOS
2019
FedOS-ZON-dag
Lokeren
25/04/2019
Colors of my Life
Scherpenheuvel
15, 16, 22 & 23/06/2019
FedOS Wereld-DELEN
Brussel
17/06/2019
FedOS Wandelt
Sint-Amands
29/08/2019
Trefdag Seniorenraden
Brussel
09/09/2019
FedOS Kaderdag
Brussel
24/10/2019
Musical ‘Insomnia’
Luisterend Oog vzw
Mechelen
13, 14 & 15/12/2019
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Week van de VRIJWILLIGER
Week van de VRIJWILLIGER
2019
Zoals elk jaar bedankte FedOS haar
vrijwilligers nog eens extra tijdens De
Week van de Vrijwilliger. Dit jaar viel
die week van 23 februari tot en met 2
maart. Vanuit ons kantoor werden er
maar liefst 1.198 bedankingskaartjes
verstuurd naar al onze vrijwilligers uit
al onze lidafdelingen.
Daarnaast hebben wij ook 9 vrijwilligers in de kijker gezet. 9 clubs lieten
ons weten dat zij een vrijwilliger hebben die ze eens in de bloemetjes wilden
zetten. Vanaf 23 februari hebben wij
elke dag 1 vrijwilliger belicht op onze
website en op onze facebookpagina.
Wij geven jou de kans om alle korte
interviews van deze top vrijwilligers
nog eens na te lezen.
Roger Hanskens - FedOS Chevrotex
en FedOS Oost-Vlaanderen
Rita De Munck - FedOS OostVlaanderen

Hoelang ben jij al vrijwilliger?
Roger: ik ben gestart als bestuurslid bij
de vriendenkring van de gepensioneerden van Chevron, wat later Chevrotex
werd. Dat is ondertussen al iets meer
dan 20 jaar geleden. In 1998 zijn wij lid
geworden bij Verbond van Senioren,
toen nog de naam van FedOS vzw.
Rita: ik weet nog dat ik, als net gepensioneerde, een dame ontmoette tijdens
een Tai-Chi les. Zij was bestuurslid bij
FedOS en ik zei haar dat ze het mij gerust mocht laten weten als ik iets kon
doen. Kort daarna vroeg ze mij of ik
geen penningmeester wou worden en
zo geschiedde. Dat was trouwens ook
in 1998.
Wat doe jij allemaal als vrijwilliger binnen
FedOS?
Roger: ik ben gestart als bestuurslid van
een afdeling, daarna werd ik bestuurslid
bij FedOS Oost-Vlaanderen. Na enige
tijd werd ik er ondervoorzitter en sinds
anderhalf jaar ben ik voorzitter. Daarnaast zetel ik ook in de raad van bestuur van FedOS vzw als ondervoorzitter.
Rita: ik ben altijd penningmeester gebleven bij FedOS Oost-Vlaanderen. Daarnaast help ik waar nodig bij activiteiten.
Waar haal jij jouw motivatie om vrijwilliger
te zijn?
Roger: het sociaal engagement zit in
mij. In mijn jeugd, mijn jaren als soldaat,
mijn werk en noem maar op: ik heb
mij altijd geëngageerd om mensen te
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helpen en verantwoordelijkheden op te
nemen. Wat ik ook heel erg belangrijk
vind, is dat je als vrijwilliger zelf ook je
grenzen aangeeft en aanvoelt wanneer
het teveel aan het worden is. Het
draait nooit om jezelf als persoon, maar
wel om de organisatie waarvoor je je
inzet.

Wij vroegen aan Clémence wat ze allemaal doet voor de club en wat ze zo
belangrijk vindt aan vrijwilligerswerk.
Ze vertelde het ons in een kort filmpje.
Het filmpje kan je online bekijken door
te surfen naar
http://bit.ly/clemencevermoesen.
Roger Delattre - FedOS Antwerpen

Rita: ik heb ook direct deelgenomen
aan de activiteiten binnen FedOS OostVlaanderen, los van mijn taak als penningmeester. Ik ben enorm graag onder
de mensen en heb in al die jaren een
aantal prachtige vriendschappen opgebouwd. Ik mag wel zeggen dat ik een
sociaal beestje ben.
Clémence Vermoesen - FedOS Anderlecht Centrum
Clémence Vermoesen is bestuurslid
van FedOS Anderlecht Centrum. Zij
wordt door haar voorzitster in de
bloemetjes gezet.

Hoelang ben jij al vrijwilliger?
In 2020 vier ik mijn 20e jaar als voorzitter van FedOS Antwerpen, maar ik was
daarvoor al jaren actief in mijn club, de
Seniorenclub van Alcatel Bell.
Wat doe jij allemaal als vrijwilliger binnen
FedOS?
Eerst en vooral doe ik nog heel wat
taken binnen de Seniorenclub van Alcatell Bell. Ik ondersteun de voorzitter en
6
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help mee in de organisatie van de vele
activiteiten die wij organiseren. Zoals je
hierboven kunt lezen ben ik voorzitter
van FedOS Antwerpen. Samen met andere bestuursleden zorg ik ervoor dat
er boeiende activiteiten worden georganiseerd zodat de afdelingen in Antwerpen met elkaar in contact komen.

renwerking. Ik ben er ook altijd bij om
de muziek te regelen en ervoor te zorgen dat zijn hun ding kunnen doen. Het
beeldje op de foto zijn de wachtegalen.
Een lid van de Seniorenwerking maakte
dit in klei.

Ik zetel ook al jaren in de raad van bestuur van FedOS vzw. Op die manier
ben ik aanwezig op elk niveau binnen
de organisatie. Dat helpt mij om te weten wat er leeft bij de clubs en bij de
organisatie zelf.
Ghislain van Assel - Seniorenwerking
Wachtebeke
Hoelang ben jij al vrijwilliger?
Ik engageer mij al mijn hele leven in tal
van organisaties en verenigingen. Sinds
5 jaar ben ik, samen met mijn echtgenote, lid van de Seniorenwerking. Kort
daarna ben ik begonnen met het helpen
voor, tijdens en na activiteiten.
Wat doe jij allemaal als vrijwilliger binnen
FedOS?
Ik zorg vooral voor logistieke ondersteuning. Bij de club zijn er veel activiteiten voor een hondertal personen en
ik zorg dat de zaal klaar staat voor de
mensen arriveren. 's Avonds zorg ik er
ook voor dat alles tijdig opgeruimd
wordt. Zo kan het bestuur zich met
andere zaken bezighouden. Mijn echtgenote zingt bij de 'wachtegalen', dat
zijn de zingende dames van de Senio-

Waar haal jij jouw motivatie om vrijwilliger
te zijn?
Ik doe het al mijn hele leven. Ik denk
dat het een beetje in mijn bloed zit.
Het leuke eraan is ook dat ik veel dingen samen met mijn echtgenote doe en
dat maakt het nog beter. Ik zie het nog
lang zitten om het op deze manier verder te doen. Ik vind het wel belangrijk
dat ik op tijd stop. Als ik een bepaalde
leeftijd bereik, dan zal ik niet twijfelen
om mijn taken door te geven aan jongere mensen.
Ik ben ook heel graag praktisch bezig,
daarvoor mogen ze altijd een beroep
7
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doen op mij. Ik ben bijvoorbeeld ook
een 'mooimaker'. Dat betekent dat ik
1km natuur onder mijn verantwoordelijkheid heb dat ik proper moet houden
en dat doe ik ook heel plichtsbewust.
Yvette Vervynck - Ganda Team Gent
Hoelang ben jij al vrijwilliger?
Ik ben bijna 15 jaar lid van de club. Ik
denk dat ik heel snel ben beginnen helpen bij kleine taken en zo steeds meer
ben gaan doen tot ik uiteindelijk bestuurslid werd.
Wat doe jij allemaal als vrijwilliger binnen
FedOS?
Ik doe heel veel praktische zaken: post
versturen, kaartjes gaan kopen, logistiek tijdens activiteiten, … Wat ik ook
doe en eigenlijk het meest van al doe, is
meegaan met mensen die op doktersbezoek moeten. Ze vragen mij dan om
mee te gaan en dan doe ik dat. Veel
oudere mensen uit onze club zijn minder goed te been en hebben soms
schrik om alleen het openbaar vervoer
te nemen. Ik ga dan mee met hen. Zo
voelen ze zich veiliger en het is sowieso
ook aangenamer om zo’n zaken niet
alleen te moeten doen.
Los van FedOS ga ik ook elke woensdag op bezoek in een woonzorgcentrum in Gent. Daar ga ik langs bij de
mensen op de kamer en ga ik met hen
wandelen buiten. Mijn moeder verbleef
daar en de contacten waren er zo goed
dat ik er ook na haar overlijden ben
blijven gaan.
8

Waar haal jij jouw motivatie om vrijwilliger
te zijn?
Ik noem mezelf geen vrijwilliger en wil
het ook niet door anderen genoemd
worden. Ik heb het altijd vanzelfsprekend gevonden om mensen te helpen
en ik help ook echt graag de mensen. Ik
vind het wel belangrijk dat ik zelf kan
bepalen wat ik doe en wanneer ik het
doe. Ik wil er ook zelf een goed gevoel
aan overhouden. Heb ik dat niet, dan
stop ik er liever mee. Het is echt belangrijk dat je jouw eigen grenzen kent
en die ook aangeeft tegen de andere
mensen.
Ivan Laloup - Senior Service Club
Hoegaarden
Hoelang ben jij al vrijwilliger?
Dit jaar ben ik mijn 43e jaar ingegaan
als voorzitter van de club. Wij zijn met
een tiental mensen die de ‘harde kern’
vormen van de club en ervoor zorgen
dat de mensen veel en leuke activiteiten kunnen beleven.
Wat doe jij allemaal als vrijwilliger binnen
FedOS?
Heel veel. Wij organiseren activiteiten
op elke dag van de week. Ik help mee
met het plannen en het uitvoeren en
probeer zelf ook zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Zo weet en voel ik wat er
leeft onder de mensen en ben ik ook
letterlijk onder de mensen.
Wat vind jij belangrijk in jouw vrijwilligerswerk?

Week van de VRIJWILLIGER
wel de voorbereidingen als de activiteit
zelf. Ik ben ook nog bestuurslid van beweging.net in Duffel en dit tevens ook
de sponsor van de Parkinson Praatgroep.
Wat vind jij belangrijk in het vrijwilligerswerk?

Dat wij ontspanning kunnen bieden aan
de mensen op allerlei vlakken, zo geniet
iedereen van wat hij/zij leuk vindt. Ik
vind het ook belangrijk dat ik mijn collega-vrijwilligers kan ondersteunen,
want ook op administratief vlak komt
er heel wat bij kijken. En als laatste en
veruit het belangrijkste is de babbel
met de mensen belangrijk. Een babbel
met de mensen in hun eigen dialect is
van een enorm groot belang. Gewoon
eens vragen hoe het met hen gaat en
iemand de tijd geven om eens zijn/haar
verhaal te doen.

In het algemeen vind ik dat je beter
hulp kan geven dan dat je hulp nodig
hebt. Ik vind dat vrijwilligerswerk een
ontzettend groot maatschappelijk belang heeft. Mensen die elkaar helpen, is
van het schoonste wat er is. Zelf ben ik
40 jaar actief geweest in de zorgsector,
dus ik heb mijn ganse leven niets anders
gedaan. Het zit in mij en ik vond het
evident om dat na mijn beroepscarrière
verder te zetten.

Rita Lambrechts – Parkinson Praatgroep Duffel
Hoelang ben je al vrijwilliger bij FedOS?
Sinds 1 september 2014 ben ik vrijwilliger bij de Parkinson Praatgroep, ik doe
dit samen met mijn echtgenoot.
Wat doe je allemaal als vrijwilliger?
Alles wat met catering te maken heeft.
Elke eerste woensdag van de maand is
er een activiteit van de club en dan
zorg ik ervoor dat alles in orde is. Zo-

Cuc Lethi – FedOS Everna Scrabbleclub
Hoelang ben jij al vrijwilliger?
Ik ben sinds zes jaar lid van de scrabbleclub en ben direct begonnen met te
helpen waar nodig.
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Wat doe jij allemaal als vrijwilliger binnen
FedOS?

ken. Dat werd steeds meer en nu help
ik waar ik kan.

Ik haal met mijn auto een aantal clubleden op die in mijn buurt wonen. Na de
activiteit breng ik die uiteraard terug
naar huis. Verder help ik ook bij het
opstellen van de zaal, het klaarzetten
van de koffie en de andere dranken. Ik
bedien ook het scrabblebord tijdens
het spel.

Wat doe jij allemaal als vrijwilliger binnen
FedOS?
Ik heb een aantal vaste taken die ik doe.
Ik verstuur de verjaardagskaarten, jammer genoeg ook de rouwkaartjes. Voor
het nieuwjaarsdiner zorg ik ervoor dat
er elk jaar een originele menukaart op
tafel komt en dat de mensen een mooie
uitnodiging in de bus krijgen. Ik koop
ook geschenken aan en zorg voor de
lidkaarten. Ik werk graag met de computer en binnen de club weten ze dat
ze mij daar voor mogen vragen.
Tijdens de activiteiten zelf doe ik ook
allerhande taken samen met de andere
vrijwilligers binnen de club.
Waar haal jij jouw motivatie om vrijwilliger
te zijn?

Waar haal jij jouw motivatie om vrijwilliger
te zijn?
Ik ben nog volop bezig met de Nederlandse taal te leren en lid zijn van de
scrabbleclub helpt mij daar enorm mee.
Ik ben ook zeer graag onder de mensen, ik werk nog als verpleegster, en bij
de scrabbleclub voel ik me echt thuis.
Carry Vrancken – Belcrown Senioren
Hoelang ben jij al vrijwilliger?
Ik kan er geen getal op kleven. Mijn
echtgenoot is na zijn werk bij de club
beland en ik ben ook beginnen deelnemen aan activiteiten. Eerst gewoon als
lid en ik hielp dan met hele kleine ta10

Ik vind het belangrijk dat mensen elkaar
helpen. Er zijn vele vrijwilligers actief
op vele verschillende vlakken en dat
vind ik echt goed. Je lost er veel problemen mee op. Ik haal er voor mezelf
ook veel voldoening uit en dat is natuurlijk ook belangrijk.

FedOS vzw bedankt al haar
vrijwilligers voor hun onuitputtelijke inzet. Dankzij jullie
is ons netwerk van lidafdelingen een hechte familie waar
het altijd goed thuiskomen is.
Daarom rollen wij voor jullie
ALLEMAAL de rode loper uit!
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FedOS Provinciaal
Antwerpen
Kerstfeest Seniorenclub Alcatel Bell
In deze periode van het jaar denken wij
eerder aan carnaval en de komende
Paasactiviteiten. Toch willen wij nu
even vertellen over de reeds tientallen
jaren bestaande traditie van het Kerstfeest van de seniorenclub van Alcatel
Bell. Elk jaar in december organiseren
wij ons Kerstfeest als afsluiting van het
activiteitenjaar.
Ook op 11 december 2018 werd de
traditie voortgezet in ons clubhuis Extra Time te Hoboken. Als bedrijfsclub
van ex-werknemers van Bell Telephone
is dit lange tijd een ‘gesloten’ eigen club
festiviteit geweest. Enkele jaren geleden
werd ons kerstfeest ook toegankelijk
gemaakt voor de bestuursleden van
onze federatie FedOS P.A. Een logische beslissing vermits wij in onze Antwerpse federatie gezamenlijk activiteiten, bezoeken, uitstappen en reizen
maken en het gezamenlijk feesten ons
een normale evolutie leek onder clubvrienden. Zodoende is ons Kerstfeest
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van een eigen clubfeest uitgegroeid tot
een gezamenlijke jaarlijkse happening.
Dat was te beleven op maandag 11 december 2018. Het werd weer een gezellig samenzijn van zo’n 150 deelnemers van onze leden en de leden van
diverse clubs FedOS P.A. Om 11.30 u
verwelkomden wij de gasten met bubbels of fruitsap, gevolgd door een uitstekend diner. Tijdens het verloop van
deze feestelijke namiddag huldigen wij
ter traditie onze leden, zoals onze animatoren die de diverse onderafdelingen
op het vlak van cultuur, sport en recreatie begeleiden. Hiernaast huldigen wij
ook de 80-jarigen, verdienstelijke leden,
kampioenen en de koppels die hun huwelijksjubileum van 50, 60 of meer huwelijksjaren vieren. Iedereen wordt
met een passende attentie bedacht.
De traditie wil ook dat wij een grootse
tombola organiseren die door de aanwezigen zeer geapprecieerd wordt.
Niet alleen omwille van de prachtige en
waardevolle prijzen, maar zeker ook,
zo denken wij toch, door de sympathie
voor en het enthousiasme van de deelnemers voor ons kerstfeest.

FedOS Provinciaal
Uiteraard wordt ons kerstfeest geanimeerd door muziek. Het was orgelist
DJ Claes Wim, bijgestaan door een gitarist, die met prachtige muziek en zang
van vroeger en nu, de sfeer nog meer
opluisterden en uitnodigden tot de
dans. Het was een succes : telkens een
vol bezette dansvloer! Jazeker, met
jeugdige ambiance besloten we het
kerstfeest met een fameuze polonaise
doorheen de feestzaal. Geweldig toch!
Het spreekt voor zich dat iedereen deze traditie wil verder zetten en ons
kerstfeest 2019 is reeds gepland op
maandag 9 december. Het kerstfeest
staat symbool voor sfeer, een gezellig
culinair hoogstandje en een element
van verbondenheid.
Roger Delattre
Namens Seniorenclub Alcatel Bell

Vlaams-Brabant
Op zaterdag 19 januari vierden de
55plussers van Kortenberg hun 30-jarig
bestaan. Dit is iets om fier op te zijn en
dus het vermelden zeker waard.
Op deze mooie dag mocht een speech
natuurlijk niet ontbreken. Om de aanwezigen te verwelkomen deed de voorzitter Raymonde De Coster een
woordje:
Beste vrienden 55plussers,
Hartelijk welkom op ons nieuwjaarsfeest,
ook welkom aan Marie-Jeanne Deschuyteneer, voorzitster van Vlaams-Brabant, en

Lise Leonard onze vaste educatieve medewerker.
Zoals u ziet zijn de tafels en de zaal
weer heel mooi versierd want vandaag
vieren wij ons prachtig jubileum, namelijk
het 30-jarig bestaan van onze vereniging.
Voor u staat dan ook een trotse en blije
voorzitter. Eerst en vooral wens ik in
naam van het bestuur en in mijn persoonlijke naam u een gezond en gelukkig
2019 .
Bij een jubileum is het gebruikelijk eventjes stil te staan bij het ontstaan en de
ontwikkeling van de vereniging. Maar om
er geen lange toespraak van te maken
hebben we geopteerd om een collage te
maken met de eerste nieuwsbrieven, documenten en foto’s.
Daarnaast wil ik jullie er attent op maken
dat hier vandaag nog verschillende bestuursleden en vrijwilligers van het eerste
uur van 1989 aanwezig zijn en ook van
de volgende jaren die er allemaal mede
voor gezorgd hebben dat we een vereniging geworden zijn met meer dan 340
leden.
Het is dan nu ook het ideale moment om
al onze huidige vrijwilligers en bestuursleden te bedanken en onze waardering
voor jullie prachtig werk uitdrukkelijk uit
te spreken. Ik hoop dat wij onze samenwerking nog lang zullen kunnen voortzetten en dat wij ook in de toekomst van
elke activiteit een feest kunnen maken
voor onze leden! Ik wil nogmaals benadrukken, beste vrijwilligers, hoe wij jullie
ijver en inzet appreciëren.
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Om onze dankbaarheid te tonen aan alle
bestuursleden en vrijwilligers van 1989 tot
vandaag wil ik graag nog een warm applaus vragen voor het prachtige werk dat
jullie in onze club leveren en hebben geleverd, bedankt!
Ik dank jullie alvast voor de trouwe opkomst tijdens de voorbije jaren en hopen
dat jullie ook vandaag weer een fantastische dag zullen beleven. Eerlijk gezegd
daar twijfelen we niet aan.

We waren met velen, wel 97 leden
schreven zich in. Om 10 u verzamelden
we aan het onthaal waar de 4 gidsen
van de toeristische dienst Borgloon
ons welkom heetten.
De groep werd netjes verdeeld en het
bezoek kon starten.

Tot slot wil ik met één ieder van jullie het
glas heffen op de afgelopen 30 jaren,
maar ook op een nog lange en mooie toekomst van onze vereniging.”
Raymonde De Coster,
Voorzitter 55plus Kortenberg

Limburg
Op donderdag 28 februari bracht
FedOS Provincie Limburg een begeleid
bezoek aan Fruit- en groenten Veiling
BelOrta in Borgloon.
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Er werd ons duidelijk gemaakt dat de
veiligheid erg belangrijk is want het
gonst er van de activiteit. Dus elke
groep moest samenblijven en per
groep werd een steward aangeduid die
samen met de gids alles in goede banen
leidde. Dit was geen overbodige luxe
daar er snel werd gereden door de vele heftrucks. Het personeel behandelt
soms 4000 ton groenten en fruit per

FedOS Provinciaal
dag in de grootste coöperatieve veiling
van Europa.
We overliepen de geschiedenis van het
veilingwezen en van BelOrta in het bijzonder.

Onverwacht was de cafetaria van de
veiling toch open, waar de meesten
nog een kopje koffie of een speciaal
biertje bestelden.

Je leert hoe het veilingsysteem werkt,
volgt het traject dat de groenten en
fruit, afkomstig van de fruitboeren in
Haspengouw maar ook vanuit de ganse
wereld , aflegt van de producent tot in
je plaatselijke supermarkt. Ook de verkoopactiviteiten die 's morgens plaatsvinden aan de veilingklokken werden
uitvoerig uitgelegd.
Na de rondleiding die 90 minuten
duurde kreeg iedereen nog een appeltje voor de dorst.

Het was echt de moeite.
Marie-Berthe Goffin
Voorzitter FedOS vzw
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Oost-Vlaanderen
NIEUWJAARSONTMOETING
FedOS Oost-Vlaanderen – Ledeberg
24 januari 2019.
Ondanks besneeuwde, gladde wegen en
vorsttoestanden hebben de tientallen
aanwezigen in een mooi versierde en
goed verwarmde zaal kunnen meegenieten van de FedOS-OV en LivinusLedeberg nieuwjaarsreceptie.
Na het traditionele welkomstwoord
met wederzijdse wensen voor 2019
werd er getoost. Daaropvolgend was
er dit jaar een optreden gepland van
een 18-tallig vrouwelijk zangkoor en 2
technische begeleiders genaamd ‘DE
WACHTEGALEN’. Dit koor is aangesloten bij de overkoepelende club
GSC Wachtebeke met als voorzitster
Mevr. Andrea Van Landeghem. Niet
alleen de naam van het koor is goed
gekozen, maar ook de keurige presentatie(rood-zwarte outfit) en vooral de
zang was bijzonder animerend met
kwalitatief hoogstaande passages en
vooral liedjes uit de ‘tijd van toen’ door
een koor ‘uit eigen kweek’.
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Heel verdienstelijk waren de inleidende
commentaren van de koorleidster Nadine (al of niet op zijn Wachtebeeks)
die samen met de zangeressen er een
zeer te waarderen geheel maakten.
Tussendoor was er nog een tombola
gepland (met een Ledebergse 1e prijswinnares). Na de koffie en taart kwam
dan het 2e deel van het optreden
waarbij alweer zeer fijn gebrachte uitvoeringen in meerdere taalversies bijzonder werden geprezen.
Het afsluiten met een a-capella-versie
van Walter De Buck en een onvermijdelijke polonaise lieten in het geheugen
een deugdzame en onvergetelijke namiddag na, waarvoor dank en waardering aan de organisatoren en uitvoerders. Hierbij aansluitend de vrijwilligers,
medewerkers, de zaaluitbating en de
voorzitter Livinusclub Ledeberg - Roger Martens en zijn bestuur.
De opbrengst van de bloemenverkoop
werd naar jaarlijkse gewoonte gestort
aan de sociale werkgroep ‘Toontje’ uit
Ledeberg.
Hanskens Roger
Voorzitter OVL a.i.

FedOS Provinciaal
West– Vlaanderen

knappen, maximum 7 euro per week.

Op bezoek in een opvangcentrum
voor vluchtelingen in Brugge

En dan is het wachten tot men op gesprek mag komen bij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en
Staatlozen (CGVS). Tijdens een persoonlijk onderhoud met een medewerker van het CGVS krijgt de verzoeker
de kans om zijn verhaal te vertellen.
Vervolgens onderzoekt het CGVS of
de verklaringen met de werkelijkheid
overeenstemmen en of ze de verzoeker toelaten om het vluchtelingenstatuut te verkrijgen. En dus is het opnieuw wachten op het verdict. In het
slechtste geval moet je twee of drie
jaar wachten. Gedurende het lange
wachten krijgt de verzoeker een voorlopige verblijfsvergunning.

Het is een onopvallende gevel in Brugge, waarachter het Rode Kruis Opvangc e n t r u m hu i s t . F ed O S W e s t Vlaanderen ging op bezoek en leerde
heel wat bij over de opvangprocedure.
Het centrum in Brugge is het kleinste
van de vijftien Rode Kruis opvangcentra. Het telt 60 plaatsen voor families,
alleenstaanden en niet-begeleide minderjarigen.

Officieel spreekt men niet meer van
‘asiel’, maar van ‘verzoek tot internationale bescherming’. Van zodra mensen
arriveren in ons land en een verzoek
indienen bij de dienst Vreemdelingenzaken in Brussel worden ze doorverwezen naar een opvangcentrum (tenzij
een andere Europese lidstaat verantwoordelijk is). Ze krijgen dan een papiertje mee met het adres en moeten
op eigen houtje de weg zien te vinden.
Bij hun aankomst krijgen ze een bed
toegewezen en een basispakketje met
o.a. zeep. Later zullen ze hun zeep en
dergelijke zelf moeten bekostigen. Dit
kan door zakgeld bij te verdienen in het
centrum door schoonmaakklusjes op te

Hoe doodt men dan de tijd tijdens al
dat lange wachten? De opvangcentra
doen hun best om activiteiten te verzinnen: voetbal, knutselen met de kinderen, taallessen, koken… Er is een
kleine ontspanningsruimte met een biljarttafel en vooral… een wifi code. De
kinderen gaan naar school en vrijwilligers helpen hen met huiswerk.
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Maar het moment waarop iedereen zit
te wachten is dus die beslissing van het
CGVS. Als die negatief is, kan men zich
nog wenden in beroep tot de Raad
voor Vreemdelingenbetwisting en daarna tot de Raad van State, maar in de
praktijk weerlegt die zelden een beslissing.
De gelukkigen krijgen een verblijfsvergunning van vijf jaar (na vijf jaar wordt
dit omgezet in onbeperkt als de omstandigheden in het land van herkomst
niet verbeterd zijn) waarmee ze officieel mogen werken en een huis huren.
Dat is hun eerste nieuwe doel. Er
wordt verwacht dat ze dit zelfstandig
zoeken en de meeste vluchtelingen, die
al heel wat hebben meegemaakt en van
aanpakken weten, slagen hier ook in.
Wie minder geluk heeft, krijgt het bevel
het land te verlaten. Niet zelden kiest
men dan voor de illegaliteit, een gevaarlijke piste waar misbruik op de loer ligt.

nok en dook in de onderaardse gang
die de ‘oude’ KVS verbindt met het
nieuwe bijgebouw.
De KVS werd opgericht in 1887 en was
het eerste Nederlandstalig theatergezelschap in Brussel, dat toen al hoofdzakelijk Franstalig was. Het gebouw was
oorspronkelijk een wapenarsenaal. Tijdens de inhuldiging van het gebouw
sprak het Belgisch vorstenhuis, in de
persoon van Koning Leopold II, voor
het eerst in de geschiedenis in het Nederlands. Toch wel een memorabel
moment, dus.

De KVS, Vlaamse trots in Brussel

Heel typerend voor het gebouw zijn de
sierlijke terrassen aan de buitenkant.
Die hebben niet enkel esthetische
waarde, ze hadden in de 19e eeuw ook
nut als vluchtweg voor als er brand uitbrak, iets wat wel vaker gebeurde in
theaters. Ook de KVS werd in 1955
nog bijna compleet verwoest door een
brand. Men trok het theater toen opnieuw op, maar in een vrij saaie stijl en
tegen eind jaren 90 bevond het theatergebouw zich alweer in een bouwvallige staat en werd opnieuw gerestaureerd en aangevuld door een nieuwbouw op de Arduinkaai, die in gebruik
werd genomen in 2004. Tijdens de
werken verhuisde de KVS naar de bottelarij in Molenbeek.

Ken je de KVS, de Koninklijke Vlaamse
Schouwburg in Brussel? Het is een elegant theatergebouw met een prachtige
uitstraling en ook wel een sappige geschiedenis. FedOS Brussel bestudeerde
de cultuurtempel van de kelder tot de

Die restauratie was broodnodig. Het
geklasseerde gebouw was tot op de
draad versleten. De technische voorzieningen waren rampzalig en men
kampte met chronisch plaatstekort.
Maar Brussel, eigenaar van het gebouw,

De FedOS’ers vonden het bezoek razend interessant en prezen zich gelukkig in ons Belgenlandje geboren te zijn.
Kristien Vermoesen

Brussel
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had in eerste instantie weinig oren naar
de Vlaamse verzuchtingen. Het werd
een politieke lijdensweg om aan de nodige financiële middelen te geraken. En
men zal ook luidop gevloekt hebben
toen bleek dat de funderingen er nog
slechter aan toe waren dan eerst gevreesd.
Er werd ook een heftige discussie gevoerd over hoe er moest worden omgegaan met de decoratieve details van
dit hoogst originele meesterbouwwerk
uit 1887 van Jean Baes. De expressieve,
pittoreske details maken dit tot toppunt van de neorenaissance. Victor
Horta was gek op dit gebouw. Tijdens
de vernieuwing werd er wel wat nep in
verwerkt, sommigen spreken van
‘Disney stijl vervalsing’. Even netelig
was ook de vraag wat te doen met de
wandschilderingen in de oude foyer.
Wie zou die peperdure ‘onverwachte’
restauratie betalen en was het nog
meer uitstel waard? En zodus werd er
plaatselijk gerestaureerd. Half en half,
dus. Je krijgt een beeld van de oorspronkelijke sfeer.
Vandaag de dag beschikt de KVS over
drie theaterzalen: 'de Bol' is de gerestaureerde zaal in de Lakenstraat, 'de
Top' is de polyvalente ruimte die zich
onder het glazen dak van de schouwburg bevindt en 'de Box' werd ondergebracht in de nieuwbouw aan de overkant. Over ‘de Bol’ zijn de meningen
verdeeld bij onze FedOS’ers. Het werd
opgevat als een gebouw binnen een gebouw. Het lijkt op een groot betonnen
ei. Vele FedOS’ers vinden de moderne

structuur vloeken met de authentieke
stijl van de buitenkant.

Een andere doortastende ingreep van
de architect is dat hij het podium eenetage liet zakken tot net boven het
straatniveau. De poort en ramen in de
achtergevel van het wapenarsenaal krijgen zo plots werkelijk zin als laadplateau. Meteen is de toneeltoren hoog
genoeg voor hedendaagse decors. Theatermakers die het willen, kunnen door
deze openingen een visuele en fysieke
band leggen tussen het podium en
de Arduinkaai. Door de mobiele opstelling van de stoelen kunnen podium en
zaal in elkaar overlopen en kan de zaal
tijdelijk als podium dienen of kunnen
podium en zaal samen één reuzenbalzaal worden. Maar ook een orkestbak
kan met weinig moeite ingericht worden. Al zijn er in de zaal slechts 500
plaatsen, het is nu al een van de aantrekkelijkste in Brussel.
Kristien Vermoesen
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Open activiteiten
Vlaams-Brabant
30 april 2019: Contactdag FedOS
Vlaams-Brabant? Busuitstap naar Grimbergen – volkssterrenwacht MIRA, bezoek kasteel Groot-Bijgaarden en Floralia Brussels. Prijs € 42. Meer informatie en inschrijven via Mevr. De Coster
Raymonde 02/7595685 of mailen naar
nathalie_rdc@yahoo.com. In organisatie van 55Plus Kortenberg.

matie en inschrijven via de heer Delattre Roger 03/8275839 of mailen naar
roger.delattre@skynet.be.
21 mei 2019: Bezoek aan het Chocolademuseum in Antwerpen. Prijs € 15
(inclusief verschillende chocoladedegustaties). Meer informatie en inschrijven
via de heer Delattre Roger 03/8275839
of mailen naar
roger.delattre@skynet.be.
29 september tot 3 oktober 2019:
Op stap met PolSam naar de Champagnestreek Reims (Frankrijk). Prijs €735.
Meer informatie en inschrijven via de
heer Meeuws Dany of de heer Delattre
Roger 03.827.58.39 of mailen naar roger.delattre@skynet.be.

10-13 juni 2019: All-In Busreis La
Baule - Saint Nazaire. Prijs, inschrijving
en informatie seniorservice.club@gmail.com of 0472/048537.
In organisatie van vzw Senior Service
Club Hoegaarden.

Antwerpen
24 april 2019: Lentefeest Bell Senioren Geel met etentje en voordracht
‘Besparing op energie’. Prijs € 21
(dranken niet inbegrepen). Meer informatie en inschrijven via de heer Delattre Roger 03/8275839 of mailen naar
roger.delattre@skynet.be. In organisatie van Bell Senioren Geel.
16 mei 2019: Voorstelling Theater
Elckerlyc “ ‘t Schoon Verdiep”. Prijs €
18 (inclusief pauzedrankje). Meer infor20

Oost-Vlaanderen:
Maandag 3 juni 2019 (14u-16u) - Prison Talk’. Een ex-gedetineerde vertelt
over het leven in de gevangenis, samen
met een buddy (een gevangenisdirecteur op pensioen). GC Cultuurhuis
Safarken, Dr. J. Perseynplein 6, 9185
Wachtebeke. Voor meer informatie en
inschrijvingen bel 0485/173243 of mail
andrea.vanlandeghem51@gmail.com.

West-Vlaanderen
Infonamiddag EHBO + info defibrilator
(AED) met oefenpop (Organisatie
FedOS Groot Ichtegem) op donderdag 9 mei 2019 (13u30) in het LDC
De Ster, Engelstraat 54 te Ichtegem.
Prijs 4 euro. Meer informatie en inschrijvingen: frans.demey@skynet.be.

Kunstwedstrijd
Een wereld voor spreekwoor- Alle kunstdisciplines zijn welkom
(schilderkunst, grafiek, beeldhouwwerk,
den en gezegden
2019 is het Bruegeljaar met tal van activiteiten. FedOS en BOp slaan de handen samen in een artistiek project. We
gaan op zoek naar kunstenaars 50+
(zowel individueel als in groep) die een
artistiek werk willen maken dat gebaseerd of geïnspireerd is op spreuken of
gezegden. Het schilderij van Pieter
Bruegel de oude, ‘De verkeerde wereld’ (met maar liefst 118 oude spreuken), kan hier een inspiratiebron zijn.
Ook hedendaagse gezegden of spreuken, zelfs uit andere landen of continenten, mogen ook als inspiratiebron
gebruikt worden.

literatuur, collages, assemblage, fotografie, poëzie, film, installaties, performances, dans ….).
Indien u zin heeft om deel te nemen
aan dit artistiek project kan u zich tot
en met 31 mei 2019 kandidaat stellen.
Een selectiecommissie (FedOS en BOp)
zal uw ingezonden werk (of idee) beoordelen. De tentoonstelling met de
geselecteerde werken wordt voorzien
in de gebouwen van het Zaterdagplein
6 en dit vanaf 6 december 2019. De
tentoonstelling loopt tot en met 21
februari 2020.
Voor meer informatie kan u terecht op
www.fedos.be.
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Audiokrant
Wist je dat je de krant ook
kan horen?
Vzw Kamelego biedt zeven Vlaamse
krantentitels aan in gesproken vorm,
onder de noemer ‘audiokrant’. Mensen
met een leesbeperking kunnen op die
manier luisteren naar De Tijd, De Morgen, De Standaard, Het Belang van Limburg, Gazet van Antwerpen, Het
Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws.
Een formule die niet alleen blinden en
slechtzienden helpt, maar ook dyslectici, senioren, MS- en afasiepatiënten, anderstaligen, laaggeletterden of personen
met een motorische beperking. Terwijl
de tekst voorgelezen wordt, verschijnt hij tevens op het scherm.
Deze audiokranten zijn elke ochtend
digitaal beschikbaar in Daisy-formaat
(Daisy staat voor "Digital Accessible
Information System" en is een speciaal
digitaal formaat) en kunnen online gelezen worden via de website
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www.anderslezen.be of via
de ’anderslezen app’ voor iOS en
Android.
Op deze manier wil Kamelego de beoogde doelgroep op een laagdrempelige manier toegang verlenen tot de dagelijkse actualiteit, informatie rond het
algemene cultuuraanbod, sportnieuws,
beursberichten enz. .
Speciaal voor bestuursleden en
leden van afdelingen van FedOS is
er een korting van €10 voorzien
voor een jaarabonnement (€110
i.p.v. €120). Voor die prijs krijg je
toegang tot de zeven kranten.
Je kunt je eigen abonnement aanvragen
via https://fedos.kamelego.be.
Op maandag 15 april kun je bij FedOS
terecht voor een infosessie rond de
audiokrant. Wij tonen jou hoe het
werkt en hoe je een abonnement kunt

FedOS team
aanvragen. Deze infosessie gaat door in
het kantoor van FedOS vzw op het Zaterdagplein 6, 1000 Brussel. We starten
om 13u30, het einde is voorzien rond
15u. De infosessie is volledig gratis,
maar inschrijven is verplicht via wouter@fedos.be.

Afscheid van Christel Moens
en Carina Rooselaers
Begin 2019 namen we afscheid van 2
collega’s nl. Christel Moens (digital
marketeer) en Carina Rooselaers
(verantwoordelijke Brussel). Wij wensen hen veel succes toe in hun nieuwe
loopbanen.
Dit maakt dat het FedOS team op korte termijn van 8 op 5 terugviel. Op 1
april zijn 2 nieuwe medewerkers gestart. In de volgende Infor Senior stellen wij ze graag uitgebreid aan u voor!
Rudy Blauwbloeme

Colors of my Life
Wist u dat onze directeur Rudy Blauwbloeme zelf ook kunstenaar is? Hij stelt
voor het eerst tentoon met een 50-tal
werken. Hij nodigt alle FedOS-leden
dan ook uit om een kijkje te nemen op
15, 16, 25 en 26 juni in het Kunstatelier
Hangar 14, Poelbergstraat 14 in 3270
Schoonderbuken (Scherpenheuvel).
‘Meet & Greet’ op zondag 16 juni met
openingsspeech om 15u, gevolgd door
een receptie.

Al meer dan 40 jaar schilder ik. Als 10
-jarige zette ik mijn eerste stappen in
de academie voor Schone Kunsten in
Oudenaarde om er 12 jaar later af te
studeren. Alle jaren die erop volgden,
ben ik blijven schilderen. Het is een
constante doorheen mijn leven. Als ik
de werken die ik als jongere maakte,
vergelijk met die van nu, valt één ding
op nl. het kleurgebruik is altijd hetzelfde gebleven: sterk, zuiver én raak!
In de expo Colors of my Life presenteer ik een overzichtstentoonstelling
met werken van de voorbije 40 jaar.
Graag nodig ik u uit om een kijkje te
komen nemen en samen met mij te genieten van een explosie van vormen en
kleuren.
Rudy Blauwbloeme

23

24

