
Intersectorale seniorenwerking  

 Seniorenwerking Oost-Vlaanderen  

Te
l:

 0
9

/
2

6
9

 9
3

 3
3

 

o
o

s
t_

v
la

a
n

d
e

re
n

@
a

c
o

d
.b

e
 

2016/10 Jaargang 1, nr. 1 

Bij de Seniorencommissie was aanvankelijk de aandacht vooral toe-
gespitst op recreatie, gezellig samenzijn en op feesten. De groeien-
de vergrijzing veranderde het klimaat. Nieuwe uitdagingen dienden 
zich aan. Hoe blijven onze leden lid na hun pensioen? Welke  
activiteiten zijn nodig om de aandacht van de leden te focussen? 
Alle sectoren werkten positief mee aan de omvorming. 
 
De Commissie vergadert maandelijks (2e dinsdag van de maand) 

met een vaste agenda: goedkeuring verslag, opvolging verslagen 

(nationale en provinciale vergaderingen), activiteitenkalender,  

bijzondere punten en varia. Alle sectoren worden op de hoogte ge-

houden van alle activiteiten, recreatieve en politiek-syndicale. Ook 

werkende leden worden betrokken bij de activiteiten. In de voorbe-

reiding tot de opruststelling spelen de sectoren in de uitbouw van 

de regionale werking een belangrijke rol. De werkende leden van 

de sectoren worden betrokken bij iedere politiek-syndicale activi-

teit en omgekeerd worden senioren betrokken bij activiteiten van 

de sectoren. 

Kortom, er is een bloeiende werking en blijvende nood aan senio-

ren die onze commissies wensen te versterken en de strijd wensen 

aan te gaan tegen het antisociale klimaat! 
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Jaarlijks 

seniorenfeest 

ACOD 

Intersectoraal 

DC Ledeberg 

Utrecht       

Nederland 

Oktober 

 Daguitstap naar Utrecht - “Utrecht, kleine grote stad’ op 

zaterdag 1 oktober 2016, georganiseerd door de senioren 

ACOD Onderwijs 

 3-daagse reis naar de Champagnestreek van zaterdag 1 

oktober tem maandag 3 oktober 2016, georganiseerd 

door de senioren ACOD Post 

 Weekendje De Panne - “De Garnaal” van zaterdag 8 okto-

ber tem zondag 9 oktober 2016, georganiseerd door de 

senioren ACOD Post 

 Jaarlijks seniorenfeest op donderdag 20 oktober 2016, 

georganiseerd door de senioren ACOD Intersectoraal 



December 

November 

“Twee jonge 

Vlamingen in 

den Grooten 

Oorlog” 

voordracht 

door Herman 

Balthazar 

ACOD Oost-Vlaanderen 

Gentse Win-

terfeesten 
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 Daguitstap Vlaamse Ardennen met bezoek aan stokerij 

Van Damme en bakkerij La Lorraine op donderdag 3 no-

vember 2016, georganiseerd door de senioren ACOD On-

derwijs 

 Gastronomisch weekend in La Roche-en-Ardenne van za-

terdag 5 november tem zondag 6 november 2016, georga-

niseerd door de senioren ACOD Onderwijs 

 Studiedag “Vakbond van vandaag” op woensdag 9 novem-

ber 2016 door de senioren ACOD Intersectoraal 

 Voordracht door Herman Balthazar - “Twee jonge Vlamin-

gen in den Grooten Oorlog” op donderdag 10 november 

2016, georganiseerd door de senioren ACOD Overheids-

diensten 

 Daguitstap Ronse met bezoek aan Colruyt - “Van boon tot 

koffie” op donderdag 17 november 2016, georganiseerd 

door de senioren ACOD Onderwijs 

 Seniorenweek Stad Gent met deelname aan meerdere ac-

tiviteiten door meerdere sectoren, meer info https://

stad.gent/ of telefonisch 09 210 10 10 

 Jaarafsluiter in DeVierdeZaal te Gentbrugge op dinsdag 6 

december 2016, georganiseerd door de senioren ACOD 

TBM 

 Bezoek aan de kerstmarkt te Gent op dinsdag 22 decem-

ber 2016, georganiseerd door de senioren ACOD Post 

 Kerst en eindejaarsmarkt, georganiseerd door de senioren 

ACOD Onderwijs 



Het is onvoldoende om te zeggen dat ook senioren een belangrijke rol in 

onze vakbond hebben, we moeten als vakbond er ook effectief naar han-

delen met daden. 

Onze senioren kunnen hun syndicale ervaring nuttig inbrengen om de hui-

dige generatie bij te staan in maatschappelijke thema’s en dossiers. 

Uiteraard moet er ook ruimte zijn voor recreatieve activiteiten wat ons 

nog meer met elkaar verbindt. 

Tot dan! 

Werner Roelandt 

algemeen provinciaal 

secretaris 

Eén van de ontwikkelingen van de 20ste en 21ste eeuw is het feit dat 

meer mensen dan ooit uitzicht hebben op een langer leven en dat het 

aandeel van ouderen niet alleen in de bevolking toeneemt, maar er 

ook voor zorgt dat de samenleving ingrijpend verandert. Het is een uit-

daging voor alle leeftijdsgroepen, een samenleving uit te bouwen die 

zowel voor jong als voor oud de moeite waard is en ook blijft… Maat-

schappelijk betekent zulks dat ouderen net zoals iedereen in een ande-

re levensfase moeten kunnen beschikken over een sociaal-, econo-

misch-, en cultureel potentieel, dat ten bate van de gehele maatschap-

pij gevaloriseerd kan worden. Als gepensioneerde ACOD-leden hebben 

we er belang bij onze organisaties niet alleen moreel maar ook daad-

werkelijk te blijven steunen. Wij hebben samen met de “actieven” een 

rol te spelen en alzo de band te verstevigen. Iedereen moet zich reali-

seren dat ook hij of zij op een dag oud zal zijn en dat het noodzakelijk 

is dat iedereen er maatschappelijk toe bijdraagt, opdat die levensfase 

de moeite waard is en ook blijft.  

Senioren ACOD Oost-Vlaanderen 

Doelstelling senioren 


