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Jan Vandecasteele 
neemt afscheid ‘Met 
plezier naar het werk’

Kerst in je eentje of met twee, 
maar altijd lekker



Neem nu een abonnement op Dag Allemaal met een Deli-Fryer
vanaf € 11/maand.
Reserveer nu via dagallemaal.be/friet of bel naar 02/454 25 93.

- heteluchtfriteuse: tot 80% minder vet dan gewoon frituren
- snel & energiezuinig frituren
- voor frieten, kroketten, maar ook voor gevogelte, vlees, quiche, cake, ...
- capaciteit: 3,5l - 1.2kg
- LCD-display: digitale instelling van tijd en temperatuur
- inclusief grillrekje en receptenboekje

Deli-Fryer
ter waarde van

€ 119, 95

GENIET SAMEN MET UW
(KLEIN)KINDEREN VAN
GEZONDE FRIETJES
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EDITO 3

Eindejaren laten mensen stil staan bij wat voorbij is, bij de grote en minder grote 
gebeurtenissen van 2016 dus. En daar horen lijstjes bij, het ene al wat 
uitgebreider en origineler dan het andere. Binnenkort komen we zo te weten 
welk nieuw woord er in het woordenboek komt te staan. Een van de 
kanshebbers is ‘samsonseks’. Wat dat betekent? Je dropt de kinderen of 
kleinkinderen voor de televisie op zondagochtend en bedrijft ondertussen de 
liefde. Ik ben voor. Van woorden die liefde en verbondenheid uitdrukken hebben 
we er nooit genoeg. 

Mag ik er misschien zelf ook een lijstje aan toevoegen? 
Welk woord moet uit het woordenboek verdwijnen? ‘Uberhaupt’ vind ik een 
lelijk woord, zoveel medeklinkers op het einde, moeilijk uit te spreken ook. 
‘Ontvrienden’ is ook al zoiets pijnlijks. Met een eenvoudige klik ben je niet 
langer iemands vriend. Alsof iemand ooit te veel vrienden kan hebben. Maar 
met stip op nummer 1 voor doorverwijzing naar de prullenbak staat voor mij 
‘wraakroepend’. Neemt de regering een beslissing, dan roept er altijd wel 
iemand ‘Dat is wraakroepend!’ Een autospiegel wordt afgereden of er is een 
kras op die mooie, blinkende auto. Meteen de reactie ‘Dat is wraakroepend!’ 

Begrijp me niet verkeerd, ik vind het even erg, oneerlijk of 
onrechtvaardig, maar roepen om wraak? Agressie als antwoord 
op het onrecht dat je voelt? Zou dat iets oplossen? Ik vrees dat 
wraak het alleen maar erger maakt. 

Op een ochtend wakker worden met het nieuws dat Donald 
Trump president van de Verenigde Staten is geworden, komt hard 
binnen. Een man met een betoog voor wraak, voor een 

agressieve aanpak spreekt blijkbaar veel mensen aan. Is hij de oplossing voor 
al het onrecht en de onrechtvaardigheid in de samenleving? Of maakt zijn visie 
mensen net harder, onbuigzamer? 

De week waarin Trump president werd, werd ook mijn grootmoeder begraven. 
Bijna 96 jaar, na een mooi en liefdevol leven. Wat ik van haar geleerd heb – en 
haar altijd dankbaar om zal zijn – is graag te zien. Ze kwam op tegen onrecht. 
En als het kinderen waren die onrechtvaardig behandeld werden, was ze niet te 
houden. Maar geen enkele keer riep ze om wraak. Dan zou er geen plaats 
meer zijn voor liefde. Voor alle kinderen had ze een plaastje in haar hart. Wat 
zou zij een geweldige president geweest zijn. Maar ik ben vooral blij dat ze een 
geweldige Bobonne is geweest

Agressie als antwoord op het 
onrecht dat je voelt? Zou dat iets 
oplossen? Ik vrees dat wraak het 

alleen maar erger maakt. 
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Mustafa Kus, geboren in Turkije in 
1968 maar sinds m’n vijf jaar 
inwoner van Nederland. Ik ben 

gehuwd en heb drie volwassen kinderen 
tussen 25 en 21 jaar. In Nederland was ik 
een van de eerste politiemensen van 
Turkse afkomst. Ik heb dat twaalf jaar 
gedaan. Daarna werkte ik als 
jongerenwerker. Sinds 2010 behartig ik 
Omalief.” 

Bruggenbouwer
“Ik voel me altijd aangetrokken tot het 
sociaal-maatschappelijke. Ik wil 
verbindingen maken tussen mensen, 

culturen en religies. We komen 
van dezelfde Schepper. Noem 
je die God of Allah, er zijn 
meerdere wegen naar Rome, 
en we zijn allemaal mensen die 
het goede proberen te doen. 
Als politieman vormde ik een 
brug tussen mensen, tussen 
allochtonen en autochtonen, 
tussen begrip en onbegrip. Nu 

zijn er meerdere allochtone politiemensen 
maar er zijn ook meer problemen.

Toen er na Parijs ook aanslagen werden 
gepleegd in Brussel, heb ik aan de kerk 
van Leiden een nachtwake georganiseerd. 
We waren met twintig. Het regende hard, 
maar we stonden er uit solidariteit met de 
slachtoffers en nabestaanden van iets 
heel gemeens. Dat de link terrorisme-
islam wordt gemaakt, vind ik heel 
vervelend en onterecht. Mijn religie 
verplicht me eenieder te omarmen en lief 
te hebben, wie hij of zij ook is. Mijn religie 
zegt: ‘Wees oprecht, eerlijk en respectvol. 
Wees behulpzaam. Leef de wetten na van 
waar je woont en wijs ook anderen 
daarop’. Ik roep andere moslims op om 
alle geweld af te keuren en uit te leggen 
wat de islam werkelijk is.”

In Leiden bezoeken Turkse jongeren vereenzaamde 
Nederlandse ouderen in rusthuizen. Het project draagt de 
naam Omalief. OKRA-magazine sprak met de bezieler, Mustafa 
Kus, een moslim van Turkse origine. “Mijn geloof verplicht me 
om iedereen te omarmen en graag te zien, wie hij of zij ook is”, 
zegt Mustafa Kus.

Laat ons elkaar omarmen

OKRA-zingeving

Mustafa Kus en het project Omalief

Vertrouwen
“Veel moslimjongeren vinden geen werk 
of voelen zich mislukt, maar er is niets dat 
geweld kan goedpraten. Zelfs al word je 
benadeeld, gediscrimineerd of uitgesloten 
van de arbeidsmarkt, dat geeft jou niet 
het recht om geweld te plegen. Als 
jongerenwerker bemiddelde ik tussen 
groepen jongeren die elkaars vijand 
waren, totdat ze vriendschap sloten. Ik gaf 
hen vertrouwen en ze konden dag en 
nacht op me rekenen. Dat ze op den duur 
eerder bij mij dan bij hun ouders 
aanklopten, vond ik een eer. Omgekeerd 
kon ik hen vragen om op een positieve 
manier in de samenleving te staan. Laat 
ons als mens, als hulpverlener en als 
overheid onze jongeren vertrouwen geven.

Inzake gelijkwaardigheid tussen mannen 
en vrouwen, blijft er wel werk aan de 
winkel. Er zijn jongens die hun zus in de 
gaten houden. Er zijn mannen die 
vreemdgaan, en hun vrouwen opsluiten. 
De islam: ‘De hemel is onder moeders 
voeten.’ Alleen als je liefde en respect 
hebt voor de vrouw, kan je de hemel 
binnengaan. Hoe ga je daarmee om? Ik 
kan niet echt boos zijn op jongeren die 
geradicaliseerd zijn, want ze hadden pech 
en liepen de verkeerde mensen tegen het 
lijf. Ik vind dat de overheid daar in gebreke 
blijft. Naast de ouders en opvoeders moet 
de overheid veel meer verantwoordelijk-
heid nemen.”

Gastvrij Nederland
“Het Nederlandse volk heeft voor ons de 
deuren geopend, het liet ons aansluiten 
aan hun eettafel en maakte ons 
deelgenoot van hun voorzieningen. Waren 
we in Turkije gebleven, dan was ik nooit 
geworden wie ik nu ben of ik was 
misschien al overleden door ziekte. Mijn 
vader en moeder, maar ook mijn Profeet, 
leerden me hoe ik moet omgaan met 
anderen. Mohammed ging bidden voor 
iedereen die hem probeerde te 
vermoorden. Ook Jezus is voor ons een 
profeet.  
Ik ben tevreden over het parcours dat mijn 
kinderen tot hiertoe aflegden, ondanks 
mijn tekortkomingen als vader. We 
moeten zelf  het goede voorbeeld geven. 
Toegegeven, het internet maakt het er niet 
gemakkelijker op.”

“De islam verplicht me 
iedereen lief te hebben en 

te omarmen, wie hij of 
zij ook is.” 

Ò
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Koop tijd 
voor Jasmine Jasmine is 17. Ze hee�  mucoviscidose. Net als haar 

lee� ijdsgenoten zit ze boordevol plannen en dromen. 
De kans is bijna onbestaande dat Jasmine die kan 
realiseren. Muco gee�  haar daarvoor de tijd niet. 
Haar hoop is gevestigd op een verdere vooruitgang 
in het wetenschappelijk onderzoek. Dat is alleen 
mogelijk met uw steun. Koopt u tijd voor Jasmine 
en alle mensen met muco?

www.muco.be/Jasmine

Gi
 en vanaf 40 euro op jaarbasis zijn fiscaal a
 rekbaar. U krijgt 45% 
terugbetaald via uw belastingsaangi
 e. | Muco is de meest voorkomen-
de levensbedreigende erfelijke ziekte in ons land. Taai slijm blokkeert de 
ademhaling en spijsvertering. De Mucovereniging vzw steunt mensen met 
muco en sponsort het wetenschappelijk onderzoek. 

UW GIFT GEEFT MENSEN MET MUCO EEN TOEKOMST

BE62 5230 8010 1261
met vermelding ‘tijd voor Jasmine’
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OKRA-zingeving

Omalief
“Omalief is ontstaan vanuit het negatieve 
imago dat Turkse jongeren hadden. ‘Wij 
voelen ons Nederlanders, wat kunnen we 
doen om andere Nederlandse 
medebewoners te omarmen, lief te 
hebben en te accepteren?’ vroegen de 
jongeren zich af. In Leiden heeft een 
groep Turkse jongeren een groep 
vereenzaamde Nederlandse ouderen 
geadopteerd. Per drie Turkse jongeren is 
er een adoptie-opa of –oma. Twee van 
hen (de derde is reserve) gaan elke week 
op bezoek bij hun opa of oma. Het is 
kras: wildvreemden die elkaar nooit 
zouden zien staan, zitten nu samen. En er 
groeit een band. Ze hebben elkaar lief en 
ze missen elkaar af en toe.

Met Omalief brengen we religies, culturen 
en generaties bij elkaar. Er ontstaan 
vriendschappen en we sluiten haat en nijd 
uit. Bij Omalief zijn er momenteel zestig 
Turkse jongeren en twintig opa’s of oma’s 
betrokken, maar dit kan verder uitbreiden. 
We betrekken ook vluchtelingen, met of 
zonder verblijfsvergunning. Ze zijn 
dankbaar dat ze deze kans krijgen. 
Omalief gaat via het hart en bereikt meer 
dan tal van andere projecten die 
handenvol geld kosten.

Omalief is een socialiseringsproject: dat is 
automatisch anti-radicaliserend. We leren 
om onze vooroordelen bij te schaven. Het 
slechte beeld dat velen van Turken en 
Marokkanen hebben, klopt niet. En ook 
de allochtone jongeren moeten hun beeld 
scherp stellen: die oudere Nederlandse 
mensen zijn veel aardiger dan gedacht. Ik 
ben geen professor, geen deskundige, 
geen onderzoeker, maar ik ben een 
vrijwilliger die – samen met de Turkse 
jongeren – andere mensen wil zien, 
ruiken, omhelzen. Ik ben ervan overtuigd 
dat het principe van Omalief ook in 
scholen, bedrijven en verenigingen zal 
floreren.”

Tekst: Dominique Coopman 
Foto: Sebastian Schutyser 

De vijf zuilen van de islam
De kern van de islam bestaat uit vijf zuilen. 
• Het gebed, vijf maal per dag, waarin moslims hun Schepper 

herdenken.
• Getuigenis afleggen van het geloof van de Profeet Mohammed
• De vasten of Ramadan. Niet eten of drinken reinigt je lichaam, zet 

aan tot bezinning, doet je je fouten inzien en scherpt je aandacht 
aan voor wie arm of ziek is en voor de ellende in de wereld.

• De Zakat of het geven van een aalmoes. We staan minimum een 
veertigste af aan wie het minder goed heeft. ‘Delen verrijkt je’, zegt 
de islam. 

• De reis naar Mekka, voor wie het kan betalen. Plek waar de Profeet 
woonde en werkte.

“Vijftig jaar geleden opende het 
Nederlandse volk zijn deuren voor ons 
– Turkse gastarbeiders – en liet ons 
aanschuiven aan hun tafel. Vandaag 
gaan Turkse jongeren op bezoek bij 
vereenzaamde Nederlandse ouderen.” 
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CM en het online zorgplatform, Cubigo, helpen Lea bij de organisatie van 
het dagelijks leven. Zo heeft Lea alles in handen om in contact te blijven 
met haar familie en vrienden. Ze kan er haar afspraken mee bijhouden, 
ontdekken wat er in de buurt gebeurt, videobellen, kortom: comfortabeler 
leven. Wil je die app ook? Surf naar www.cm.be/zorgapp.

LEA IS NOG TE JONG 
OM OUT TE ZIJN

Met de CM-Zorgapp komt 
de wereld iets dichterbij
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10 standpunt

Onze collega Nele is ernstig ziek. Ze houdt al maanden een blog bij over haar 
ziekte, haar ervaringen en haar bedenkingen bij deze nieuwe ‘status’. Onlangs 
raapte ze haar moed bijeen en schreef onderstaand stuk. Krachtig. Duidelijk. 

Zonder franjes. Beter kan ik het standpunt van OKRA niet verwoorden. Daarom deel ik 
deze kwetsbare maar eerlijke tekst graag met iedereen. 
 
En verder, Nele, we steunen je en duimen voor jou en je gezin! En we duimen voor alle 
collega's die langdurig ziek zijn. 

■ Jan Vandecasteele
Algemeen directeur OKRA

De regering Michel heeft de 
begroting van 2017 klaar. De 

gezondheidszorg moet maar liefst 
902 miljoen euro besparen. 

Daardoor stijgt het budget van de 
ziekteverzekering met amper een 

half procent, terwijl de regering een 
groeinorm van anderhalf procent 

had beloofd. Het Federaal 
Planbureau zegt dat de reële groei 

zelfs 2,2 procent bedraagt. Deze 
besparingen zullen zich 

ongetwijfeld vertalen in een lagere 
kwaliteit van gezondheidszorg 
en/of hogere supplementen en 

remgelden.

Vergeet de mens 
niet, regering!

“Nog twee weken en ik krijg een nieuwe status, die van invalide. Dan ben ik al een jaar 
arbeidsongeschikt en is het nu wel echt duidelijk dat ik niet werk. Al een jaar lang kost ik 
deze maatschappij handenvol geld. Ik ontvang een uitkering en de ziekteverzekering 
betaalt een deel van mijn aanzienlijke medische kosten terug. Ik breng de begroting in 
gevaar, want ik werk niet. En daar moet - aldus onze regering - snel verandering in 
komen. Ik vulde al een vragenlijst in over mijn opleiding en werkervaring zodat er een 
gepaste job gevonden kan worden voor mij. Zodat ik eindelijk opnieuw geld opbreng en 
de begroting niet nog meer in het rood duw. 

Ik word er boos van, van de regeringsmaatregelen en nog meer van het discours 
daarover. Altijd lijkt het alsof wie arbeidsongeschikt of invalide is, weigert te werken. 
Nooit zegt men dat wie invalide of arbeidsongeschikt is, te ziek is om te werken. Vertel 
eens, hoe zou ik dat doen, werken? Ik heb kanker, ik krijg chemo. Ik ben moe, vaak 
extreem moe en anders heel moe. Een dag zonder dut, ik kan het mij niet herinneren. Ik 
heb niet de energie om twee kilometer te fietsen, laat staan om elke dag naar het station 
te fietsen en de trein naar Brussel te nemen. Ik moet zo vaak naar het ziekenhuis dat een 
werkgever absoluut niet op mij kan rekenen. Mijn 
weerstand is zo laag dat ik heel snel virussen en 
bacteriën oppik wat voor mij grote gevolgen kan 
hebben. Nog zieker, nog vaker in het ziekenhuis, 
nog meer kosten voor mij én de samenleving. Ik 
zou niet weten hoe dat zou lukken nu, werken. 
Nochtans wil ik heel graag weer aan de slag. Ik 
mis mijn collega’s, ik mis mijn werk. De vele 
contacten, de voldoening van het schrijven, de interviews, de deadlines die weer net 
gehaald werden, het ‘boekske’ dat er elke maand ligt. Ik mis het allemaal. Van zodra ik 
me beter voel, keer ik dan ook graag terug. Voltijds of halftijds, dat zullen we wel zien. 
Trouwens, ik deed dat eerder, werken tijdens mijn arbeidsongeschiktheid. ‘Toegelaten 
arbeid’, heette dat. Een hele administratieve mallemolen om dat in orde te krijgen. Maar 
ik had het er graag voor over. 

Het is niet mijn keuze om thuis te zitten, om geld te kosten in plaats van op te brengen. 
Het voelt zo oneerlijk dat ik daarvoor ook nog gestraft word in daden en woorden. Zeg 
ten minste dat wie invalide of arbeidsongeschikt is, ziek is. Culpabiliseer deze groep niet 
elke keer opnieuw. Doe niet elke keer opnieuw alsof deze groep de grootste profiteurs 
zijn, alsof ze zelf voor hun ellende gekozen hebben en zich daar graag zo lang mogelijk 
willen in wentelen. Opnieuw aan het werk gaan mag ook niet het eerste streefdoel zijn. 
Genezen of op zijn minst beter worden, wel. Daar heeft opnieuw werken voor mij alles 
mee te maken, met me beter voelen. Niet met lui zijn, geen zin hebben of weigeren te 
werken.”

Ik breng de begroting in gevaar, 
want ik werk niet. En daar moet - 
aldus onze regering - snel verandering 
in komen.

Foto Frank Bahnmüller
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Steeds meer mensen denken aan een liftoplossing op maat van hun 
woning als een aangenamer en betaalbaar alternatief voor een plekje 
in een bejaardentehuis of serviceflat.

Comfortlift heeft het breedste gamma in trapliften, huisliften en 
hefplateaus van België. En de plaatsing ervan is véél makkelijker dan u 
denkt! Als geen ander weten we bij Comfortlift dat liften voor thuis 
compact, veilig en eenvoudig moeten zijn. Bovendien hebben we voor 
elk interieur de ideale oplossing.

Trap- en plateauliften
We installeren zowel huis-, trap- als plateauliften. Om te weten 
welke type lift het meest geschikt is voor uw woning, gaat u best na 
hoeveel hoogte u wilt overbruggen. Voor verticale verplaatsingen 
van minder dan 1 meter is een plateaulift mogelijk de ideale oplossing. 
Onze trapliften zijn dan weer een aanrader voor wie trappen lopen 
moeilijk wordt. U overbrugt er gemakkelijk meerdere verdiepingen 
mee, ook als uw trap meerdere bochten maakt of erg steil is. 

Uiteraard is er ook heel wat keuze wat de afwerking van de 
stoelbekleding en de kleur van de rail betreft. Zo vindt u zeker ook 
een model dat helemaal bij uw interieur past!

Huisliften
Met een hoogkwalitatieve huislift van Comfortlift overbrugt u 
moeiteloos grotere afstanden. Onze huisliften brengen u veilig van 
de kelder tot op de zolder. De installatie is snel en eenvoudig: de lift 

wordt aangesloten op het elektriciteitsnet van uw woning: u hoeft 
dus geen extra stroomgroep te plaatsen. Bovendien is een liftput 
niet altijd nodig. 

Elke rit verloopt zacht, comfortabel en geruisloos. De lift start en 
stopt schokvrij. Wettelijk vallen huisliften onder de machinerichtlijn. 
Dat betekent dat de eisen voor installatie en onderhoud 
minder streng zijn dan voor conventionele liften én dat u geen 
bouwvergunning nodig hebt. Handig, toch?

Topservice
Comfortlift volgt uw liftkeuze en liftinstallatie van A tot Z op. Wij 
luisteren naar uw wensen en behoeften en begeleiden u met het 
juiste advies. Uw oplossing wordt op maat gemaakt en door onze 
eigen mensen geïnstalleerd. Ook over het onderhoud hoeft u zich 
geen zorgen te maken. Comfortlift heeft een servicedienst met 
eigen techniekers die paraat staan over heel België. 

Toonzalen
Wordt u stilaan minder mobiel? Wacht geen jaren op een oplossing 
en geniet straks opnieuw in alle comfort van uw volledige woning. 
Bezoek op afspraak onze toonzalen in Waregem, Wemmel of Battice. 
Onze liften staan ook opgesteld op tal van andere adressen. Wij 
bezorgen u graag de dichtstbijzijnde locatie in uw buurt. Voor 
meer informatie of een vrijblijvende afspraak, bel ons op het gratis 
nummer 0800 20 950 of ga naar www.comfortlift.be.

Hoe vind je ons? Bel voor meer informatie of een 
afspraak naar het gratis nummer 0800 20 950 of ga 
naar onze website www.comfortlift.be en wij bellen jou!

SERVICE
24/24 - 7/7

Met een huislift blijft u gewoon thuis wonen als traplopen moeilijker wordt

OKRA publi_210x297.indd   1 28/09/16   10:13
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Geef het maar toe: wat doen we 
meestal als op ons 
computerscherm de melding 

‘updates installeren’ verschijnt? Juist: 
herinner er ons over twee dagen nog eens 
aan. Twee dagen later hebben we opnieuw 
geen tijd. Daar heeft een cybercrimineel 
genoeg aan om je computer te besmetten 
met een virus, hem te hacken of 
simpelweg te versleutelen. Het is maar een 
voorbeeld van onze onvoorzichtigheid in 
het digitale universum. Eddy Willems werkt 
momenteel voor het Duitse antivirus- en 
veiligheidsbureau G-Data Software. Hij 
volgde als een van de eersten in ons land 
een opleiding computerwetenschappen en 
ging eerst nog aan de slag als 
systeemanalyst en programmeur bij een 
verzekeringsmaatschappij. 

Zijn interesse voor de beveiliging van 
computers begon echter met… een virus. 
Eddy: “Einde jaren tachtig werd het 
systeem van het bedrijf slachtoffer van 
ransomware. Ik had een diskette met 
software – toen ging dat nog zo – 
geïnstalleerd, en kreeg de volgende dag 
mijn computer niet meer aan de praat. Op 
het scherm verscheen enkel nog een 
bankrekeningnummer en het bedrag dat ik 
daarop moest storten. In een kwartiertje 
loste ik het probleem op, zonder een frank 
te hebben betaald. Toen ik de volgende 
dag in de media hoorde dat die bewuste 
diskette overal was verspreid en voor 
miljoenen schade had aangericht, geloofde 
ik mijn oren niet. Bleek dat ik in de wereld 
de eerste was die een aanval van 
ransomware met succes had weten te 
omzeilen.” Eddy weet dus als geen ander 
hoe kwetsbaar we zijn, maar tegelijk hoe 
we ons kunnen wapenen tegen online 
misdaad en terreur. En die kennis wil hij 
maar al te graag delen.

Allemaal malware
Eddy: “Malware is de verzamelnaam voor 
alle software die – vaak zonder dat we het 
zelf weten - op onze computer wordt 
geïnstalleerd en er acties op uitvoert die 
we zelf niet willen. Tijdens de lezing leg ik 
de belangrijkste uit, zonder te veel in detail 
te gaan want elke drie seconden wordt er 
wel ergens ter wereld een nieuwe 
boosdoener losgelaten. Momenteel zitten 
we aan zo’n zeshonderd miljoen gekende 
malware. Met een degelijk 
antivirusprogramma kan je al veel 
tegenhouden. Daarmee ontkracht ik 
meteen de eerste mythe, want 
antivirusprogramma’s die gratis 
aangeboden worden, zijn absoluut 
onvoldoende om je computer te 
beschermen.” Werd je website of 
twitteraccount gehackt? We horen het 
bijna dagelijks in de media dat websites 

Een wereld zonder internet, we kunnen het ons niet meer 
voorstellen. Maar de tijd van onbezorgd surfen is helaas 

voorgoed voorbij. Eddy Willems (54) is gespecialiseerd in 
virusbestrijding en trekt als Security Evangelist de boer op om 
gebruikers – groot en klein – te waarschuwen voor de gevaren 

van besmetting. Tegelijk wijst hij ons op ons eigen aandeel 
in al dat computeronheil. 

Veilig op de 
cybersnelweg
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05/12 tot 09/12/16
12/12 tot 16/12/16

KERSTMARKTEN
Halfpension | Middagmaal op 
woensdag en vrijdag | Ont-
bijtbu� et | Avondmaal zel� e-
diening | Dranken inbegrepen 
tijdens de maaltijden | Inbe-
grepen: bus excursie naar de 
supergezellige markten van 
Aken en Trier.

€ 319 p.p. voor 4 nachten

GALA OF
HAPPINESS

21/01/17 
Speciaal voor Okra-leden: €10 ipv €15
Bestel je ticket online door te surfen naar vayamundo.be/gala17 
•  Klik op ‘TICKETS ONLINE’ •  Volg de instructies op het scherm 
en gebruik de code ‘OKRA’ !

Gala17: 1 of 2 overnachtingen in vol- of halfpension | Wereld-
bu� et op vrijdagavond | Solidariteitsbu� et op zaterdagavond | Live 
muziek in de Lounge op vrijdag | Gala of Happiness op zaterdag

prijs vanaf € 78 p.p. voor 1 nacht (Kaart voor Gala17 inbegrepen)

Dina Rodrigues - 25/01 Salim Seghers - 16/02 Lisa Del Bo - 23/02

V E D E T T E N P A R A D E
23/01 - 27/07/17 | 13/02 - 17/02/17 | 20/02 - 24/02/17
4 nachten in vol- of halfpension | aankomst op maandag 
Afwisselend animatieprogramma | prijs vanaf € 241 p.p.

Alle info en reservaties: 078 156 100
contactcenter@vayamundo.be

www.vayamundo.be   |   facebook.com/vayamundo.be

DE BESTE CLUBS AAN DE KUST EN IN DE ARDENNEN  I  BEKIJK HET VOLLEDIGE AANBOD OP ONZE WEBSITE

Vayamundo Oostende Vayamundo Hou� alize

WIJ
Vayamundo voor
een betere wereld

platgaan en onbereikbaar worden. Eddy: 
“Voor jezelf niet echt een ramp, tenzij de 
hacker er met cruciale gegevens vandoor 
gaat zoals wachtwoorden, creditcard-
gegevens of bankaccounts. Voor bedrijven 
betekent een gehackte site wel een 
commercieel verlies, want we evolueren nu 
eenmaal naar een maatschappij waar meer 
en meer online wordt gekocht. Wie 
gehackt is, gaat zo goed als zeker deel 
uitmaken van een botnet, een systeem 
waarin duizenden computers tegelijk naar 
een bepaalde website gaan zodat die 
uitvalt. En vaak gebeuren die dingen 
zonder dat je het zelf weet.”

Wie hééft daar nu iets aan?
In onze verbeelding zijn cybercriminelen 
jonge techneuten met te veel tijd, die zin 
hebben in een digitaal avontuur. Ze 
manifesteren zich graag met: ‘Kijk eens 
wat mijn softwareschrijfsel heeft 
aangericht.’ Eddy: “Die zijn er nog wel 
maar de echte criminaliteit is verschoven 
naar een ondergrondse economie. 
Gegevens die ze daar via hacking, virussen 
of phishing mails verzamelen, worden 

massaal doorverkocht. Wil bijvoorbeeld 
een winkelier zijn naaste concurrent 
beduvelen, dan kan hij ondergronds een 
botnet kopen of zelfs huren die de 
betrokken website aanvalt. Het zijn bendes 
die wereldwijd met elkaar communiceren in 
virtuele kmo’s en waar elk lid zijn 
eigen specialiteit heeft. Dat gaat 
van gegevens verzamelen tot het 
contacteren van potentiële klanten. 
Er wordt meer geld mee verdiend 
dan op straat met bijvoorbeeld 
drugs.” Of dat dan niet strafbaar 
is? Eddy: “Jazeker, maar de straf is 
sterk afhankelijk van het land waar 
de criminelen worden betrapt. En 
vaak is het ook een gedeelde 
verantwoordelijkheid: wie een 
botnet koopt, is even schuldig dan 
wie hem heeft gecreëerd. Vooral in landen 
waar de levensstandaard laag is en er 
weinig kansen zijn om met fatsoenlijk werk 
de kost te verdienen, tiert die 
cybereconomie welig.”

“Vooral in landen waar 
de levensstandaard laag 
is en er weinig kansen zijn 
om met fatsoenlijk werk de 
kost te verdienen, tiert die 
cybereconomie welig.”

Ò



Lezing

Eddy Willems geeft op 12 december 2016 een lezing over cybermisdaad voor 
OKRA-ACADEMIE in Stene
Zaal De Griffioen, Stenedorpstraat 87. Aanvang: 14.00 uur. 
Meer info: OKRA-regio Oostende, tel. 059 55 26 90
Het boek ‘Cybermisdaad’, uitgeverij Lannoo, is verkrijgbaar tijdens de lezingen, 
www.anti-malware.info

De rol van de overheid
Wie bij zijn stad of gemeente nog wat 
gedaan wil krijgen, wordt steeds vaker 
doorverwezen naar een digitaal loket. Of je 
zo niet je meest persoonlijke gegevens te 
grabbel gooit voor cybercriminelen? Eddy: 
“Natuurlijk zijn ook officiële organen niet 
immuun voor hackers of datalekken. Maar 
er wordt wat aan gedaan. Er is nu een 
Europese richtlijn die zegt dat bedrijven en 
overheden die ontdekken dat hun systeem 
slachtoffer is van een data-lek of 
virusinfectie dit onmiddellijk moeten 
melden, op straffe van een fikse geldboete. 
In 2018 zou die in voege gaan en ik ben 
daar heel blij om: het besef groeit nu dat 
een degelijke bescherming van 
computersystemen noodzakelijk is om 
onze privacy te vrijwaren. Binnenkort komt 
er ook een bewustmakingscampagne voor 
de bevolking: hoe kan je op een veilige 
manier met het internet omgaan? Alles 
voor honderd procent beveiligen zal 
volgens mij altijd een utopie bijven.”

Ach, de jeugd kent de gevaren wel
Eddy: “Wel, dat is echt een misvatting. 
Jongeren die dag in dag uit twitteren, 
facebooken en alles wat ze nodig hebben 
online kopen, zijn vaak het eerste 
slachtoffer. Door hun nieuwsgierigheid en 
ongeduld klikken ze door bij elk aanbod of 

mail die op hun smartphone of tablet 
verschijnt. Ze zijn zich niet bewust van wat 
er dan onderliggend allemaal gebeurt. 
Trouwens, op die toestellen hoort ook een 
antiviruspakket te zitten. Ouderen zijn toch 
iets voorzichtiger. Maar die houding speelt 
dikwijls ook in hun nadeel. Als er op hun 
scherm gevraagd wordt om een update uit 
te voeren, denken ze al snel: het marcheert 
nu goed, ik blijf er beter af. Met alle 
gevolgen van dien. Hoe je met updates, 
mails van onbekende afzenders en allerlei 
verleidelijke advertenties omgaat, bepaalt 
in grote mate hoe kwetsbaar je je 
computer maakt. In mijn boek over dit 
thema, dat in 2013 is uitgegeven, staat een 
belangrijke wet: een cyberprobleem is altijd 
gerelateerd aan een menselijke en een 
technologische factor. En die wet geldt nog 
altijd. Meer nog, ze beperkt zich niet alleen 
meer tot onze computers.”

The internet of things
De digitale evolutie is niet meer te stoppen, 
wat betekent dat steeds meer toestellen in 
onze dagelijkse leefwereld verbonden zijn 
met het internet. Dat gaat over simpele 
dingen zoals een camera in huis die we op 
afstand via de smartphone kunnen 
consulteren of de slimme afwasmachine 
waarvan we maar amper weten waarmee 
die allemaal is geconnecteerd. Alledaagse 
objecten worden een entiteit op het 
internet en kunnen communiceren met 
individuen die het zaakje overnemen. 
Eddy: “Tot hiertoe ging het alleen om 
toestellen. Ach, het is maar een computer 
die gehackt is. Maar beeld je eens in wat 
er kan gebeuren als je in je zogenaamde 
zelfrijdende auto zit en de besturing plots 
wordt overgenomen door een crimineel. 
Dat is perfect mogelijk. Ik wil het niet 
meemaken dat ik op de weg ben en er 
plots in mijn wagen op het scherm een 
boodschap verschijnt: ‘Betaal binnen de 
tien minuten vijfhonderd euro, anders 
schakelen we de remmen uit’. Dat klinkt 
onheilspellend maar het zal jammer 
genoeg realiteit worden. De spielerei die 
criminelen vandaag met onze data 
uithalen, wordt dan angstwekkend fysiek. 
Notabene door een technologie die we zelf 
met ons eigen verstand hebben 
gecreëerd.”

■ Tekst: Suzanne Antonis
Foto’s: Lieven Van Assche

“Alles voor honderd 
procent beveiligen zal 
volgens mij altijd een 

utopie bijven.”
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Met Home Assistance pechbijstand heb je 24/7 
een betrouwbare vakman in huis die snel de klus klaart.

Chauffagist - Loodgieter - Elektricien - Dakwerker - Slotenmaker.

€6,25

nu €5,25
/maand*

tem. 31/12/2016

Jouw energie, elke dag beter 

www.homeassistance.be

Geen warm water meer?
Geen paniek.

Contract met Inter Partner Assistance nv, 0415.591.055, RPR Brussel, (NBB/FSMA 0487), waarvoor Electrabel nv, BTW BE 0403.170.701, RPR Brussel, optreedt als 
verzekeringsagent (FSMA 114755A). Zie www.homeassistance.be. 
* Promotie geldig gedurende het eerste jaar van het contract, voor Home Assistance contracten afgesloten tussen 01/11/2016 en 31/12/2016. Verzekeringstaks 9,25% inbegrepen.
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Lourdesbedevaarten

heeft me zo ontroerd
Lourdes

Ik ging er met gemengde gevoelens 
naartoe. Mijn familieleden waren geen 
kerkgangers. Ik ging wel bij de 

zusters naar school omdat dat de enige 
Franstalige school in Oostende was. Ik 
voelde geen nood om naar de kerk te 
gaan, ik volgde geen godsdienst op 
school, wel moraal. Ik was wel gedoopt 
maar verder had ik niets met het 
katholieke geloof. Toen ontmoette ik mijn 
toekomstige man. Hij was heel gelovig en 
daarom ben ik gevormd. Een pastoor 
heeft me toen klaargestoomd en ik deed 
mijn vormsel in het rusthuis van 
missionarissen van China met een 
poetsvrouw als getuige. Daarna ben ik 
kerkelijk gehuwd, we gingen uit 
overtuiging naar de mis, ik voelde me 
opgenomen in de gemeenschap.” 

Claudine Lavalleye ging vorige zomer voor de eerste keer mee op 
bedevaart naar Lourdes. Het veranderde haar leven. “Men vroeg me 

of ik geen vliegtuigreis naar Lourdes wou begeleiden, gezien mijn 
ervaring als reisleider. Ik was er twee keer geweest, in Lourdes, 

steeds op doortocht met groepsreizen door Frankrijk. Om eerlijk te 
zijn, het liet me geen indruk na, je hoort nergens bij. Al is het wel 

een mooie plaats natuurlijk.”

Niet meer welkom
“Na 35 jaar huwelijk zijn we gescheiden. 
En van een pastoor hoorde ik dat ik niet 
meer naar de mis mocht, ik hoorde er niet 
meer bij. Dat viel me zwaar. In 2003 ben 
ik hertrouwd met een gescheiden man. 
We vroegen om een zegening, we wisten 
dat een kerkelijk huwelijk niet kon, maar 
ook die zegening werd ons geweigerd. 
Dat deed voor mij de deur dicht. Ik wilde 
erbij horen maar ik kreeg te horen dat ik 
omwille van een echtscheiding niet meer 
welkom was. Terwijl ik met een tweede 
huwelijk net wilde aantonen dat ik het 
deze keer wel goed kon doen, dat ik de 
tweede kans met beide handen zou 
grijpen. Ze hebben me in de steek gelaten 
op een moment dat ik in de put zat. Bij 
mijn tweede trouw werd ik overmand door 
schuldgevoelens: had ik wel genoeg mijn 
best gedaan in dat eerste huwelijk? Toen 
de zegening werd geweigerd, kreeg ik 
een bevestiging van dat schuldgevoel.” 

Tranen in de ogen
“Met dat gevoel ben ik naar Lourdes 
gegaan. Ik zat vol met vragen en twijfels. 
Hoe moet ik dit doen terwijl ik eigenlijk 

Toen ik de processie 
zag met al die 

OKRA-vlaggen wist ik, 
ik hoor er wel bij.
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niet meer bij die gemeenschap mag 
horen? Maar ik kwam in een bende van 
enthousiastelingen terecht en ik kon niet 
anders dan meedoen. De hele mis zat ik 
met tranen in de ogen. Die bedevaart 
leeft, het ontroerde me, zo’n massa 
mensen. En ik dacht de hele tijd: zij 
hebben het bij het rechte eind. Ik voelde 
zoveel barmhartigheid, zoveel liefde. Toen 
ik de processie zag met al die OKRA-
vlaggen wist ik, ik hoor er wel bij. En zo 
begreep ik dat de houding van die twee 
pastoors die me afwezen, niet de houding 
van de Kerk kon zijn.”

Schoorvoetend 
“Na Lourdes sprak ik met de pastoor van 
onze parochie. En hij zei me dat de 
houding van die pastoors echt de mening 
van de oude krokodillen is. De Kerk dacht 
toen zwart-wit, dat is vandaag veel 
genuanceerder. De deur naar de Kerk 
staat opnieuw op een kiertje. Ik ga af en 
toe naar een viering in de gemeente, met 
mondjesmaat keer ik terug.”

■ Tekst Katrien Vandeveegaete
Foto Frank Bahnmüller

Welkom aan boord 
van de OKRA Lourdes bedevaart

Thema 2017: 
‘Dankbaar en hoopvol’
Van maandag 12 tot zaterdag 17 juni 2017 gaat OKRA een portie 
levensvitaminen tanken in Lourdes. Honderden OKRA leden uit 
Oost-Vlaanderen en omstreken zijn welkom aan boord van de trein 
of de autocar.

De inhoudelijke leidraad bij deze editie is het OKRA bedevaartthema 
‘dankbaar en hoopvol’. Of, hoe kan je dankbaar in het leven staan en 
de toekomst hoopvol tegemoet zien? Je kan mee naar Lourdes in 
twee formules:

Trein 
• Van maandag 12 tot zaterdag 17 juni 2017
• Voorlopige richtprijs: 700 euro (supplement voor single kamer)
• Inbegrepen:

• busvervoer naar en van Tourcoing en de hotels in Lourdes
• treinreis H/T met lunch en drie drankjes 
• verblijf in volpension 
• sjaaltje en bedevaartboekje, sterke begeleiding 
• annuleringsverzekering

• Niet inbegrepen: excursies en bezoeken ter plaatse, dranken bij 
de maaltijden

 
Autocar praktisch
• Van vrijdag 9 tot zondag 18 juni 2017. Verblijf in Lourdes 

gekoppeld met toeristische, culturele en religieuze heen- en 
terugreis. In vier dagen (drie overnachtingen) heen, vier nachten in 
Lourdes en in twee dagen (één overnachtring) terug. 

• Voorlopige richtprijs: 1000 euro (supplement voor single kamer)
• Minimum veertig deelnemers
• Inbegrepen:

• autobusreis met uitstappen en bezoeken
• volpension vanaf middagmaal eerste dag tot middagmaal 

laatste dag
• sjaaltje en bedevaartboekje, sterke begeleiding 
• annuleringsverzekering

• Niet inbegrepen: excursies en bezoeken in Lourdes, dranken bij 
maaltijden

Voor meer info en inschrijvingen:
OKRA Midden-Vlaanderen (09 269 32 15) of OKRA Waas en Dender 
( 03 760 38 10)

OMARM•ONTDEK•ONTSPAN•ONTMOET

Welkom aan boord
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over wat telt

Ik ben opgegroeid in Ieper. Thuis 
waren we met zes kinderen, twee 
jongens en vier meisjes. Ik was de 

voorlaatste. Mijn vader is heel vroeg 
gestorven. Ik was pas tien jaar. Zelf heb ik 
praktisch geen herinneringen aan hem. Hij 
is gestorven aan een hartinfarct. Toen was 
dat bijna altijd fataal. Mijn allerlaatste beeld 
was toen hij vertrok van bij ons thuis naar 
het ziekenhuis, en ik naar school. Ik 
herinner me dat hij mij op zijn schoot nam 
en zei: ‘Jantje, je zal papa niet meer 
terugzien.’ (Stilte). Een dag later werd ik 
van school gehaald om naar het 
ziekenhuis te gaan. Mijn vader was 
overleden.”

Het belang van een vader
“De dood van mijn vader heeft me lang 
achtervolgd. In de 33 jaar dat ik voor 
KBG-OKRA werkte, zag ik ouderen vol 
overgave en creativiteit. Ik betrapte mezelf 
er soms op dat ik dacht: ‘Dat had mijn 
vader kunnen zijn’. Hij moet een chique 
type geweest zijn: handig en creatief, met 
grote plannen voor huis en tuin. Mijn 
oudere broer bijvoorbeeld heeft veel van 
hem geleerd. Ik was daarvoor te jong. Een 
gemis dat ik meedraag, zonder dat dit 
traumatisch was.

Ook in de opvoeding van mijn eigen 
kinderen speelde de vroege dood van mijn 
vader me soms parten. ‘Hij was een 
schitterende vader’, hoor ik mijn moeder, 
oudere broer en zussen over hem 
vertellen. Maar ik kon me niet aan hem 
spiegelen. Bovendien werkte ik toen voor 
de kwb en had ik ’s avonds en op 
zaterdag altijd vergadering. Ik heb mijn 
kinderen nauwelijks zien opgroeien. De 
kleinkinderen zien we wel regelmatig, en 
daar ben ik heel gelukkig om.

Op 4 februari 2017 gaat Jan Vandecasteele, Algemeen Directeur bij 
OKRA, met pensioen. Terwijl in elk OKRA-trefpunt ‘Welkom aan boord’ 

weerklinkt, verlaat kapitein Jan zijn grote KBG-OKRA-schip. Ook zijn 
vrouw Regien gaat dan met pensioen als onthaalmoeder. Tijd om voluit 
opa en oma te zijn voor de drie kinderen, de schoonkinderen en de vijf 
kleinkinderen. “Ze wonen niet ver, en dat is heel plezant. Ik zou dingen 

uitvinden om ze te zien”, zegt Jan. 

Met plezier 
naar het werk

“Mijn vader zei altijd 
dat ons leven maar een 

doorpassage is. Ik geloof 
dat ook. Laten we er 

daarom het beste van 
maken voor onszelf en alle 

anderen.” 

Ik heb het altijd lastig gehad met afscheid 
nemen. In OKRA hebben we om de vijf 
jaar bestuursverkiezingen. Telkens 
betekent dat afscheid nemen van mensen 
die je bijna dertig dagen per jaar ziet. 
Beleidsverantwoordelijken op het 
algemene niveau met wie je samen een 
parcours hebt afgelegd. Vrijwilligers met 
wie je een sterke vriendschapsband hebt 
opgebouwd. En die moet je terug loslaten. 
Straks verlaat ik zelf het OKRA-huis. Ik zal 
niet in een zwart gat vallen, maar ik zal 
mijn collega’s en alle vrijwilligers van 
OKRA wel missen. Natuurlijk zal ik 
sommigen nog wel eens terugzien maar 
met ieders drukke agenda wordt dat geen 
makkelijke opdracht.”

Spilfiguren die je dragen
“Mijn moeder was pas 46 jaar toen ze 
weduwe werd. Toch heb ik de kans 
gekregen om te studeren. Na het zevende 
studiejaar ging ik op internaat in het Sint-
Albertuscollege in Haasrode. Ik kwam 
maar om de maand naar huis voor een 
kort weekend. Dat was geen gelukkige 
periode. Er werden veel banden 
doorgeknipt, ook die van de 
jeugdbeweging. Ik heb zowel als jongere 
als als volwassene altijd mensen ontmoet 
die mij inspireerden. Zo heb ik heel goede 
herinneringen aan de schoolwerking van 
de KAJ en aan onze schoolretraites, 
ankerpunten waar je met je vragen terecht 
kon. Priester Roger Uyttenhove was een 
van de figuren bij wie ik terecht kon. Hij 
kon me oppeppen. Maar ook Hugo 
Verhenne van VTI Kortrijk heeft een 
belangrijke rol gespeeld in mijn leven. 
Later, toen hij nationaal voorzitter was bij 
OKRA, hebben we heel intens 
samengewerkt.”

Trouwen en werken
“Ik ben in 1975 getrouwd met Regien 
Vervisch. Onze ouders waren allebei actief 
in de beweging. Mijn moeder en mijn 
schoonouders zijn ongeveer twintig jaar 
geleden gestorven. Mijn grootmoeders 
heb ik nooit gekend, mijn grootvaders 
nauwelijks. Toch heb ik binnen OKRA altijd 
bijzonder veel aandacht gehad voor 
ouderenzorg en OKRA-ZORGRECHT.

“
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Ik werkte tien jaar voor kwb Brugge, 
daarna 33 jaar voor KBG-OKRA, waarvan 
de laatste tien jaar als algemeen directeur. 
Regien werkte als maatschappelijk 
werkster, eerst in het OLV-hospitaal in 
Ieper, dan in de psychiatrische kliniek Sint 
Michiels in Brugge. Daarna werd ze 
onthaalmoeder. Ze doet dat met veel 
goesting, liefde en zorg. Zelf hebben we 
drie kinderen – Els, Pieter en Tine - en vijf 
kleinkinderen.”

Wandelstok, valies en bedpan
“Er zijn twee dingen onvergetelijk in mijn 
privéleven: onze trouw en de geboorte van 
de kinderen. Beroepshalve denk ik bij die 
vraag spontaan aan de eerste keer dat ik 
in Brugge toekwam om voor de kwb te 
werken. Ik was toen 21 jaar en heb er 
ontzettend veel geleerd. Maar ook grote 
activiteiten zoals Richtpunt en de 
studiedagen in Duinse Polders staan in 
mijn geheugen gegrift. Het zwartboek 
tegen fiscale fraude (1980), de actie ‘aan 
doktersmuren, tarieven en uren’ (kwb), de 
legendarische ledenwervingscampagnes… 
Te veel om op te noemen! 
Toen ik vooraan de dertig was, ben ik 
overgestapt naar KBG-OKRA in Brussel. 
Dat was niet evident. Van mijn kwb-
collega’s kreeg ik een wandelstok, een 
valies en een bedpan als afscheidscadeau. 
Van beeldvorming gesproken! Maar ook bij 
KBG-OKRA was het fantastisch werken. Ik 
kreeg er carte blanche: KBG-OKRA was 
volop in uitbouw. Ik herinner me de grote 
congressen en studiedagen, de feesten, 
OKRA op stad. Maar ook de 
maatschappelijk veranderingen die we mee 
teweeg brachten: de grote betoging rond 
de zorgverzekering, betaalbaarheid van de 
pensioenen, kwaliteit van de woonzorg-
centra. Ik denk aan de acties voor de 
minimumpensioenen, de wetgeving rond 
het begeleiden van fietsgroepen, de 
uitbouw van de belangenbehartiging. Zeker 
na onze naamsverandering van KBG naar 
OKRA hebben we als ouderenvereniging 
een zekere autoriteit verworven in 
Vlaanderen. En ook de media belt ons op, 
want OKRA heeft sterke standpunten en is 
rechtlijnig.”

Ò
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over wat telt

Welkom aan boord
“Ik ben heel erg dankbaar dat ik voor de 
beweging heb gewerkt. Ik heb veel 
gegeven en heb nog meer teruggekregen. 
Eigenlijk heeft het nooit als werken 
gevoeld, het was een hobby. Ik zal dan 
ook altijd een grote supporter blijven, van 
zowel kwb als OKRA. We hebben veel 
gewerkt, we hadden lastige opdrachten, 
en we hebben veel moeten bijstuderen, 
maar aan de andere kant hadden we een 
enorme vrijheid en mochten we uitermate 
creatief zijn. We hebben veel mensen 
ontmoet, wat van onschatbare waarde is. 

En ik ben altijd omringd 
geweest door 
schitterende mensen. 

‘Welkom aan boord’ is 
ons jaarthema. Zelfs de 
beste kapitein heeft een 
goede boot en een 
toegewijde bemanning 
nodig. Wat zo verrijkend 
is aan OKRA? Dat 

iedereen rond de tafel een bijzondere en 
unieke levenservaring bezit: er zijn 
ingenieurs, huismoeders, gewezen 
schooldirecteurs, vakbondslieden… 
Iedereen geeft met volle goesting het 
beste van zichzelf! 

Natuurlijk blijven er heel veel uitdagingen. 
Armoede is voor mij nummer één. Elke 
oudere die in armoede leeft, is er één te 
veel. Daarom moeten de 
minimumpensioenen naar omhoog. 
Daarnaast wil ik ouderen zien verschijnen 
op het politieke niveau zoals in 
gemeenteraden bijvoorbeeld. De derde 
uitdaging is de commercialisering van de 
zorg. Ik ben bang voor een zorg met twee 
snelheden, waar bepaalde ouderen minder 
kwaliteitsvol kunnen wonen en worden 
verzorgd, terwijl anderen met meer 
financiële middelen kunnen profiteren van 
topkwaliteit in zorg.” 

Engagement en geloof
“Ik ben christen en ben daar zeker niet 
beschaamd om. Als het druk is, val ik 
soms stil bij een tekst of een boek. Ik heb 
vanmorgen wat gelezen in de encycliek 
van paus Franciscus, over de schepping 
en het milieu. En ook de zondagse 
eucharistieviering laat me toe wat afstand 
te nemen en na te denken over wat ik doe 
en het waarom ervan. De gezinsweekends 
bij kwb of de Lourdesbedevaarten bij 
OKRA – ik ben wel honderd keer in 
Lourdes geweest – waren telkens een 
vorm van zelfreflectie. De essentie van ons 
christelijk geloof is engagement: een niet 
geveinsde, eerlijke inzet voor de 
medemens. Elke mens is de moeite waard 
en verdient onze aandacht. 

Ik ben er rotsvast van overtuigd dat er 
leven is na de dood. ‘Het leven is een 
doorpassage’, zei mijn vader. En dat klopt. 
Als je ziet wie we zijn, in oorsprong 
geschapen naar Gods beeld, broers en 
zussen van elkaar, dan houdt dat niet op 
met de dood. Je merkt het trouwens vaak 
bij mensen die sterven: er treedt een 
zekere berusting op. En soms zie je een 
glimlach. 

Vanuit OKRA zijn we heel erg bezig met 
het waardig ouder worden tot het einde 
toe. We pleiten voor palliatieve zorg. Mijn 
vader noemde het ‘een zachte dood’: in 
welke toestand je ook terechtkomt, 
mensen naast je hebben staan die met 
veel liefde en overgave voor je zorgen. 

Er komt veel volk naar de gesprekken rond 
waardig sterven die we met OKRA 
organiseren. We geven er technische 
informatie, bespreken sterven vanuit een 
gelovig perspectief en bieden eenvoudige 
methodieken aan om bijvoorbeeld met je 
kinderen en kleinkinderen in gesprek te 
gaan. We pleiten niet voor actieve 
euthanasie maar als mensen daar toch 
voor kiezen, moeten we daar begrip voor 
hebben. Ik heb het in mijn familie 
meegemaakt, net terwijl we in de 
werkgroep pastoraal tot een standpunt ter 
zake probeerden te komen. Wij zijn een 
vormingsbeweging die informatie en 
duiding geeft en uitnodigt tot gesprek, 
maar het is niet aan ons om een keuze te 
maken voor anderen noch om te 
oordelen.” 

“Ik heb veel bijzonder mooie 
mensen ontmoet. Dat is van 

onschatbare waarde: mensen om 
je heen en de vrijheid om creatief 

te zijn.”
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Alleen ben je niemand
“Het is goed dat we het binnen OKRA 
gezellig maken en dat we via ontmoeting, 
sport en reizen veel jonge senioren 
bereiken. Minstens even belangrijk is onze 
aandacht en zorg voor wie het moeilijk 
heeft. Mensen die er alleen voor staan 
nadat ze hun partner verloren, zijn 
bijzonder kwetsbaar. Maar ook 
mensen met een klein pensioentje. 
Of vluchtelingen.  
Regien leerde enkele vluchtelinggezinnen 
kennen via de kinderopvang, en probeert 
daar ook achteraf aandacht voor te 
hebben. In OKRA doen vrijwilligers 1,3 
miljoen huisbezoeken op jaarbasis. Dat is 
onbetaalbaar. Jonge senioren hebben 
daar minder behoefte aan. Maar met de 
jaren verkleint de kring van mensen om je 
heen. Dan ben je blij dat er af en toe eens 
iemand langskomt voor een gezellige 
babbel. 

Regien en ik hebben een heel goede band 
met onze kinderen en schoonkinderen. 
We komen goed overeen. Ondanks onze 
gevulde agenda staat de deur altijd open, 
gelijk wanneer, voor gelijk wat. En vice 
versa: wij weten dat we ook bij hen 
terechtkunnen. Het is bijna te mooi om 
waar te zijn. Ook met de kleinkinderen 
schieten we goed op. Vorige week zei de 
oudste: ‘Opa, ik moet een curriculum 
schrijven van jou.’ Dan besef je hoe snel 
de tijd gaat. Als grootouder ondersteun je 
de opvoeding die je kinderen aan je 
kleinkinderen geven, maar je bent er niet 
verantwoordelijk voor. Dat geeft een stuk 
meer vrijheid om ze wat te verwennen, 
zonder te overdrijven natuurlijk. 

Ik heb heel veel kunnen realiseren dankzij 
mijn echtgenote. Regien heeft altijd heel 
de organisatie van het gezin voor haar 
rekening genomen. Ze heeft van ons huis 
een prachtige thuis gemaakt. Ik kwam 
vaak maar aan de oppervlakte als er grote 
werken te doen waren. Ik ben haar daar 
bijzonder dankbaar voor. Het beetje tijd 
dat we samen hadden, is wel altijd heilig 
voor me geweest: samen op vakantie 
zonder computer. Niet evident in een tijd 
waarin iedereen aan zijn smartphone 
plakt. Vroeger kreeg je een brief, die je 
beantwoordde. Vandaag krijg je een mail, 
en als je niet direct antwoordt, volgt er 
meteen een tweede.”

Derde levensfase
“Regien en ik gaan tegelijk op pensioen. Ik 
vind dat zalig. Er komt een nieuwe 
levensfase aan waar we, elk vanuit onze 
eigenheid, het beste van willen maken. 
Tijd om te genieten, zeggen mensen. Iets 
anders te doen. Veel op reis te gaan. Maar 
waarom? We hebben dat vroeger niet 

gedaan, waarom nu wel? We hebben 
allebei een elektrische plooifiets gekocht, 
en zullen wel meer fietsen. En we zijn 
kampeerders, met vanaf nu mogelijkheden 
buiten de verlofperiodes.

Ons in de grootste luiheid placeren? Nee, 
daar zijn we de mensen niet naar! Actief 
blijven houdt je geest en lichaam jong. Dat 
vind ik heel belangrijk. Hoe? Met onze 
kinderen en kleinkinderen en in het 
verenigingsleven natuurlijk. Het zou wel 
zonde zijn om mijn talenten en 
mogelijkheden niet meer 
aan te wenden. Ik kreeg 
de goede raad om 
minstens een jaartje niet 
met OKRA bezig te zijn 
na mijn pensioen. Die 
raad ga ik opvolgen. 
Daarna zie ik wel. 

Dankzij OKRA ben ik 
goed voorbereid op mijn 
pensioen. Ik weet wat ons inkomen zal 
zijn. En we weten dat we – statistisch 
gezien en mits het nodige geluk – nog 
heel wat gezonde en gelukkige jaren voor 
ons hebben liggen. Maar er kunnen 
doorheen die jaren ook zorgen bijkomen. 
Alleen vallen bijvoorbeeld. Af en toe zijn 
Regien en ik met die vraag bezig. We 
spreken er soms ook al eens over met de 
kinderen: de ene keer al lachend, de 
andere keer bewust. Zo effenen we het 
terrein al een beetje. Als we hier maar voor 
even zijn, laat ons er dan het beste van 
maken voor onszelf, de samenleving en 
alle anderen.”

■ Tekst: Dominique Coopman
Foto’s: François De Heel

“Ook tijdens mijn pensioen wil 
ik mijn talenten blijven inzetten. 
Maar eerst een jaartje loskomen 
van OKRA. Die goede raad ga 
ik wel opvolgen.”
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Face to face
Welk gezicht zou jij opzetten als je oog in oog staat met tekeningen van 
Klaas Verplancke? In zijn tentoonstelling in Kortrijk houdt de illustrator, 
bekend van onder andere Vacature, Mo* Magazine en de New York Times 
zowel de stad van zijn jeugd als de bezoekers een spiegel voor.

Ik wist niet dat onze stad dit schilderij 
had! “Deze tentoonstelling is voor veel 
Kortrijkzanen een verrassing”, begint 
Bernard Pauwels van Museum X. 
“Klaas Verplancke zocht in de rijke 
collectie van de Kortrijkse musea naar 
objecten waarmee zijn tekeningen in 
dialoog konden gaan. Er kwamen 
schilderijen, sculpturen en keramiek 
naar boven die nooit eerder zijn 
getoond aan het publiek. Uiteraard zet 
het werk van de illustrator de toon, 
maar zijn selectie uit de stadscollectie 
is een meerwaarde.”

Smoelen en Totentrekkers
Face to Face begint meteen met een 
aardige verrassing. Bernard: “Kortrijk 
bezit unieke majolica-keramiek uit de 
zeventiende eeuw. Klaas zette er zijn 
Appeteit-bordjes bij waarop hij spitse 
tekeningetjes schilderde.” Of de 
verzameling gezichten die vastzitten in 
een skilift. “Dat komt uit Tirol Inferno, 
een verhaal van Annelies Verbeke 
waarvoor Klaas de tekeningen 
maakte. Met 27 tragikomische 
personages uit het boek kijkt hij de 
bezoeker rechtstreeks aan: op welk 

gezicht lijk jij het meest?” In het thema 
literatuur vraagt de illustrator zich af 
wat er zich allemaal afspeelt in de 
hoofden van een lezer. Bernard: “Maar 
let eens op het schilderij van de 
Kortrijkse Marcel Notebaert. Hoewel in 
dezelfde eeuw geboren, kan hij het 
werk van Klaas niet hebben gekend. 
Toch zijn ze in stijl bijna niet van elkaar 
te onderscheiden.” Uiteraard mag 
voor een illustrator maatschappijkritiek 
niet ontbreken. Met de steeds 
terugkerende golven van terreur is er 
aan actuele en internationale thema’s 
geen gebrek.

Rode oortjes
Het zat Klaas Verplancke aanvankelijk 
niet in het bloed – zijn carrière begon 
hij met het maken van kinderboeken – 
maar in zijn oeuvre van erotische 
fabels met teksten van Frank Adam en 
de illustraties van het boek 
Achterwerk van An Olaerts liet hij zich 
ongeremd gaan. “Ze zijn inderdaad 
tamelijk expliciet”, lacht Bernard, “en 
we kregen al de commentaar of dit 
wel in een tentoonstelling past. Maar 
het is evengoed Klaas Verplancke.” 

De liefdestaferelen zijn trouwens zo 
mooi getekend dat je al snel over de 
inhoud heen kijkt. Of hij tekent er een 
dubbele bodem in, zoals bij de 
stoelendans. Al zijn de schilderijen uit 
oude eeuwen ook niet mis te verstaan. 
Op het einde van de tentoonstelling 
geeft hij de tekenpen aan de bezoeker, 
die op een verzameling spiegels zelf 
een illustratie mag tekenen. Face to 
face dus, bijna letterlijk.

OKRA-tip: 
In de tentoonstelling kregen de 
tekeningen geen bijschrift. Bekijk 
ze een eerste keer met een 
onbevangen blik en haal dan pas 
de titellijst op aan de balie. Je zal 
merken dat je eerste idee over 
een tekening vaak klopt met wat 
Klaas Verplancke ermee 
bedoelde. Van sprekende 
beelden gesproken!

✤ Info: 
Face to Face, Klaas Verplancke, 
tot 29 januari 2017 in Museum X, 
Begijnhofpark in Kortrijk, 03 778 34 50, 
www.museumxkortrijk.be 
Op 4, 11 en 18 december 2016 werkt 
en signeert Klaas Verplancke in zijn 
tijdelijke studio in het museum.
Open van dinsdag tot zondag van 
10.00 tot 17.00 uur
Tickets: 3 euro, kinderen tot 12 jaar 
gratis

■ Tekst: Suzanne Antonis
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Het mirakel op de Hudson
Op 15 januari 2009 stijgt een Airbus 
op van de New Yorkse luchthaven 
LaGuardia. Meteen daarna botst die 
met een troep ganzen en vallen beide 
motoren uit. Kapitein Chesley - ‘Sully’ 
- Sullenberger had geen tijd om lang 
te twijfelen en besloot om het toestel 
te laten landen op de rivier de 
Hudson. Amper zes minuten later 
raakte het toestel het water: alle 110 
passagiers en vijf bemanningsleden 
overleefden de noodlanding. Kapitein 
Sullenberger werd door de media, die 
het hadden over ‘Het mirakel op de 
Hudson’, tot held uitgeroepen. Maar 
een onderzoekscommissie zag het 
anders, en probeerde aan te tonen 
dat hij het leven van zijn passagiers 
had geriskeerd. Zij geloofden dat een 
noodlanding op een nabij gelegen 
luchthaven beter was geweest. 

Gekend en toch spannend
Een film maken over een gebeurtenis 
van zes minuten en met een afloop 
die iedereen al kent, is geen sinecure. 
Toch slaagt regisseur Eastwood erin 
om Sully gedurende 96 minuten 
behoorlijk spannend te houden. Dat 
doet hij door de noodlanding 
verschillende keren in beeld te 
brengen, telkens vanuit een ander 
standpunt. De ene keer vanuit het 
standpunt van kapitein Sully en zijn 
copiloot Skiles, dan weer vanuit het 
standpunt van de reddingsdiensten 
die naar het zinkend toestel snellen 
om de inzittenden te redden.
Tussendoor brengt Eastwood beelden 

van de onderzoekscommissie, waar 
kapitein Sully zijn reputatie en zijn 
carrière moet redden door te bewijzen 
dat hij de juiste keuze maakte.

Eastwood vroeg rasacteur Tom Hanks 
om gestalte te geven aan de 
laconieke kapitein Sully, die zijn 
heldenstatus afwijst en volhoudt dat 
hij ‘gewoon zijn plicht’ deed. 
Knappe acteerprestaties en sterke 
regie laten Sully ruim uitstijgen boven 
het niveau van een doorsnee 
rampenfilm en staan borg voor een 
uitstekende filmervaring. 
(Vanaf 30/11 in de zaal)

Een film maken over 
een gebeurtenis van zes 
minuten en met een afloop 
die iedereen al kent, is geen 
sinecure. 

In december ook nog in de bioscoop

✤ The salesman
Iraanse film van regisseur Asghar Farhadi brengt de morele 
problematiek van zijn personages boeiend in beeld. 
(Uit op 21/11)

✤ Paterson
Minimale cinema die een ode brengt aan ‘de poëzie van het 
alledaagse’. (Uit op 07/12)

✤ Bacalaureat 
Een ontluisterend beeld van de alomtegenwoordige corruptie 
in de Roemeense samenleving. (Uit op 21/12)

Sully
Gesterkt door de jaren, zo lijken oudere regisseurs de ene prachtfilm na 
de andere af te leveren. Vorige maand stond Ken Loach (81) met I, Daniel 
Blake in de schijnwerpers. Vandaag gaat alle aandacht naar Sully, de 
nieuwste film van de 86-jarige Clint Eastwood. Hij verdiende z’n sporen 
niet alleen als acteur, maar ook als resgisseur. 

■ Tekst: Willy Verbestel



cultuur

24
to

ne
el

Compagnie 
Cecilia speelt 

Lacrima
Compagnie Cecilia en huisauteur Arne Sieren staan bekend om hun 
sociaal geëngageerd theater. Dat is met Lacrima niet anders. Arne 
Sierens leverde niet alleen de tekst maar regisseerde ook.

Chief, een kerel met ‘een grote muil, 
maar een klein hartje’, gaat voor zijn 
ex op zoek naar haar zoon. De 
jongeling is het huis ontvlucht maar 
krijgt zijn leven niet op de rails, tot 
wanhoop van zijn moeder. 

Chief zit vol frustratie, onvervuld 
verlangen en rancune. De terugkeer 
naar de buurt van zijn jeugd maakt 
alles weer wakker: de 
scheefgetrokken situatie thuis, de 
verkeerde vrienden, de eenzaamheid 
van de jongeling.

Arne Sierens broedde jarenlang op 
een theatrale vertaling van dit thema. 
Uit gesprekken met scenarist Felix 
Van Groeningen (bekend van onder 
andere Dagen zonder lief en De 
helaasheid der dingen) resulteerde de 
monoloog Lacrima.

Sierens’ tekst is soms snoeihard, 
soms poëtisch en dan weer 
emotioneel.

Meer info op www.compagnie-cecilia.be.
Gezien op 8 oktober 2016 in cc De Ververij in Ronse.

Tom Vermeir, die we kennen van 
Belgica, evolueert op een compleet 
lege scene. Door het nergens 
concreet te situeren, onderstreept 
Sierens het universele van het thema. 
Eens de acteur zijn onzekerheid over 
de tekst kwijt zal zijn, blijft 
ongetwijfeld een beklijvend geheel 
over.

Lacrima blijft op de affiche van 
Compagnie Cecilia tot mei 2017. De 
voorstelling is nog te zien in diverse 
zalen in Vlaanderen. Een aanrader!
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Duitsland-Willingen, van 5 tot 9 maart 2017

In Willingen vind je een subtropisch zwembad, grote indoor-ijspiste, 
kabelbaan naar ski- en langlaufpistes en een uitgebreid wandelnetwerk in 
een overweldigende natuur. 

Onder andere op het programma staan ‘Eisstockschiesen’ met glühwein, 
een brouwerijbezoek, een bezoek aan Winterberg met haar bobsleebaan, 
Usseln met de glasblazerij, Willingen met de kabelbaan, uitzichttoren en 

grootste skischans ter wereld. 

Je verblijft in Göbel’s Hotel am Park, een familiehotel in een 
klein park. Je kan gratis gebruikmaken van de Mountain 
Spa in Göbels Landhotel. 

Voor 518 euro in volpension, busvervoer (± 390 km), 
OKRA-SPORT begeleiding, alle vermelde uitstappen, 
DVV- annulerings- en ongevallenverzekering. 

Toeslag eenpersoonskamer: 40 euro.

Spanje, Dénia, van 16 tot 21 maart 2017

Wat staat er op het programma?
✽ De “Fallas” in Dénia vinden plaats van 16 tot 19 maart.
✽ Daguitstap naar Valencia.
✽ De wekelijkse markt in Dénia op vrijdag.

Je verblijft in hotel Los Angeles. Tom Boonen gaat hier ieder 
jaar met zijn wielerploeg op winterstage. Van een 
kwaliteitsreferentie gesproken!  
(www.hotellosangelesdenia.es)

Voor 689 euro in halfpension, vluchten 
vanuit Antwerpen, met Nederlandstalige 
begeleiding tijdens de uitstappen, 
DVV- annulerings- en 
ongevallenverzekering. 
Toeslag eenpersoonskamer: 85 euro.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor volgende bestemmingen: 
Tenerife, 10/01/17, Turkije-Side overwinteren, 26/01/17, Spanje-

Torremolinos lang verblijf, 31/01/17, Kaapverdië, 15/02/17, Spanje-
Nerja, 13/03/17, Cyprus, 20/04/17 en Napels, 15/04/17.

Voor info over al deze reizen kan je een kijkje nemen op 
www.okra.be en verder onder ‘activiteiten/reizen’. 
Info bij Lucie Van Hemelrijk via e-mail algemeen@okrareizen.be 
of 02 246 39 44.

OKRA-REIZEN

■ Tekst: Nic Fruru



25

OKRA-MAGAZINE | DECEMBER 2016

In samenwerking met 

Wil je weten hoe een erfenis verdeeld wordt? Zoek jij een duidelijk antwoord op de meest gestelde 
vragen over erven? Op Wikifin.be lees je in klare taal de belangrijkste feiten. Je vindt er ook handige 
hulpmiddelen zoals korte video’s om je nog beter te informeren. Veel voorbeelden maken snel duidelijk 
hoe je meer nalaat dan dezelfde gekke familietrekjes.

Alles over erfenissen glashelder uitgelegd op Wikifin.be.

WAT ERVEN JE KINDEREN NOG MEER VAN JOU?

FSMA85139598_Erfenis_Magazine_297x210mm_v06_OKRA_ok.indd   1 08/11/16   17:39
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Stevig leesvoer tegen de kou
Rokende adem in de vrieslucht, dampende schouwen aan de horizon en 
stapels stevig leesvoer voor extra koude dagen. Als een vetlaagje ter 
bescherming van het hart en het verstand. Genoeg om je tanden in te 
zetten!

Thomas More

Wie dacht alles over deze bekende 
man te weten, zal versteld staan van 
z’n biografie. De lezer krijgt More als 
mens, politicus, religieus voorvechter, 
maatschappelijk hervormer en zelfs 
kampioen van het humanisme 
voorgeschoteld. Ook de tijdsgeest en 
leefomgeving komen uitvoerig aan 
bod. 

More leefde in de zestiende eeuw en 
werd buitenlands gezant van Hendrik 
VIII in Europa. Bij de moeilijkheden 
rond de scheiding en de huwelijken 
van de koning, werd More 
aangehouden wegens hardnekkige 
weerstand tegen de plannen van 
Hendrik VIII. Op een zomerdag in 
1535 werd Thomas More onthoofd. 
Vier eeuwen later werd hij heilig 
verklaard. 

De auteur van deze biografie, Peter 
Ackroyd, wordt in de hele wereld 
gewaardeerd als een van de beste 
biografieauteurs. De 459 pagina’s zijn 
het lezen meer dan waard!

Een klein leven

Ze zijn zeldzaam, de literaire werken 
die op een paar maanden al aan een 
zevende druk toe zijn. Een klein 
leven is er zo eentje. Een relatief 
eenvoudige plot laat je afdalen naar 
de duistere en onuitwisbare 
herinneringen van een mens. 

Vier studievrienden zoeken samen 
hun weg in New York. Een acteur, 
een excentrieke kunstenaar en een 
architect. De vierde is Jude, in 
zichzelf gekeerd, intelligent maar 
raadselachtig. Zijn vrienden stellen 
hem geen vragen over zijn verleden. 
Ze proberen echter wel een bepaalde 
pijn te louteren. Na jaren vragen ze 
zich af of Jude hoegenaamd wel kán 
verlost worden van die pijn. 

Deze kanjer van 750 bladzijden is 
prachtig geschreven. Geen moment 
van verveling steekt de kop op. Het 
boek verdiende daarom ook de 
Kirkus Reviews Book Prize en werd 
genomineerd voor de Shortlist Man 
Booker Prize met vermelding: ‘Een 
exceptioneel verhaal over wreedheid 
en de kracht van vriendschap’. De 
beschrijvingen van geweld en seks 
zijn soms hard, maar na de laatste 
bladzijde overheerst een duidelijk 
geloof in de menselijke waardigheid. 

Lichtere tussendoortjes

Inhoudelijk en literair zwaar werk, 
mag al eens afgewisseld worden met 
een luchtig exemplaar. Omdat ik je 
mis is zo’n hartverwarmend, 
onderhoudend boek.
Tess is pas afgestudeerd en gaat met 
een vriendin op reis naar Firenze. 
Daar ontmoet ze in een kerk een 
achttienjarige jongen. Beter gezegd, 
hun ogen en glimlach kruisen elkaar. 
Ze gaan allebei hun eigen weg en 
bouwen hun leven op. 

Als haar moeder plots sterft, laat 
Tess haar plannen varen om literatuur 
te studeren aan de universiteit. Ze 
neemt de zorg van haar vijfjarig zusje 
op zich. Zo probeert ze van haar 
leven iets te maken, maar echt tot 
bloei komt ze nooit.
Gus gaat geneeskunde studeren op 
aanraden van zijn ouders. Maar z’n 
hart ligt eigenlijk bij kunstgeschiedenis. 
Hij lijdt onder de dood van zijn 
oudere broer die is omgekomen bij 
een ski-ongeval. Hij trouwt en krijgt 
kinderen maar mist iets in zijn leven.

Zijn deze twee mensen voor elkaar 
gemaakt maar weten ze het zelf niet? 
Over die vraag gaat het boek. Auteur 
Kete Eberlen schreef een charmant 
en meeslepend boek voor al wie op 
zoek is naar authentiek leesplezier.

■ Tekst Annemie Verhenne en 
Hugo Verhenne

✤ Peter Ackroyd, Thomas More, een biografie
Uitgeverij Polis 2016, 459 bladzijden
ISBN 978 94 6310 109 7 D/2016/13631/10 NUR 681

✤ Hanya Yanagihara, Een klein leven
Nieuw Amsterdam, Uitgevers 2016, 750 bladzijden
ISBN 978 90 468 20315 NUR 302

✤ Kate Eberlen, Omdat ik je mis
Uitgeverij Luitingh-Sijthoff Amsterdam 2016
462 bladzijden
ISBN 978 245 71369 NUR 302
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Het bedachtzaam pad van 
Hans Mortelmans

Hij wilde het twintig jaar geleden al: in akoestische liedjes de waarde van 
een traditie laten klinken. Voor Hans Mortelmans en Groep is dat nog steeds 
het fundament van hun muziek. Hun vijfde cd Wandelpaden toont de weg. 

Hans groeide op in de jaren zeventig, 
met in zijn oren de punkliefde van zijn 
drie oudere zussen. Hans: “Toen een 
van hen bij de scouts een muziekavond 
organiseerde, klom ik tussen de 
loeiharde bands op het podium en zong 
er een bewerking van Bright Eyes van 
Art Garfunkel.” Toen al wilde Hans geen 
grijze muis zijn. In zijn liedjes stopt hij 
een kritische boodschap, vaak met een 
kwinkslag. Ze ontstaan in zijn hoofd, 
tijdens het reizen of wandelen langs de 
Schelde. Georges Brassens was zijn 
inspiratiebron, in het gitaarspel van 
Django Reinhardt ontdekte hij hoe je 
bestaande muziek kan transformeren tot 
een persoonlijke stijl. Maar nog meer 
volgden Hans en zijn groep het pad van 
Wannes Van de Velde, hun grote 
mentor. “Omdat die met muziek deed 
wat je met muziek moet doen.”

De omgekeerde blik
Een caféoptreden in Lier, een van de 
eerste. De mannen waren verbaasd dat 
ze er mochten spelen en überhaupt dat 
er mensen waren die naar hun liedjes 
bleven luisteren. Hans: “Ik denk er nog 
graag aan terug hoe wij dat café stil 
kregen. Als artiest had ik trouwens geen 
plan. Zingen was voor mij iets 
individueels en ik was verbaasd dat er 
een publiek voor bestond. Inmiddels 
hebben we een stevige live-reputatie 
opgebouwd. Ik vertel wat me 
bezighoudt, hoe ik de wereld op een 
andere manier wil bekijken. Dikwijls met 
humor die ontspringt uit de meest 
simpele gebeurtenissen. ‘Als we 
twijfelen over waar de grens van humor 

ligt, wat zijn dan de grenzen van de 
ernst?’ Kamagurka zei het al in een 
debat over de commotie rond de 
Deense cartoons en de aanslag op 
Charlie Hebdo een jaar geleden.” Weer 
die omgekeerde blik.

Wandelpaden
Dat doet hij ook in zijn nieuwe cd. Hij 
bezingt er het wandelpad dat hij heeft 
uitgestippeld. Hans: “Een klein pad dat 
ik graag toon maar dat niemand hoeft te 
volgen. Ik ben al blij dat het er is. Het 
typeert de twijfel in mezelf: geëngageerd 
op de barricade staan of in mijn schulp 
kruipen en niet van de wereld willen 
weten? Zo zou ik vandaag bijvoorbeeld 
graag een lied maken over de Jungle in 
Calais. Hoe er zo veel culturen bij elkaar 
stromen en midden in modder en 

miserie toch samen muziek maken en 
dansen. Het zegt iets over de 
weerbaarheid van de mens. Terwijl ik 
mezelf toch weer beperk tot een liedje 
en er ter plekke niet de handen uit de 
mouwen steek. Ik vrees dat het een 
zoektocht voor het leven is.”

Wandelpaden is opgenomen in een 
hedendaagse studio maar Hans 
Mortelmans en Groep hadden dat liever 
in de beroemde Egrem Estudio 101 in 
Havanna gedaan. Hans: “Het zijn 
gigantische gebouwen waar onze 
akoestische muziek fantastisch zou 
klinken. Hoe luider je er speelt, hoe 
grootser de galm wordt. Zoiets vind ik 
interessant. Het brengt me terug bij 
Koen De Cauter, de Gentse 
jazzmuzikant bij wie ik twintig jaar 
geleden de eerste stappen zette in de 
akoestische muziek. En van dat pad ben 
ik nooit afgeweken.”

Info: www.hansmortelmans.be 

■ Tekst: Suzanne Antonis
Foto: Hans Mortelmans en Groep

Ook de moeite deze maand:

✤ Cello Concerto for Isabelle van Dirk Brossé 
(Warner Music Benelux)
Klassiek voor vrede. Een symbool hoe verschillende culturen en nationaliteiten 
elkaar via de muziek begrijpen en zich vanzelf verspreiden door de wereld. 
Een aanrader voor sfeervolle kerstdagen. www.dirkbrosse.be 

✤ You want it darker van Leonard Cohen (Columbia)
82 is hij intussen maar van zijn poëtische ziel ging nog niets verloren. De Canadese 
singer-songwriter berust in wat komen gaat. Met een vermoeide stem fluistert hij 
zijn teksten en neemt hij langzaam afscheid van het leven. www.leonardcohen.com 

✤ Morse van Morseband (HKM Records)
Morseband is gloednieuw maar de muzikanten zitten al jaren in het vak. En dat 
merk je aan hun debuutalbum waar ze met melodieuze arrangementen en goeie 
teksten ijzersterke popsongs afleveren. www.morsetheband.com 



OKRA-MAGAZINE | DECEMBER 2016

cultuur

ui
tje

s
28

Timeless Beauty 

Deze expo is anders dan u van het Gallo-
Romeins museum gewend bent. Een 
sfeervol en uniek samenspel van antieke 
auteurs, een hedendaags topfotograaf en 
voorwerpen uit de oudheid.   
Het thema is de schoonheid van een 
vrouwenlichaam. Bij Romeinse schrijvers al 
een geliefkoosd onderwerp. Hun woorden 
geven het sensuele naakt van 
kunstfotograaf Marc Lagrange (overleden in 
2015) extra spankracht. Bewonder ook 
sieraden en parfumflesjes, gracieuze 
beeldjes van Venus en ontdek de inhoud 
van een Romeinse beautycase. 
 
Filmpjes tonen hoe dames zich tweeduizend 
jaar geleden opmaakten.   
Vrouwen van nu getuigen over hun uiterlijk 
en de druk van schoonheidsidealen. 
Kortom: een tijdloos mooie expositie die ook 
voor vandaag relevant is. 

Info
Expo van 17 december 2016 tot 30 juni 2017
Gallo-Romeins Museum 
Kielenstraat 15, Tongeren  
Tickets: 8 euro; audiogids inbegrepen in 
toegangsprijs
Openingsuren: Dinsdag tot en met vrijdag 
van 9.00 uur tot 17.00 uur. 
Zaterdag, zondag en feestdagen van 
10.00 uur tot 18.00 uur. 
Schoolvakanties: dinsdag tot en met zondag, 
van 10.00 uur tot 18.00 uur. 
Gesloten op maandag, behalve als dat een 
feestdag is.
http://www.galloromeinsmuseum.be

Een andere 
wereld
Laboratorium van 
waan en fantasie
Waar ligt de grens tussen fantasie en 
werkelijkheid? Hoe onderscheid je 
droom van delirium, waan van wens, 
hallucinatie van inzicht? Op welke manier kan je onderzoeken of verbeelden 
wat zich ergens anders afspeelt? De tentoonstelling neemt, vertrekkend van 
de vele vragen rond psychose, hallucinatie en waan, twee eeuwen in 
overschouw. Niet om een klassiek historisch verhaal te vertellen, maar om uit 
die periode vijf eigenzinnige oeuvres te lichten die balanceren tussen kunst, 
kunde en wetenschap. Werelden waarin potloden wandelen, fietsen zweven, 
de afstand tussen twee evenwijdige lijnen variabel is, typemachines in 
contact staan met de overledenen en straatlichten stoppen met schijnen 
wanneer je er voorbij wandelt. Een andere wereld creëert passages: van 
deze naar de andere, tussen die andere onderling, en – misschien – ook van 
die andere terug naar deze wereld.

Info
Nog tot 28 mei 2017
Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent
Tickets: 8 euro
Openingsuren: Dinsdag – vrijdag: 9 uur – 17 uur; za –zo: 13 uur – 17 uur
http://www.museumdrguislain.be

Maak kans op een gratis duoticket, kijk blz. 54!

Picasso. Sculpturen.
“Groots, ambitieus en duizelingwekkend”, schreef The New York Times over 
de tentoonstelling Picasso Sculpture in het MoMA. Samen met het Musée 
Picasso in Parijs bouwt BOZAR verder op het thema. Meer dan zestig 
beeldhouwwerken verbeelden de ondoorgrondelijke scheppingskracht van 
een kunstenaar die volop experimenteerde met een waaier aan materialen 
en technieken. Ze gaan in dialoog met schilderijen, keramiek, foto’s en 
kunstvoorwerpen uit Picasso’s privéverzameling. De tentoonstelling werpt 
een frisse blik op een minder bekend maar zeer persoonlijk aspect uit het 
oeuvre van de kunstenaar.

Info
Nog tot 5 maart 2017
BOZAR – Paleis voor Schone Kunsten
Ravensteinstraat 23, Brussel
Tickets: 19 euro; 67-plussers: 17 euro
Openingsuren: Dinsdag tot zondag: 
10 uur – 18 uur; donderdag: 10 uur – 21 uur
Maandag gesloten
www.bozar.be

Maak kans op een gratis duoticket, 
kijk blz. 54!

René Magritte, Une partie de plaisir, 1956, 
gouache op papier. Collectie Galerie 
Adrian David, Knokke
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Direct uit eigen fabriek,
dus snelle levertijden
 

STUUR MIJ DE GRATIS BROCHURE
  Ik heb een rechte trap

  Ik heb een trap met bochten

Naam

Adres

Postcode/plaats

Telefoon 

Stuur deze bon in een gefrankeerde envelop naar:
Otolift Everdongenlaan 15 U1, 2300 Turnhout

O
K

R
A

 20
16

OTOLIFT
uw onopvallende 
traplift

5

1

Uw trapleuning blijft

Brede kant trap blijft vrij

Montage op uw treden

Dunste enkele rail ter wereld

Supercompacte opklapbare stoel

1

2

3

4

5

4

3

2
 Huren al vanaf één maand mogelijk

Landelijke servicedienst 24/7 

Marktleider in de Benelux 

 
Bel gratis 0800 59 003
of ga direct naar www.otolift.be

Vrijblijvend Otolift
thuisadvies?

Meer dan 120.000 tevreden
klanten in de Benelux!

Bij Otolift kunt u de traplift
bij u thuis gratis uitproberen

Marktleider in
de Benelux

OTOLIFT

Profiteer 

komende maand van

€500
JUBILEUMKORTING

Geldig t/m 31-12-2016
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gezondheid

Met de smaakwaarneming in engere zin 
bedoelen we de waarneming van zoet, 
zuur, zout en bitter door de 
smaakzintuigjes op de tong en de 
mondkeelholte. Recent werd umami als 
vijfde smaak erkend, een smaak waarmee 
vooral Aziaten bekend zijn. Proeven is een 
complexe ervaring. Wat wij `smaak’ 
noemen is eigenlijk een samenspel van 
diverse zintuiglijke waarnemingen 
(= smaak in ruimere zin). Bij het proeven 
speelt ook de waarneming van structuur, 
temperatuur en kruidigheid en de 
waarneming van reukstoffen van voedsel 
en drank een belangrijke rol. Knapperige, 
warme frietjes smaken beter dan slappe 
en koude exemplaren.

Vooral onze reuk- en smaakzin zijn heel 
nauw verbonden. Onze tong is bekleed 
met een groot aantal kleine uitsteeksels: 
de smaakpapillen. In deze papillen 
bevinden zich cellen die ervoor zorgen dat 
wij verschillende smaken herkennen. De 
smaakpapillen worden door de stoffen in 
ons voedsel geprikkeld. Zenuwen sturen 
deze informatie door naar de hersenen, die 
het vertalen als een smaakwaarneming: 
we proeven iets.

Smaakpapillen die zich op de tong 
bevinden kunnen enkel zoet, bitter, zuur, 
zout en umami onderscheiden. Voor alle 
andere smaken zijn we afhankelijk van 
onze reukzin. Zeventig tot tachtig procent 
van wat we proeven, wordt beïnvloed 
door ons reukvermogen. Het reukepitheel 
is het weefsel dat verantwoordelijk is voor 
het waarnemen van reukstoffen. Het 
bestaat onder andere uit zenuwcellen die 
een uitloper hebben met meerdere 
haarvormige uitsteeksels, de reukhaartjes. 
Als die in aanraking komen met een 
bepaalde stof, dan worden er signalen 
opgewekt die door de reukzenuwen naar 
de hersenen geleid worden. Daar ruiken 
we de geur van de stof. 

Bij veel smaakcomponenten zoals 
chocolade, koffie en aardbei is de 
primaire component een reukwaarneming. 
Door te kauwen komen reukstoffen vrij die 
bij uitademing via de neuskeelholte het 
reukorgaan bereiken. Slechts een 
minderheid van de mensen met een reuk- 
en/of smaakstoornis heeft echt een 
smaakstoornis. Meestal gaat het om een 
reukstoornis.

De impact van leeftijd 
Bij reuk- of smaakstoornissen ervaar je 
geuren en smaken anders, intenser of als 
onaangenaam. Een smaakstoornis kan 
ook betekenen dat je continu een 
abnormale of vieze smaak in je mond hebt 
zonder dat je een smaakstof inneemt. 
Daarnaast kan je bij reuk- of 
smaakstoornissen ook last hebben van 
een vermindering of een volledige uitval 
van je reuk- of smaakvermogen. 

Over het algemeen begint bij mensen 
vanaf vijftig jaar het vermogen om te 
ruiken en te proeven langzaam af te 
nemen. Bij ongeveer veertig procent van 
de ouderen is het reukvermogen 
aanzienlijk afgenomen. Gemiddeld wordt 
door ouderen de zoute en zoete smaak 
minder goed waargenomen dan door 
jongeren. Het verlies van reuk treedt vaak 
eerder en in snellere mate op dan het 
verlies van smaak. Smaakcellen 
vernieuwen zich in tien dagen. Reukcellen 
doen dat maar in dertig tot vijftig dagen. 
Naarmate je ouder wordt, vermindert die 
celvernieuwing waardoor bij ouderen 
meer reukverlies en afwijkende reuk 
voorkomt. Daarnaast vermindert de 
signaaloverdracht naar de hersenen en 
wordt het binnenkomende signaal ook 
minder goed onderscheiden. Ten slotte is 
het reukepitheel bij ouderen minder 
doorbloed waardoor de reukcellen minder 
goed functioneren. Daarbij komt dat 
ouderen over het algemeen minder 
bewegen en ook dat heeft een nadelig 
effect op de doorbloeding.

Diverse oorzaken
De meest voorkomende oorzaken voor 
het ontstaan van een reukstoornis zijn 
sinonasale afwijkingen (afwijkingen van de 
neus en/of neusbijholten), een trauma aan 
het hoofd of een ontsteking van de 
bovenste luchtwegen. Sinonasale 
afwijkingen veroorzaken een obstructie 
waardoor de geurstoffen in de 
ingeademde lucht het reukepitheel niet 
kunnen bereiken. Voorbeelden zijn 
chronische ontstekingen, neuspoliepen, 
neustussenschot- of 
neusschelpafwijkingen en tumoren of een 
veranderde anatomie als gevolg van een 
trauma. 

Vijftig procent van de reukstoornissen is 
neurologisch van aard: het reukepitheel is 
beschadigd als gevolg van een ontsteking 

Als de smaak van kalkoen 
aan je voorbijgaat

Misschien ben je al druk aan 
het plannen wat je je 

disgenoten de komende 
feestdagen zal voorschotelen. 

Misschien kijk je er tegenop: 
je smaak is niet meer wat hij 

geweest is en daardoor kun je 
minder van lekker eten 

genieten. Niet onbelangrijk: de 
impact van geur- en 

smaakstoornissen op je 
levenskwaliteit valt niet te 

onderschatten.

Smaakpapillen die zich 
op de tong bevinden 

kunnen enkel zoet, 
bitter, zuur, zout en 

umami onderscheiden. 
Voor alle andere 
smaken zijn we 

afhankelijk van onze 
reukzin.
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Draag bij 
aan hun toekomst

Steun personen met een visuele handicap, 
tijdens uw leven of zelfs nadien. 
Help hen zo zelfstandig mogelijk 
in het leven te staan, met een legaat 
of door de creatie van 
een opgedragen fonds.

T +32 (0)2 533 33 19 
stichting@braille.be

van de bovenste luchtwegen, de zenuwbanen van de 
reukzin zijn beschadigd of het centrale zenuwstelsel is 
beschadigd als gevolg van een trauma aan het hoofd 
bijvoorbeeld door een ongeval. Ook andere 
aandoeningen kunnen smaak- en reukverlies tot gevolg 
hebben: de ziekte van Alzheimer, de ziekte van 
Parkinson, diabetes, het syndroom van Sjögren en 
bepaalde nier- en leveraandoeningen maar ook 
psychiatrische aandoeningen zoals depressies, 
schizofrenie en hallucinaties. 

Bepaalde behandelingen zoals de bestraling van hals 
en hoofd kunnen tot smaakverlies of -afwijkingen 
leiden. Ook het gebruik van medicijnen zoals 
antihogebloeddrukmiddelen of chemotherapie kan 
smaak- en reukveranderingen of –verlies tot gevolg 
hebben. Bij twintig procent van de mensen met een 
reukstoornis is de oorzaak echter onbekend. 

Gevolgen
Bij verandering of verlies van smaak kan je 
voedingspatroon zo veranderen dat je gewicht verliest 
of dat je net aankomt. Het kan ervoor zorgen dat je te 
veel zout en suiker consumeert. Bij mensen met hoge 
bloeddruk en diabetes kan dat problemen opleveren. 
Bedorven voedsel herkennen wordt minder 
gemakkelijk. Zonder smaak mis je deze vorm van 
waarschuwing.
Stap bij reuk- of smaakverlies altijd naar je huisdokter. 
De oorzaken kunnen namelijk banaal zijn, maar smaak- 
en reukverlies kunnen ook het eerste symptoom zijn 
van de ziekte van Parkinson of Alzheimer. 

■ Mieke Termont

Ja, stuur mij vrijblijvend uw brochure van         Badliften  Baden  Scootmobielen
                   Bad naar douche 

Tel.nr.       0......./................................
Dhr/Mevr. .............................................                                                        
Straat .................................................                                                              
Pc/Woonplaats .......................................                                                02 307 01 03
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Stemmingsbord
Een moodboard, letterlijk vertaald 
‘stemmingsbord’, is een collage van foto’s 
die de sfeer weergeven van jouw 
droominterieur. Een moodboard zal je 
helpen om in een oogopslag het 
kleurenpallet en de sfeer van je 
gedroomde interieur vast te leggen. Het is 
immers zo goed als onmogelijk, zelfs voor 
een professional, om een volledig interieur 
in gedachten te fantaseren. Daarom is 
een moodboard een heel nuttige houvast 
bij het invullen van je interieur. 
Een moodboard is heel persoonlijk en je 
steekt er best wel wat tijd in, maar eens je 
moodboard klaar is, doe je gegarandeerd 
geen miskopen meer.

Aan de slag
Hoe maak je een moodboard? Verzamel 
zo veel mogelijk foto’s, kleurstalen, 
illustraties, advertenties, teksten, alles wat 
ook maar een beetje in de buurt van de 

Bij het inrichten van je 
woning kan je wel eens 

overrompeld worden door 
de overgrote keuze die je 

aantreft in woonwarenhuizen 
en speciaalzaken. Er is 

zoveel moois op de markt, 
hoe kies je net die dingen 
eruit die echt bij je passen 

en die samen een mooi 
geheel vormen? Een heel 

handig hulpmiddeltje hierbij 
– zowel voor professionals 

als beginners – is het maken 
van een moodboard. 

beoogde sfeer komt. Naast interieur- en 
meubelfoto’s zijn ook behang- en 
stofstalen leuk, prentkaarten, modefoto’s, 
kunst, cadeaupapier, wat dan ook. 
Verfstalen kan je gemakkelijk vinden in 
verfspeciaalzaken of doe-het-zelfzaken. 
Wanneer je later verf gaat kopen, dan ken 
je meteen de exacte kleur die je nodig 
hebt.

Heb je al bepaalde meubelstukken die je 
wilt behouden in je hernieuwde interieur, 
neem er dan een foto van en kleef die als 
eerste op je moodboard. Ook een foto 
van je vloerbedekking hoort erbij, tenzij je 
ook de vloer gaat vervangen. Deze ‘vaste’ 
ingrediënten van je interieur zijn immers je 
vertrekpunt. 
Een moodboard maken kan elektronisch 
of op papier. Werk je liever elektronisch? 
Dan kunnen sites als Pinterest 
(https://nl.pinterest.com/) een grote bron 
aan inspiratie vormen.

Moodboard
maken

Een moodboard in modern/Scandinavische 
stijl in pasteltinten. 

De ingrediënten van een moodboard: 
foto’s, verf- en stofstalen… 

Een moodboard in opbouw
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Nu je een grote hoeveelheid 
inspiratiebeelden hebt verzameld, ga je 
hieruit een selectie maken die een 
harmonieus geheel vormt en je 
gedroomde sfeer weergeeft. Dit is vaak 
een kwestie van verschillende combinaties 
blijven uitproberen tot je helemaal 
tevreden bent. Durf foto’s en/of kleuren 
weg te laten uit je selectie. Niet alles wat 
je mooi vindt, kan in een interieur, dan 
wordt het wellicht te chaotisch. Het is de 
kunst om slechts die foto’s en kleurstalen 
uit te kiezen die echt bij elkaar passen. 
Hoeveel foto’s je uiteindelijk overhoudt op 
je moodboard mag je zelf kiezen, maar 
neem minimum een viertal beelden.
Nu je je selectie van foto’s en kleuren hebt 
gemaakt, kleef je die op een groot blad 
papier. Of je verzamelt ze elektronisch in 
bijvoorbeeld een powerpoint slide. 
Uitprinten en klaar! 

Kleuren kiezen
Kleuren zijn een van de belangrijkste 
elementen van je moodboard. Je gaat er 
best van uit dat drie verschillende kleuren 
– zwart, grijs en wit niet meegerekend – 
in een interieur het maximum zijn. Meer 
kleuren samenbrengen zorgt doorgaans 
voor een onrustig, chaotisch geheel. Je 
hoeft ook geen drie kleuren te gebruiken, 
een of twee is ook goed. Dat hangt van 
jouw persoonlijke smaak af. 

Een moodboard in klassieke stijl 
in oker en donkergrijs

TRAPLIFT KOPEN?
BEL ONS GRATIS

0800 250 23

Bel GRATIS 0800 250 23 of via info@lathu.be
facebook.com/langerthuiswonen

Alle kwaliteitsmerken onder 1 dak
Lees er alles over op www.lathu.be

Ò



34

OKRA-MAGAZINE | DECEMBER 2016

interieur

Welke kleuren je kiest hangt af van je 
woonstijl en je persoonlijke smaak. Voor 
een Scandinavisch interieur kan je 
bijvoorbeeld enkele pastellen combineren 
met licht hout. Landelijk meubilair komt 
dan weer mooi tot zijn recht bij vergrijsde 
tinten zoals grijsblauw, grijsbruin, oudroze 
of grijsgroen. Bij een klassiek interieur kan 
je rijkelijke tinten als bordeauxrood, 
dieppaars en oker overwegen. Voor 
moderne woningen zijn volledige zwart-wit 
interieurs erg in trek. Door het toevoegen 
van een warme noot onder de vorm van 
hout, naturel leder of wollig textiel, vermijd 
je dat een zwart-wit interieur te koel 
overkomt. Verder zijn metallic kleuren 
zoals koper en messing helemaal in. 
Keuze te over dus. Een bezoekje aan de 
verfspeciaalzaak kan je vast nog meer 
inspiratie bieden.

Hulp bij het shoppen
Het moodboard wordt dé houvast die je 
zal gebruiken bij het invullen van je 
interieur. Neem het steeds mee wanneer 
je gaat shoppen, zo kies je nooit meer 
verkeerde kussenhoezen of gordijnen. Het 

Meubelstukken en 
decoratieartikelen 

kunnen op zichzelf 
heel mooi zijn, maar 
het is minstens even 

belangrijk dat ze 
in het geheel van je 

interieur passen.

helpt om je focus te behouden. 
Waarschijnlijk zullen er op je moodboard 
foto’s van meubels of zelfs hele interieurs 
voorkomen. Het is niet de bedoeling dat je 
exact deze meubels gaat kopen. Het gaat 
om de kleuren en de sfeer die het 
meubilair uitstraalt. 
Als je een meubel of decoratiestuk kiest, 
vraag je je gewoon af: als ik een foto 
hiervan bij op mijn moodboard zou kleven, 
zou het dan passen in het geheel? Is het 
antwoord ja, dan kan je het met een 
gerust hart kopen. Is het antwoord nee, 
dan je laat het beter in de winkel. 
Meubelstukken en decoratieartikelen 
kunnen op zichzelf heel mooi zijn, maar 
het is minstens even belangrijk dat ze in 
het geheel van je interieur passen. Je 
moodboard zal je helpen om door de 
bomen het bos te zien, en keuzes te 
maken die van je interieur een schitterend 
geheel maken. Veel succes!

■ Tekst: Frea Carruet, 
freahomefactory.be

Foto’s: Pinterest

Een moodboard in moderne stijl 
in zwart-wit en cognac.

De ingrediënten van een moodboard: 
foto’s, verf- en stofstalen… 
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Waarom zou je niet genieten van 
een heerlijke kerstmaaltijd als je 
alleen bent of met z’n tweetjes? Wij 
hebben vier eenvoudige gerechten 
bedacht die makkelijk te bereiden 
zijn en die je meteen in 
kerststemming brengen. Dat wordt 
knus genieten! 

menu

Witte kerst cocktail
✤ 100 ml vanillejenever
✤ 160 ml vloeibare kokosmelk
✤ 2 el Batida de coco
✤ muskaatnoot
✤ ijsblokjes

Doe alle dranken in een shaker samen 
met wat ijsblokjes en een mespuntje 
muskaatnoot. Schud goed, zeef het 
drankje in een glas. Rasp er nog wat 
muskaatnoot over en serveer. 

in je eentje of met twee
Kerst 
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Slaatje met 
parmaham en peer
✤ jonge spinazie
✤ 100 g smeuïge kaas (blauwe kaas, brie, 
camembert… )
✤ 3 à 4 plakjes parmaham per persoon 
✤ 2 el walnoten
✤ 1 peer (Doyenné)
✤ olijfolie
✤ appelazijn
✤ peper en zout

Snijd de kaas in blokjes en de peer in fijne 
plakjes. Dresseer het bord met de 
spinazie, kaas, parmaham, walnoten en 
peer. Sprenkel er wat olijfolie en azijn over, 
werk af met peper en zout. Lekker met 
een glaasje appel- of perencider.
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menu

Veenballetjes met veenbessensaus
✤ 1 klont boter ✤ 75 g gezouten spekblokjes
✤ 1 sjalot fijngesnipperd ✤ 450 g gekruid gehakt (gevogelte, varkens of 
gemengd) ✤ 100 g gedroogde veenbessen ✤ 30 cl porto ✤ 2 el gehakte 
peterselie ✤ 150 g gekookte kastanjes (fijngehakt) ✤ 150 g chapelure
✤ 1 mespuntje kaneel ✤ 1 ei

Doe een nacht op voorhand de gedroogde veenbessen en de porto in een 
kommetje en laat trekken. 
Verwarm de oven voor op 180°C. Bak de spekblokjes en de sjalot gaar in 
de boter. Laat wat afkoelen. Giet de veenbessen af. Doe alle ingrediënten 
in een kom en meng goed. Rol balletjes van ongeveer 4 cm. Doe ze in een 
ingevette ovenschaal en zet ze 40 minuten in de oven tot ze gaar zijn. 

Voor de veenbessensaus

✤ rasp van 1 sinaasappel ✤ 450 g verse veenbessen ✤ 100 g bruine suiker
✤ 6 el porto ✤ 1 mespuntje speculaaskruiden

Rasp de schil van 1 sinaasappel (de sinaasappel zelf heb je niet nodig) en 
doe rasp in een pan samen met de veenbessen, bruine suiker en porto. 
Breng aan de kook en laat koken tot de veenbessen beginnen te ploffen. 
Haal van het vuur en roer er de speculaaskruiden eronder. 

Serveer de balletjes samen met de saus, doe er een kroketje bij of wat je 
ook maar lekker vindt. 

Witte kerstdessertje
✤ 3 el veenbessensaus (koud)
✤ 200 ml Griekse yoghurt
✤ 200 ml volle room
✤ 1 el bloemsuiker
✤ boudoirkoekjes

Eventueel als extra: vanille-ijs, 
vanillecake en merengue. 

Klop de room stevig met de suiker. Schep 
een lepel veenbessensaus in een potje, 
schep daarover een volle eetlepel Griekse 
yoghurt en een eetlepel slagroom. Versier 
met wat boudoirkoekjes en nog wat saus. 

■ Tekst en foto’s Ann Vertriest 
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Kerstnacht - het woord is als een lafenis,  

een koele sneeuw, glanzend onder het zachte 

stralen der sterren - op de landen is 

het weerloos stil, een ongerept verwachten.

Kerstnacht - het eenzaam zwerven der gedachten 

rondom het oud verhaal, het nimmer uit te spreken 

verlangen naar het helder zingen in de nacht en 

het opgaan van de ster, een lichtend teken.

Kerstnacht - het sneeuwt op uw geschonden aarde, 

dun en verstuivend dekt een huivering 

van ijle val, een lichte zuivering 

het vragen, dat wij ongestild bewaarden.

Ida Gerhardt  
uit: Kosmos 

Mees Santpoort 1940

Kerstnacht



Congo, de grondwet 
is een vodje papier

Op 19 maart van dit jaar verzoekt de 
CENI, de commissie die de 
verkiezingen organiseert, het 

Grondwettelijke Hof om uitstel. Het roept 
daarvoor valabele redenen in. Het 
kiezersregister is niet bijgehouden, ruim 
anderhalf miljoen dode Congolezen hebben 
stemrecht, zo’n zeven miljoen jongeren niet. 
En waar moet het geld vandaan komen? De 
kosten zijn op 900 miljoen dollar begroot, tien 
procent van het overheidsbudget. Op 11 mei 
heeft het Hof zijn verdict klaar: als er geen 
verkiezingen komen, blijft de huidige president 
in functie. Zo zet het Hof een punt achter de 
discussie hoe het moet na 19 december, op 
het einde van Kabila’s laatste ambtstermijn. 
Het geeft hem de pap in de mond: houd geen 
verkiezingen.

Door die beslissing is Kabila ervan verzekerd 
dat hij nog een tijdlang de touwtjes in handen 
houdt, want daar ligt de échte reden voor zijn 
getalm: de onwil om te vertrekken. Zo gauw hij 
het fiat van het Grondwettelijke Hof krijgt, laat 

hij het idee varen om zich 
met behulp van een 
grondwetswijziging een 
derde keer kandidaat te 
stellen of met veranderingen 
in de kieswet de 
stembusslag op de lange 
baan te schuiven. Hij laat 
gewoon alles op zijn beloop. 
Kabila’s aanpak heet in 

Congo ‘le glissement’. Een term die we 
kunnen vertalen als ‘stilzwijgende 
verschuiving’. Hij laat de datum van het einde 
van zijn mandaat gewoon voorbijgaan en 
omzeilt zo de grondwet. De tijd doet zijn werk.

Groeiend verzet
Maar de druk vanuit de samenleving neemt 
toe. Jongeren pikken het niet meer en vormen 
een tegenbeweging. Repressie is hun deel. 
Een kopstuk van Lucha (Lutte pour le 
Changement), Fred Bauma, vliegt anderhalf 
jaar achter de tralies. Partijen trekken zich 
terug uit de meerderheid en vormen een 

nieuwe oppositiegroep. De gouverneur 
van Katanga, Moïse Katumbi, ooit een van 
Kabila’s medestanders, ontpopt zich tot 
hun kandidaat-president. Maar zo gauw 
dat gebeurt, krijgt hij sores met justitie. 
Een rechter - onder druk gezet, zegt ze 
later – veroordeelt hem tot drie jaar, 
wegens de verkoop van een huis waarvan 
hij niet de eigenaar zou zijn. Katumbi 
verblijft tegenwoordig in het buitenland. 
Toch vinden opposanten, jongeren en 
militanten van maatschappijorganisaties 
elkaar in een gemeenschappelijk front. Op 
19 september komt het in verscheidene 
steden tot een treffen tussen 
ordehandhavers en betogers, met wel 
vijftig doden tot gevolg. Kabila moet na 
maandenlang gedraal werk maken van de 
politieke dialoog, een gesprek met alle 
maatschappelijke krachten om samen een 
oplossing te verzinnen om Congo uit het 
slop te helpen.

In oktober leggen de deelnemers hun ei. 
Kabila blijft president tot er in april 2018 
verkiezingen komen en tijdens de 
overgang fungeert een politicus van de 
oppositie als eerste minister. Maar nog 
voor de deelnemers afronden, is de 
bisschoppenconferentie opgestapt, net 
als de historische dwarsligger Etienne 
Tshisekedi. Aan de andere kant krijgt 
Kabila de steun van andere Afrikaanse 
staatshoofden om door te zetten. Hoe 
dan ook, er blijft twijfel of het akkoord ooit 
zal worden toegepast.

Voorgeschiedenis
Congo staat voor een periode waarvan de 
uitkomst onzeker is. Het laat terugdenken 
aan de politieke spanningen in 1965, toen, 
tegen de achtergrond van een 
secessieoorlog in het oosten, president 
Joseph Kasavubu voor zijn herverkiezing 
vreesde, gezien de populariteit van zijn 
eerste minister Moïse Tshombe. Het laat 
ook terugdenken aan de chaotische jaren 
negentig, toen president Mobutu er alles 

Congo staat voor een 
periode waarvan 

de uitkomst onzeker is. 
Het laat terugdenken aan 

de politieke spanningen 
in 1965

Op 19 december loopt het mandaat van president Joseph Kabila af. 
Volgens de Congolese grondwet mag hij zich niet opnieuw kandidaat 
stellen. Op 27 november hadden de Congolezen uit moeten maken wie ze 
als zijn opvolger kiezen. Maar de verkiezingen gingen niet door.

de wereld volgens Guy Poppe40
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Congo heeft bij zijn 
onafhankelijkheid in 1960 
een moeilijke start genomen 
en heeft nooit zijn draai 
gevonden. 

aan deed om de nationale conferentie, de voorloper van de politieke 
dialoog, te dwarsbomen. In het eerste geval pleegt Mobutu een 
staatsgreep en vestigt hij een dictatoriaal regime dat het 32 jaar 
uitzingt. In het tweede geval komt Congo, toen nog Zaïre, in een 
oorlog terecht die het tijdperk van de Kabila’s inluidt en in het oosten 
van het land nog altijd nazindert.

Congo heeft bij zijn onafhankelijkheid in 1960 een moeilijke start 
genomen en heeft nooit zijn draai gevonden. Het is z’n naam ‘staat’ 
niet waardig, bij gebrek aan verkozen leiders die zich het algemeen 
belang ter harte nemen. Kabila zet de onder Mobutu ingeburgerde 
traditie voort en gebruikt zijn positie om zich persoonlijk te verrijken. 
De tegenstelling tussen de superrijke elite en wie er letterlijk in de 
grond krabt, op zoek naar goud of diamanten of om zijn gezin van 
voedsel te voorzien, is schrijnend. In een land dat als een geologisch 
schandaal geboekt staat, zoveel potentiële rijkdom heeft het in zijn 
bodem zitten. De verkiezingen zijn hooguit een laag vernis die het 
gebrek aan reële democratie en maatschappelijke betrokkenheid voor 
een korte wijle verdoezeld hebben.

Onmacht
Verwonderlijk is het niet dat Kabila alles uit de kast haalt. Politieke 
macht brengt op. En al hebben de president en zijn familie meer dan 
één appeltje voor de dorst opzij gelegd - getuige daarvan de recente 
Panama papers - genoeg is zelden genoeg. Komt daarbij dat Kabila 
zich mag spiegelen aan een tendens in de buurlanden. In Burundi is 
Nkurinziza verleden jaar tegen de grondwet in aan zijn derde 
ambtstermijn begonnen en werkt hij aan een herziening die meer 
mogelijk maakt. In Rwanda is Kagame na een referendum zeker dat hij 
president voor het leven is. In Oeganda is Museveni in februari aan zijn 
vijfde termijn begonnen. Het maakt twee zaken duidelijk. Ten eerste is 
het begrip democratie in die landen niet geworteld. Ten tweede is de 
internationale gemeenschap niet gewapend om bij te sturen als het 
schip de verkeerde haven binnenvaart. Uitkijken of de 
VN-veiligheidsraad, die in november een missie naar Congo 
stuurde, het roer om heeft kunnen gooien.

■ Tekst Guy Poppe
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info

Wat is gezondheidsinformatie? 
Er bestaan verschillende vormen van 
gezondheidsinformatie in de media. Je 
kan ze onderbrengen in vijf categorieën:
1. Informatieve informatie, bijvoorbeeld 

over de voedingswaarde van groenten.
2. Nieuw onderzoek, bijvoorbeeld over 

hoe schadelijk rood vlees zou zijn. 
3. Standpunt, bijvoorbeeld de 

opiniepagina’s in kranten.
4. Publireportage: dit is een advertentie 

met veel tekst, die vaak lijkt op de 
gewone artikels. De vermelding 
‘publireportage’ maakt het onderscheid 
duidelijk: het doel is reclame maken 
voor een product of dienst. 

5. Reclame: gezondheid wordt gebruikt 
als een verkoopargument in 
advertenties, ook voor producten die 
eigenlijk niet gezond zijn. 

Foute informatie 
schaadt de gezondheid
Gezondheidsinformatie vind je overal: in de krant, op televisie en 
in je favoriete magazine. Veel mensen gaan ook zelf op zoek naar 
gezondheidsinformatie, bijvoorbeeld via het internet. Maar wat 
mag je nu geloven? CM wil met de campagne Foute informatie 
schaadt de gezondheid mensen op weg zetten om kritisch om te 
gaan met gezondheidsinformatie.

Je zorgverlener 
beantwoordt graag al je 
vragen over gezondheid. 

Tips om aan de slag te gaan
Volgende zeven vragen helpen je om 
kritisch om te gaan met 
gezondheidsinformatie:
1. Wie is aan het woord? Een professor of 

een expert? Werkt deze persoon voor 
een universiteit of een betrouwbare 
gezondheidsorganisatie? Dan mag je 
de bron geloven.

2. Wat is het echte nieuws? Lees altijd het 
volledige artikel. Titel en foto’s dienen 
enkel om lezers te lokken. Laat je niet 
vangen door sensationele 
krantenkoppen als Kippensoep helpt je 
van je verkoudheid af.

3. Waar lees je de informatie? Op de 
website van een betrouwbare 
organisatie of in een betrouwbaar 
tijdschrift? Check altijd wie de auteurs 
of de initiatiefnemers zijn.

4. Wanneer werd de tekst geschreven? 
De wetenschap staat niet stil, dus hoe 
recent is de tekst?

5. Waarom werd de tekst geschreven? 
Om mensen te informeren of bewust te 
maken? Of is het net de bedoeling om 
een product te verkopen?

6. Hoe komt men tot de conclusie? Op 
basis van een betrouwbare studie of na 
een enquête bij een handvol 
Vlamingen?

7. En tot slot: luister naar je gezond 
verstand. Is iets te mooi om waar te 
zijn, dan is het meestal ook niet waar.
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Kies voor een betrouwbare bron
•  Je zorgverlener (bijvoorbeeld je 

huisarts of apotheker) beantwoordt 
graag al je vragen over gezondheid. 

•  Websites van ziekenhuizen, 
zorgverleners of organisaties van 
de overheid zijn ook betrouwbaar.

• Op www.gezondheidenwetenschap.be 
vind je uitleg bij gezondheidsnieuws in 
de media en informatie over de 
richtlijnen die artsen gebruiken.

Hoe bespreek je 
gezondheidsinformatie het best 
met je zorgverlener? 
Steeds meer mensen informeren zich 
online alvorens een arts te raadplegen. Dit 
beïnvloedt ook de relatie tussen artsen en 
patiënten. Het is belangrijk dat je na de 
consultatie niet met onbeantwoorde 
vragen zit. 

Volgende tips kunnen je helpen om tot 
een goede consultatie te komen: 

•  Bereid je goed voor op je 
consultatie. Schrijf op voorhand op 
welke zaken je wil bespreken met je 
arts, welke symptomen je hebt, welke 
medicatie je neemt, welke bijwerkingen 
die hebben en hou eventueel een 
dagboek bij (bijvoorbeeld over je 
hoofdpijn of slaapmoeilijkheden). 

•  Vraag uitleg aan je zorgverlener. 
Als je informatie gevonden hebt, vertel 
dit dan tijdens de consultatie aan je 
arts. Zo kan die aangeven of je 
informatie betrouwbaar is. 

Steeds meer mensen 
informeren zich 
online alvorens een 
arts te raadplegen. 
Dit beïnvloedt ook de 
relatie tussen artsen en 
patiënten. 

Meer info?

www.cm.be/gezondheidsinfo 

•  Toets tijdens de consultatie af of je 
je zorgverlener goed begrepen 
hebt. Dit kan je doen door in je eigen 
woorden te herhalen wat je 
zorgverlener vertelde. Check zeker of 
dat correct is. Vragen als “Volgens u, 
dokter, zit het dus zo?” of “Als ik het 
goed begrijp, is het…?” kunnen hierbij 
helpen. Vraag om de uitleg die je niet 
begreep te herhalen. 

•  Durf tijdens je consultatie praten 
over wat je bezig houdt. Waarover 
maak je je zorgen? Heb je nood aan 
ondersteuning? Stel de vragen waar je 
nog mee zit. Maak eventueel een 
nieuwe afspraak om bepaalde zaken 
uitvoeriger te bespreken. Vraag naar 
een betrouwbare website, indien je 
thuis nog informatie wil opzoeken.
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mijn passie

“En toch kwam ik eerst op een atelier 
terecht als borduurster, wat toch ook een 
scheppend beroep is. Hoe meer ik ervan 
wist, hoe meer ik er van mezelf mocht 
inleggen. De werksfeer was goed en mijn 
enthousiasme werkte aanstekelijk. Thuis 
waren we allemaal in de jeugdbeweging 
en op een dag vraagt de leiding van de 
VKAJ mij om daar vrijgestelde te worden. 
Ik sprong een gat in de lucht! ‘Madame’ 
van het borduuratelier zag me niet graag 
vertrekken, maar deze kans liet ik niet 
voorbijgaan. Acht jaar heb ik voor de 
VKAJ gewerkt. We kregen een serieuze 
vorming. Elke maand drie dagen naar 
Dworp voor lessen in kerkgeschiedenis, 
psychologie en nog een pak andere 
disciplines. Zo ben ik mijn man Jan 
Bruyland tegen het lijf gelopen. Hij komt 

Kalligrafie is heilzaam
Marie-Jeanne Casier wordt straks tachtig. Daar merk je amper iets 

van als je haar bezig ziet en hoort in haar gezellige huis dat 
schoonheid en warmte uitstraalt. Als kind wou ze verpleegster 

worden – al kon ze geen bloed zien – om te ontsnappen aan werk 
op een atelier, want verder studeren was er niet bij in dit 

arbeidersgezin met zeven kinderen. De jeugdbeweging werd haar 
redding en de opstap naar een boeiend, geëngageerd leven.

ook uit een groot arbeidersgezin. Daar 
mochten alle jongens studeren, maar de 
meisjes moesten gaan werken. 

Jan en ik droomden van een groot gezin, 
maar we kregen slechts één dochter. We 
zijn heel blij met de twee kleinkinderen. 
Het leven kleurde anders dan onze droom 
maar het maken van schoonheid en het 
helpen van mensen in moeilijkheden geeft 
ook kleur. Voor dat eerste is kalligrafie 
mijn therapie geworden, voor het tweede 
heb ik mij geëngageerd in allerhande 
zelfhulpgroepen en in het bezoeken van 
gevangenen.”

Een huis vol zichtbare poëzie
Als inleiding op Marie-Jeannes verhaal 
over haar liefde voor de kalligrafie, krijgen 
we een rondleiding in haar huis. Elke 
kamer – van het toilet tot de slaapkamer – 
is versierd met knappe kalligrafieën op 
maat. Elke muur, elke deur biedt je iets 
om over na te denken. “Kalligrafie moet je 
kunnen zien. Opgeborgen in een schuif 
heb je er niet veel aan. Ik schreef als kind 
al heel graag. Op kamp met de VKAJ 
schreef ik het verslag van ons verblijf en 
later van alle vergaderingen. Dat schrijven 
zat in mijn vingers en nog steeds. Ik had 
het geluk om maar halftijds te moeten 
werken en zo een beetje mijn talenten te 
kunnen ontwikkelen. Jarenlang was dat 
ook bloemschikken maar artrose werd 
een spelbreker. Op een dag zei mijn man: 
‘Zou je niet eens met schoonschrift 
beginnen?’ Dat was een gouden raad. In 
de Warande in Turnhout volgde ik een 
cursus en kreeg ik de smaak te pakken. 
Kalligrafie verbindt me met mensen. Ik 
heb vandaag nog een mooie kaart in de 
bus gestoken voor een verjaardag. 
Nieuwjaarskaarten maken we zelf: Jan 
kan goed tekenen en mooie teksten 
verzinnen. Door zijn schrijven is er een 
gevoeligheid voor poëzie in mij wakker 
gemaakt.

Ik heb ook in de kerk op een muur mogen 
schrijven en dat vond ik bijzonder. In een 
kapelleke heb ik ooit een tekst van 
Franciscus geschreven: ‘Laat mij een 
werktuig van vrede zijn’. Ooit zei een 
vrouw tegen me dat dat voor haar een 
leidraad in haar leven was geweest. Tja, 
dat doet wel iets met een mens. Kalligrafie 
is heilzaam voor mij. Je bent scheppend 
bezig, soms drie uur ononderbroken. Je 
fixeert je op die letters, je denkt aan niks 

Kalligrafie is 
heilzaam voor mij. 

Je bent scheppend 
bezig, soms drie uur 

ononderbroken. 



Op gezonde voet

samen met

Geef je benen
de juiste steun

Spataders, ik zit er niet mee

 Gratis 
advies & maatname voor  
gezonde benen met de juiste compressiekous.  
Meer info: 015 28 61 18 of www.thuiszorgwinkel.be 

Waarom een compressiekous dragen
Druk van buitenaf - zoals de druk van 
een compressiekous - maakt de aders 
in je been terug nauwer. Dat betekent 
dat de kleppen terug beter werken, 
de bloeddoorstroming terug normaal 
verloopt en de zwellingen in je been 
zullen afnemen. Er zijn vier soorten 
therapeutische compressiekousen. 
Drukklasse 1 en 2 oefenen een lichte 
tot matige druk uit. Drukklasse 3 en 4 
oefenen een sterke druk uit en worden 
in de meeste gevallen voorgeschreven 
om de gebrekkige bloeddoorstroming in 
dieper gelegen aders te behandelen als 
je last hebt van lymfoedeem (opgehoopt 
lymfevocht) of een zware chronische 
veneuze aandoening.

Wanneer een steun- of 
compressiekous dragen
Wie wil, kan ook preventief zijn aderen 
en benen laten scannen. Bijvoorbeeld 
als je veel zit of lang moet rechtstaan: 
zonder voldoende afwisseling kan 
dit voor problemen in de bloed-
doorstroming zorgen. Ook als je lang 
moet reizen of stilzitten in een vliegtuig, 
trein, bus of auto ontstaat een risico 
op het ontwikkelen van bloedstolsels. 

Steunkousen kunnen zwellingen, pijn, 
krampen en zelfs trombose voorkomen. 
Daarnaast zijn er heel wat sporters die 
steungevende sportkousen dragen daar 
die kousen zorgen voor een verhoogde 
bloedcirculatie en zo de sportieve 
prestaties verbeteren.

Compressiekousen met voorschrift 
Indien je al therapeutische elastische 
kousen met een bepaalde drukwaarde 
kreeg voorgeschreven door een 
huisarts of specialist, kan je met die 
voorverwijzing bij Thuiszorgwinkel 
terecht. Onze specialisten en erkende 
bandagisten adviseren je verder rond 
de juiste keuze van de compressiekous, 
die in de meeste gevallen op maat wordt 
opgemeten.  
 
Ook tonen we je uitgebreid hoe jij of een 
zorgverlener op een makkelijke manier 
de steunkousen kan aan- en uittrekken.

Voelen je benen vaak zwaar en vermoeid aan? Zie je verkleurde adertjes of 
grotere knobbels onder het huidoppervlak en vormt zich tegen de avond 
vochtophoping rond je enkels? Dan heb je mogelijk last van spataders.  
En daar blijf je beter niet mee zitten. Een spatader ontstaat wanneer  
de kleppen slecht sluiten en het bloed in ongewenste richting stroomt,  
waardoor gezonde aderen overbelast worden.

Publireportage_Op gezonde voet_Spataders_V11_2016.indd   1 09/11/2016   16:51
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Je fixeert je op die letters, je 
denkt aan niks meer, je hebt 
innerlijke rust en als je stopt 

voel je nieuwe energie. 

meer, je hebt innerlijke rust en als je stopt, 
voel je nieuwe energie. Het vergt wel wat 
creativiteit: zoeken hoe je je grenzen in dit 
schrijfwerk kan verleggen. Ik ben nu bezig 
met letters in aquarel en ik schrijf op 
doek, hout en keramiek. Ook de juiste 
kleuren met elkaar mengen is een 

boeiende vorm van kunst. 
Je hebt voor dat alles stilte 
nodig en een esthetische 
ruimte. Die vind ik vooral in 
het trappistenklooster van 
Westvleteren. Ik trek daar 
soms voor een week 
naartoe. De kerk die tot 
meditatie stemt, de 

diensten, de stilte overal… Ik vind er 
kracht om nieuwe dingen te maken. Terug 
op mijn gastenkamer begin ik meteen te 
werken. Ik maak soms ook wat voor de 
paters: ik schreef de letters voor de 
nieuwe keuken, het onthaal, het 
gastenverblijf. Het is zalig om in dat 
klooster te mogen verblijven.”

Begeleiden van mensen 
met diep verdriet
“Ik heb altijd sterk geloofd dat God ons 
talenten geeft om samen met mensen iets 
goeds te doen. Zo heeft rouwbegeleiding 
mij diep geraakt en gestimuleerd. Ik 
bespaar je het gruwelijke verhaal over de 
moord op de dochter van een vrouw met 
wie ik een tijdlang contact had. Ik schreef 
haar nadien een kaartje in kalligrafie en op 
de omslag haar naam en adres in mooie 
letters. Ze kwam in tranen naar mij toe en 
zei ‘Nooit heeft iemand mijn naam 
geschreven!’ En dan kwam het verhaal 

dat haar moeder haar niet gewild had en 
zelfs deed alsof haar naam niet bestond. 
Dat miskenning zo diep kan kwetsen, 
grijpt me echt aan.

Omdat ik absoluut nog wat wilde 
studeren, trok ik begin jaren negentig naar 
het Instituut voor Gezinswetenschappen 
in Brussel. Ik maakte er mijn thesis rond 
zelfdoding en startte daarna een 
zelfhulpgroep op in Turnhout voor 
nabestaanden van zelfdoding. Ik heb in 
die periode prachtige mensen ontmoet en 
wonderen zien gebeuren. 

Cardijn zei: ‘de mensen graag zien en dan 
vooral de uitgestotenen’. Allemaal goed en 
wel, maar die vind je meestal niet in je 
familie, wel in de gevangenis. Toen er in 
Visie een oproep verscheen om mensen 
in de gevangenis te gaan bezoeken, ging 
ik er meteen op in. Je komt daarbinnen, je 
schoenen uit alsof je op heilige grond 
stapt. In Merksplas moest je ook nog 
door een scanner passeren. Ik heb 
moeten wennen aan die vier deuren waar 
je door moest en aan de cipier die 
meeliep tot in het kleine celletje. Daar zat 
je dan tegenover een vreemde man die 
met je wil praten. Die man legt zijn ziel op 
tafel want ik ben niet van de justitie, ik heb 
mijn beroepsgeheim en ik ben een vrouw. 
De cipier is weg, de man kan in alle 
vrijheid praten en ik ontdek de kleine, 
verdrukte, geslagen mens in die man. Wat 
is er met die mens gebeurd? Dan kom ik 
buiten, ik krijg mijn paspoort terug, ik loop 
in de zon en ik denk: ‘God, wat heb ik 
geluk gehad in mijn leven!’ 

Ik besef dat ik te veel geoordeeld heb. 
Thuis waren wij, de katholieken, de ‘goeie’ 
in onze socialistische wijk… Ik denk aan 
dat harde zinnetje van een gevangene: ‘Ik 
ben onder de cafétoog geboren.’ 
Gevangenen hebben me geleerd om niet 
te oordelen over mensen. Ze gewoon 
graag zien, dat is de kunst.” 

■ Tekst Hilde Masui-Wenderickx
Foto's Thomas Legrève
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In Hull, een stad aan de oostkust van Engeland, zetten velen voet aan wal 
op weg naar verderop gelegen bestemmingen zoals Schotland. Of naar 
York. Die stad staat ook op ons programma, maar eerst houden we halt 
in Hull zelf. Vanaf januari draagt Hull een jaar lang de titel van culturele 
hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk. Die eer valt hen uiteraard niet 
zomaar te beurt.

cultuur. Dat laatste wordt in 2017 extra 
kracht bij gezet met tentoonstellingen, 
concerten, festivals, theater, film, 
debatten, poëzie en lichtprojecties. Daar 
is veel plaatselijk talent bij betrokken en er 
zijn samenwerkingen met instanties en 
musea in binnen- en buitenland. Het 
startschot van het culturele jaar wordt 
gegeven op 1 januari met een zeven 
dagen durend openingsevent. 

In Hull zijn musea gratis
Voor al die extra’s zijn wij net iets te vroeg, 
maar het gonst er al van culturele 
bedrijvigheid en natuurlijk is er ook het 
‘gewone’ aanbod. In het oude centrum 
vind je heel wat traditionele pubs en 
sfeervolle klinkerstraatjes. We komen 
voorbij mooie Victoriaanse gebouwen en 
de vijftiende eeuwse Holi Trinity Church, 
de grootste parochiekerk van Engeland. 
Nabij de kerk ook de Old Grammar 
School uit 1583, die tal van 
beroemdheden onder zijn leerlingen 
mocht rekenen. Nu is het een museum. In 
Hull zijn nagenoeg alle musea gratis, in 
het museumkwartier vind je er vier 
samen. Het Museum van transport en 

Hull en York

Onze reis begint de avond ervoor in 
Zeebrugge. Inschepen voor een 
nachtvaart is een belevenis op 

zich. De kajuit verkennen, het schip het 
anker zien lichten, de haven uitvaren, de 
kust steeds verder achter je laten, de zon 
zien zakken in de zee, de animatie in de 
bar, aanschuiven voor het avondbuffet… 
Het kader van een boot maakt het 
allemaal tot iets bijzonders. En ‘s nachts 
word je in slaap gewiegd door de zee. 

Als we de volgende ochtend aan land 
gaan, nemen de meeste passagiers de 
bus naar York. Zij zullen dezelfde avond al 
terugvaren naar Zeebrugge. Wij hebben 
iets meer tijd en trekken het historische 
centrum van Hull – dat voluit Kingston 
upon Hull heet - in voor een verkenning.  
De stad ligt op de samenvloeiing van de 
Hull en de Humber en is via die laatste 
verbonden met de Noordzee, doorheen 
de geschiedenis speelt die strategische 
ligging een rol.  
Vandaag is Hull een belangrijke industriële 
en commerciële havenstad. Er zijn 
verschillende hogescholen, een 
universiteit en een ruim aanbod aan 

Pakhuizen aan de rivier de Hull. 

Een interessante mix van historisch 
patrimonium en cultureel aanbod

HullYork

Als we de volgende 
ochtend aan land 
gaan, nemen de 
meeste passagiers de 
bus naar York. Zij 
zullen dezelfde avond 
al terugvaren naar 
Zeebrugge. 
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streetlife weet ons te bekoren. Je wordt er 
terug gekatapulteerd naar de tijd van 
post- en andere koetsen en ziet trams, 
fietsen en auto’s en winkelinterieurs uit 
vervlogen tijden. Je mag zelfs 
plaatsnemen in een koets en ervaart via 
het schudden én de straatgeluiden hoe 
het was om over de kasseien te hobbelen.  
Het Wilberforce House op dezelfde site is 
het geboortehuis van William Wilberforce 
(1759-1833) Als parlementslid ijverde hij 
zijn hele leven voor de afschaffing van de 
slavernij. Hij maakte het zelf niet meer 
mee, de wet werd gestemd een maand 
na zijn dood. In het huis is nu een 
museum gewijd aan de geschiedenis van 
de slavernij.  
Een West-Afrikaanse wijsheid uit het 
museum willen we je niet onthouden: ‘Als 
een oude mens sterft, is het alsof er een 
hele bibliotheek afbrandt.’ 

Swingende brug
Loop zeker even door de Trinity market, 
een overdekte marktplaats. Elke dag open 
van 9 tot 16 uur, niet op zondag. Let op 

de schitterende glazen overkapping als je 
de markthal verlaat. Als we in de richting 
van de Hull wandelen, spoort de gids ons 
ineens aan tot een drafje richting brug. 
Een bel signaleert dat de swinging bridge 
opengaat. Erop staan terwijl de brug 
beweegt is een toeristische attractie. De 
brug verbindt het oosten en het westen 
van de stad die door de rivier in twee 
delen wordt gesneden. Na de 
‘brugervaring’ lopen we tussen pakhuizen 
terug, in enkele panden hebben creatieve 
geesten hun intrek genomen. Ze zien 
2017 met veel plannen tegemoet. 
Als we Queens Gardens achter ons laten, 
een park aangelegd op het oude 
gedempte dok, doemt voor ons het 
nieuwe St Stephen’s shopping centre op. 
In Hull gaan geschiedenis en moderniteit 
hand in hand.

Bekende figuren en een venstertje
Het kleinste venstertje van de wereld is te 
vinden in Hull, aan het George Hotel. In 
tegenstelling tot wat de naam laat 
vermoeden, is dit geen hotel maar een 
van de oudste overlevende pubs (uit 
1648). Het venstertje, niet meer dan een 
smalle streep, liet een loopjongen eertijds 
toe de bezoekers te screenen voor hij ze 
binnenliet. Tegenwoordig zit het raampje 
er vooral voor de sier. En als je het niet 
weet, loop je het onopgemerkt voorbij.  
Robinson Crusoe, het fictiepersonage van 
Daniel Defoe, vertrok met zijn boot van 
Queen’s Dock in Hull in 1651. “Het schip 
was nog maar de Humber uit of de wind 
stak op en de zee werd woelig. Ik was 
nooit eerder op de zee geweest en was 
ziek en angstig.” 
Een andere bekende inwoner van Hull –
die wél echt bestaan heeft - is Amy 
Johnson. Op haar zesentwintigste vloog 
ze als eerste vrouwelijke piloot in haar 
eentje van Engeland naar Australië. 
 
Hull kan je bezoeken met een gids of op 
eigen houtje met een van de 
uitgestippelde wandelingen. Zo is er onder 
meer een Wilberforcewandeling en een 
bierwandeling. Wij deden de viswandeling. 
Volg de vissen die in vele maten en 
soorten op het parcours zijn gegraveerd, 
en je komt langs de belangrijkste 
bezienswaardigheden van de stad én leert 
intussen ook nog iets bij over vissen. De 
wandeling downloaden kan via 
visithullandeastyorkshire.com. 

Museum van transport 
en streetlife Hull.

Prachtige glazen overkapping bij 
Trinity market in Hull.

Trinity market in Hull.
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York ademt geschiedenis
We nemen de trein richting York. Net 
zoals in Hull lieten de Vikingen ook hier 
hun sporen na onder meer in de 
naamgeving van de straten. Bij valavond 
hebben de middeleeuwse steegjes en de 
vakwerkhuizen nog net iets meer charme. 
De gevels hellen over de straat heen, met 
een verdieping die een heel stuk verder 
naar voor springt dan het gelijkvloers. Ooit 
kreeg ik als verklaring voor deze bouwstijl 
dat de grondprijzen in de middeleeuwen 
zo hoog waren dat mensen op een 
minimum grondoppervlak een maximum 
aan bewoonbaar oppervlak creëerden. 
Nu lezen we een andere uitleg: onder het 
vooruitspringende deel werd vlees te 
drogen gehangen. Misschien is het allebei 
waar. York heeft ook veel mooie gevels uit 
de tijd van de koningen Georges (vanaf 
1714) en uit de Victoriaanse periode (vanaf 
1837).  
Het goed bewaarde patrimonium 
herinnert aan de lange geschiedenis van 
de stad. De Romeinen richtten er een fort 
op dat uitgroeide tot de Romeinse 
hoofdstad van Noord-Engeland. In 566 
maakten de Vikingen er de hoofdstad van 
hun rijk van en herdoopten het tot Jorvik. 
Willem de Veroveraar en de Normandiërs 
bouwden kastelen waar ze een groot 
leger installeerden om de stad te 
beschermen. In de middeleeuwen had 
York een bloeiende wolhandel en was het 
een drukke havenstad. Er is ook een 
prachtige middeleeuwse stadsomwalling 
met vier toegangspoorten. Goed voor een 
wandeling van drie kilometer, met mooie 
uitzichten op en over de stad.

Kathedraal: 
kampioen van brandglas
Zodra de kathedraal of York Minster 
‘s morgens opengaat, zijn wij van de 
partij. Waar nu dit indrukwekkende 160 
meter lange gotische bouwwerk staat, 
werd in 627 een houten kerkje gebouwd 

door koning Edwin, die zich tot het 
Christendom bekeerde. In 735 kreeg York 
een aartsbisschop en een 
kathedraalschool. In 1069 ging de 
kathedraal in de vlammen op. Tien jaar 
later begon de heropbouw, wat uit de 
Normandische tijd bewaard bleef, is te 
zien in de crypte. De bouw van de huidige 
kathedraal begon in 1220. York 
concurreerde lang met het aartsbisdom 
Canterburry, tot de paus de aartsbisschop 
van York tot hoofd van de kerk van 
Noord-Engeland benoemde en die van 
Canterburry tot hoofd van de kerk van 
Engeland. De bouw van de Minster 
duurde 250 jaar.  
 
De kathedraal is de tweede grootste van 
Noord-Europa, na de Dom van Keulen. 
Het roosvenster en de 125 andere 
brandglazen zijn een wonder van licht en 
kleur. Geen andere kerk heeft zoveel 
brandglasramen. Het raam De vijf zusters 
met vijf grote lancetvormige vensters van 
elk vijtien meter hoog, bood de inspiratie 
voor het verhaal van schrijver Charles 
Dickens over vijf zusters in York die grote 
wandtapijten maakten en die in brandglas 
lieten namaken als herinnering aan de 
vroeg gestorven jongste zus. Later 
werden de vensters opgedragen aan de 
vrouwelijke slachtoffers van de Eerste 
Wereldoorlog. De gidsbeurten in de 
kathedraal, inbegrepen in het 
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toegangsticket, starten vanaf tien uur. We 
zijn daarvoor te vroeg, maar een 
infofoldertje én een stevige portie 
verwondering en bewondering voor dit 
staaltje majestueuze bouwkunst zijn een 
goeie leidraad. Het indrukwekkende 
orgelspel krijgen we er bovenop, dat kan 
begrijpelijkerwijs niet als de gidsen hun 
verhaal vertellen. Dat zowel de crypte als 
het onlangs geopende ondergrondse 
museum pas om tien uur opengaan, is 
een streep door onze planning. We lopen 
op een drafje door het museum. Dat is 
zeker een bezoek waard, maar wij willen 
het boottochtje niet missen. 

Honderden jaren dagelijks leven in 
een museum
York ligt op de samenvloeiing van Ouse 
en Foss. We sluiten aan bij het rijtje keurig 
wachtende mensen. Bij die Engelse 
manier van wachtrijen vormen hoeft 
niemand beducht te zijn voor 
voorkruipers. Op de boot wijst een gids 
ons onder meer op de Sint Petersschool, 
de vierde oudste van de wereld, die werd 
opgericht in 672. We leren dat de donkere 
kleur van de Ouse niet komt door 
vervuiling maar door tannine, het bruin dat 
ook theekopjes kleurt. York heeft 
regelmatig te maken met overstromingen 
als de rivier uit haar oevers treedt. De 
bouw van een pompstation moet dat 
voorkomen. We varen onder bruggen, 
gebouwd in uiteenlopende stijlen en 

periodes. Negen in totaal zijn er over de 
Ouse op het grondgebied van York. 

Het Vikingmuseum hebben we bij een 
vorig bezoek gezien, de kinderen 
herinneren zich na zowat twintig jaar nog 
de wagentjes waarmee je toen door het 
museum reed. Bij de overstromingen van 
2015 liep het museum waterschade op en 
de collectie is nu verspreid over vier 
locaties. In het voorjaar van 2017 gaat het 
gerestaureerde en vernieuwde museum 
weer open.  
Wij trekken naar het Castle Museum. De 
collectie – gehuisvest in een voormalige 
gevangenisburcht – is grotendeels 
bijeengebracht door John Kirk. Deze arts 
zag hoe de manier van leven rond York 
veranderde en wilde via het verzamelen 
van huisraad en voorwerpen het 
dagelijkse leven van die tijd bewaren. Je 
ziet er kamers in de stijl van verschillende 
periodes van de laatste eeuwen, 
speelgoed dat bij menig iets oudere 
bezoeker herkenning uitlokt, een 
kostuumgalerij… In een afdeling over de 
sixties passeren rock en roll, 
vrouwenemancipatie, de komst van de 
televisie, Armstrong op de maan, Martin 
Luther King … de revue. Het pronkstuk 
van het museum is de Kirkgate. Een 
levensgrote kopie van een winkelstraat uit 
de Victoriaanse tijd, met snoepwinkeltje, 
school, kleren- en boekenwinkel, rijtuigen 
en paarden. De straatgeluiden maken het 
allemaal nog echter. 

In een apart deel van het museum wordt 
het gevangenisleven uit de achttiende 
eeuw geëvoceerd. Op de muren van de 
cellen zijn figuren geprojecteerd die hier 
ooit gevangen zaten. Ze vertellen hun 
verhaal. Naast dieven en moordenaars, 
werden hier ook mensen opgesloten die 
hun schulden niet konden betalen.

De bus pikt ons om 16 uur op voor de 
terugtocht naar Hull en van daar naar 
Zeebrugge. Haal het anker maar binnen, 
zie de zon zakken in de zee, tuur naar het 
klotsende water, voel de wind in je 
haren… Morgenochtend zijn we weer in 
Zeebrugge.

meer info
✤ poferries.com
✤ visithullandeastyorkshire.com
✤ visityork.org
✤ Wij overnachtten in The Park Inn Hotel in York, 
 op de oever van de rivier Ouse.
✤ Een leuke introductie op York vind je via YouTube: 
 trefwoorden Yorkie en York adventure.

De panden van de vroegere 
textielbaronnen haal je er zo uit.

We leren dat de 
donkere kleur van de 
Ouse niet komt door 

vervuiling maar door 
tannine, het bruin dat 
ook theekopjes kleurt.

■ Tekst en foto's: An Candaele
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ADVERTENTIE

GEMBER
Deze zo alledaagse specerij 
blijkt bijzonder doeltreffend 
tegen talloze kwalen en 
ongemakken. Een onbetaalbaar 
medicijn, zo goed als gratis. 

Gember werd al gebruikt 
in de oude Chinese ge-
neeskunde, en ook in de 

Ayurvedische en traditionele ge-
neeskunde heeft het zijn plaats. 
Gember is een bijzonder krachtig 
middel tegen vele dagdagelijkse 
kwalen, ongemakken en aandoe-
ningen. Geen hocus-pocus uit 
grootmoeders toverboek, maar 
wetenschappelijk onderzocht, ge-
test en bewezen. 

In haar nieuwste boek De Verge-
ten Schatkamer ontsluiert Sandra 
Bierstedt al de geheimen van deze 
eeuwenoude weldoener. Gember 
is een rijke bron van mineralen 
en vitamine B6, maar vooral van 
heel veel krachtige antioxidanten. 
Geen enkele andere vrucht of spe-
cerij heeft zoveel effect op zoveel 
verschillende kwalen. 

 Vergeet de gevreesde wagen- 
of zeeziekte, (zwangerschaps) mis-
selijkheid en braken. (p 45)

 Hoofdpijn en migraine-aanval-
len verminderen en zelfs stoppen, 
met betere resultaten dan de dure 
medicatie – én zonder bijwerkin-
gen (p 37)

 Hoe verloor Angelina Jolie 
maar liefst 11 kilo in amper enkele 
weken? Met een van de krachtig-
ste eiwitverterende enzymen in de 
natuur (p 29)

 Maak in een handomdraai een 
helend mengsel tegen pijnlijke ge-
wrichten, zwellingen of ontstekin-
gen (p 23)

 Indigestie, maagpijn, winderig-
heid? Zo bent u het na een half-
uurtje alweer vergeten (p 43)

 Een eenvoudig recept dat 
doeltreffender werkt dan de duur-
ste maagzuurremmer (p 46)

 Zo maakt u heel gemakkelijk 
een frisse spray die wonderen ver-
richt tegen acné (p 57)

 Een opwindend drankje (p 88)

 Een doeltreffend alternatief bij 
artrose, artritis en reuma (p 23) 

 Twee geduchte vrouwenkwa-
len die u zó buitenspel zet (p 34)

 Zo wordt gember al eeuwen 
ingezet tegen impotentie of gebrek 
aan libido (p 61)

 Gedaan met slaapstoornissen.
Zo zorgt u voor een nacht vol gem-
berzoete dromen (p 53)

 Zo neemt u een huidverjon-
gend anti-cellulitisbad (p 20)

 Stop de verzuring van uw li-
chaam die even schadelijk is als 
overmatig nicotine-of alcoholge-
bruik (p 54)

 Last van een kater? Niet lang 
meer! (p 38)

 Zo laat u uw immuunsysteem 
op volle toeren draaien, en krijgen 
verkoudheden geen kans (p 31) 

 Uw EHBO-koffer (p 59)

Talloze eenvoudige remedies, 
recepten en toepassingen om zo 
mee aan de slag te gaan.

En het mooiste is 
nog: gember koopt u gewoon in de 
supermarkt. Goedkoop, doeltref-
fend en zonder nevenwerkingen. 
Geen wonder dat uw apotheker u 
er nog niets over vertelde. 

Een telefoontje volstaat om dit 
pareltje in huis te halen. Een bij-
zondere aanwinst!

Sommige van de weldadige eigenschappen van citrusvruchten kent 
iedereen.  En iedereen weet dat citroen meestal in dezelfde adem 
wordt uitgesproken als vitamine C. Toch heeft de zuiderse krachtpat-
ser veel méér in zijn mars. Sandra Bierstedt schreef een verrassend 
boek over deze veel te onbekende bekende. In ‘Meer dan C!’ onthult 
zij zaken waarvan u zich niet kunt veroorloven ze niét te weten!

Citroen brengt redding bij vaak de meest onverwachte kwaaltjes, 
aandoeningen en problemen. Van koortslip tot kater, over acne, 
prostaat, aderverkalking, ontgiften en afslanken. Om maar een paar 
dingen te noemen. 

Zuur is niet zuur
Onze hedendaagse levensstijl leidt al te gauw tot verzuring van het 
organisme (acidose). Die kan leiden tot onder meer lusteloosheid, 
versnelde veroudering, verhoogde cholesterol, haaruitval en 
depressie.  En hoewel ze zuur smaakt, is een citroen in feite heel 
alkalisch, net het tegenovergestelde dus. En dat maakt haar een 
geducht wapen in de strijd tegen verzuring.

Ook een schat aan toepassingen voor het huishouden, bijzondere 
recepten, schoonheids- en gezondheidstips en interessante weetjes; 
u leert zelfs hoe u zelf een citroenboompje opkweekt.

Een waardevol boek dat u vaak met plezier zult raadplegen. 
Ook in uw boekenkast mag het beslist niet ontbreken !

Wat uw apotheker u niet vertelt...
Er zijn schatten verdiend aan alledaagse kwaaltjes en aandoeningen. Zalfjes, pillen en siroopjes vliegen als zoete broodjes over de 
apothekerstoonbank. Maar vaak is de remedie erger dan de kwaal en voor u het weet, krijgt u af te rekenen met een resem bijwerkingen. 
Ontdek in uw koelkast twee wonderlijke genezers die u heel wat geld en ellende kunnen besparen. 

CITROEN
Wie dacht alles te weten over de citroen, zal grote 
ogen trekken. Het zonnetje in uw fruitschaal is heel 
wat meer dan enkel een zure vitaminebom.

Bel nu voor uw exemplaar van Gember, De Vergeten Schatkamer 
of Méér dan C voor slechts € 23,50 per boek, of € 35 voor beide 
boeken samen (+€ 5 verzendkosten). Stuur ons een briefje met uw naam, 
adres, en de gewenste titel(s). Wilt u betalen met Visa of MasterCard, 
geef dan ook uw kaartnummer en de vervaldatum door. Betaling aan de 
postbode (+ 4,95 €). Overschrijving op n° IBAN BE40-1960-1440-5363.

Uitsluitend hier verkrijgbaar

DEMA nv - Av. de l’Expansion 9A - 4432 Alleur
Fax 04/365.90.53 • www.dema-gezondheid.be

UW PROMOCODE : OK 486

Onze verwerking geschiedt cfr W 8/12/92 m.h.o. op klantenservice en DM. U heeft recht op inzage, verbetering of schrapping of verzet voor Direct Marketing doeleinden, schriftelijk per post mede te delen. Meer info over privacy op www.the-shopper.be/wet. Foto’s niet contractueel – illustratief relaas. Levering -behoudens 
uitputting van de voorraad- binnen 48 u na uw bestelling. U beschikt over het wettelijk herroepingsrecht of een Niet Tevreden? Geld Terug! regeling. Gebruik voor uw retour het formulier op www.the-shopper.be/wet binnen 14 dagen (herroepingsrecht, voor ongeopende producten in originele verpakking) of binnen 30 
dagen (Garantie voor aangebroken producten) na levering en stuur ons de producten voldoende gefrankeerd terug. Bedrijfsnummer BE0424.889.197. 

Profi teer van onze 30 dagen-garantie 
‘TEVREDEN OF GELD TERUG’ 

en ontdek op uw gemak 
beide boeken zonder enig risico.

Express Levering  ✆ 070 222 067
of surf naar www.dema-gezondheid.be

De 2 boeken : Gember de Vergeten 
Schatkamer en Meer dan C samen voor 
slechts 35 € in plaats van 47 €. Mis deze 
kans niet, bestel nu ! 

TIJDELIJK AANBODTIJDELIJK AANBODUitsluitend hier verkrijgbaar TIJDELIJK AANBODTIJDELIJK AANBOD

Mis deze
kans niet, 
bestel nu !
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HORIZONTAAL

2 water om te blussen 10 bloesem 11 griezelig 12 mesthoop 13 tafel met lectuur 16 niet 
meer aanwezig 18 bevel 19 Frans departement 20 dreumes 22 uitgedreven lucht 24 bruine 
kleurstof 26 miljoen (in samenstellingen) 27 pienter 29 rivier in Polen 31 onbesuisd per-
soon 33 muziekteken 35 plaats in Frankrijk 37 verkoudheid 38 rommel 39 noodsein 40 aan 
de linkerkant 42 huid 43 kant van een zaak 45 holle beitel 47 gedorste halmen 48 insecten-
eter 50 het ondergaan van smart 53 groente 55 laagte tussen bergen 56 sporenplant 
57 teugje 59 speelgoed 60 beroep 63 taart 64 oppervlaktemaat 65 drukte 66 kleine zeehond.
VERTICAAL

1 uitstralende warmte 2 luchtbolletje 3 deel van het lichaam 4 oliehoudend gewas 
5 Woordenboek der Nederlandsche Taal 6 sierplant 7 wild zwijn 8 vogel 9 richting van de 
draad van een stof 14 plaats in Engeland 15 plaats in Portugal 16 wandtapijt 17 onhandig 
gedoe 20 deel van een duikboot 21 bewaarplaats van kaas 23 militair 25 gezond 26 bij-
woord 28 aanvankelijk 30 opwelling van woede 32 wijfjesschaap 33 muziekzender (afk.) 
34 plezier 36 afgemat 41 nonsens 44 woonschip 46 teug 47 uiting van verdriet 49 katjesdra-
gende heester 51 dag waarop het niet dooit 52 niet dubbel 54 opbrengst 56 halfaap 
58 vreemde munt 60 mannetjesbij 61 roem 62 zeehond.
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HORIZONTAAL
2 water om te blussen 10 bloesem 11 griezelig 12 mesthoop 13 tafel met 
lectuur 16 niet meer aanwezig 18 bevel 19 Frans departement 20 dreumes 
22 uitgedreven lucht 24 bruine kleurstof 26 miljoen (in samenstellingen) 27 
pienter 29 rivier in Polen 31 onbesuisd persoon 33 muziekteken 35 plaats in 
Frankrijk 37 verkoudheid 38 rommel 39 noodsein 40 aan de linkerkant 42 
huid 43 kant van een zaak 45 holle beitel 47 gedorste halmen 48 insecteneter 
50 het ondergaan van smart 53 groente 55 laagte tussen bergen 56 
sporenplant 57 teugje 59 speelgoed 60 beroep 63 taart 64 oppervlaktemaat 
65 drukte 66 kleine zeehond.

VERTICAAL
1 uitstralende warmte 2 luchtbolletje 3 deel van het lichaam 4 oliehoudend 
gewas 5 Woordenboek der Nederlandsche Taal 6 sierplant 7 wild zwijn 8 
vogel 9 richting van de draad van een stof 14 plaats in Engeland 15 plaats in 
Portugal 16 wandtapijt 17 onhandig gedoe 20 deel van een duikboot 21 
bewaarplaats van kaas 23 militair 25 gezond 26 bijwoord 28 aanvankelijk 30 
opwelling van woede 32 wijfjesschaap 33 muziekzender (afk.) 34 plezier 36 
afgemat 41 nonsens 44 woonschip 46 teug 47 uiting van verdriet 49 
katjesdragende heester 51 dag waarop het niet dooit 52 niet dubbel 54 
opbrengst 56 halfaap 58 vreemde munt 60 mannetjesbij 61 roem 62 
zeehond.

SUDOKU
Alle cijfers van 1 tot en met 9 moeten een keer 
voorkomen in alle kolommen, in alle rijen en in 
elk van de 9 vierkantjes van 3 keer 3 vakjes. 

3 1

2 4

4 8

7 3

1 5 7 4 9

6 7

4 9 1 3

8 6

5 3 1 8 9

Sudoku
Vul het diagram zo in dat in elke rij, elke kolom en elk vierkant van 

3 bij 3 vakjes alle cijfers van 1 tot en met 9 precies één keer 
voorkomen.

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

384 195 267
926 478 531
175 362 948
567 943 812
231 857 496
498 216 375
649 581 723
812 739 654
753 624 189
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Postnr.:  Woonplaats:
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OKRA-lidnummer of trefpuntnummer: 

Schiftingsvraag: Aan welke twee rivieren ligt York? 

Vergeet niet een postzegel van 0,77 euro toe te voegen!

Stuur je oplossing naar: OKRA-magazine, 
Kruiswoord DECEMBER 2016, PB 40, 1031 Brussel, 
voor 31 DECEMBER 2016. De winnaars verschijnen in 
het maartnummer 2017. Voeg een postzegel van 
0,77 euro toe (niet vastkleven). 
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HORIZONTAAL

2 water om te blussen 10 bloesem 11 griezelig 12 mesthoop 13 tafel met lectuur 16 niet 
meer aanwezig 18 bevel 19 Frans departement 20 dreumes 22 uitgedreven lucht 24 bruine 
kleurstof 26 miljoen (in samenstellingen) 27 pienter 29 rivier in Polen 31 onbesuisd per-
soon 33 muziekteken 35 plaats in Frankrijk 37 verkoudheid 38 rommel 39 noodsein 40 aan 
de linkerkant 42 huid 43 kant van een zaak 45 holle beitel 47 gedorste halmen 48 insecten-
eter 50 het ondergaan van smart 53 groente 55 laagte tussen bergen 56 sporenplant 
57 teugje 59 speelgoed 60 beroep 63 taart 64 oppervlaktemaat 65 drukte 66 kleine zeehond.
VERTICAAL

1 uitstralende warmte 2 luchtbolletje 3 deel van het lichaam 4 oliehoudend gewas 
5 Woordenboek der Nederlandsche Taal 6 sierplant 7 wild zwijn 8 vogel 9 richting van de 
draad van een stof 14 plaats in Engeland 15 plaats in Portugal 16 wandtapijt 17 onhandig 
gedoe 20 deel van een duikboot 21 bewaarplaats van kaas 23 militair 25 gezond 26 bij-
woord 28 aanvankelijk 30 opwelling van woede 32 wijfjesschaap 33 muziekzender (afk.) 
34 plezier 36 afgemat 41 nonsens 44 woonschip 46 teug 47 uiting van verdriet 49 katjesdra-
gende heester 51 dag waarop het niet dooit 52 niet dubbel 54 opbrengst 56 halfaap 
58 vreemde munt 60 mannetjesbij 61 roem 62 zeehond.

Kruiswoord
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W E G S T A V A R P U K
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N K I E N L O D E R A
D O L L E M O L R E I M S
K O U R O T Z O O I S O S
L I N K S V E L F A C E T
E G U T S N S T R O O
E G E L L IJ D E N K O O L
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WINNAARS KRuISWOORD OKTOBER 
2016

✤ Wint een arrangement voor twee perso-
nen in Hotel zur Krone in de Moezel 
(Duitsland).
Raymond Vandaele uit Vossem.
Wint een exemplaar van De onbekenden van 
Christina Henriquez.
Beckers Henri uit Overpelt, Danssaert Georgette 
uit Kallo, Huysentruyt Urbain uit Izegem, De 
Baets Godelieve uit Oostakker.
Wint een exemplaar van Een soort van liefde 
van Alicja Gescinska.
Janssens Leo uit Langdorp, Charlier Annie uit 
Zottegem, Kuppens Mariette uit Overpelt, 
Dhaeyere Antoine uit Zomergem, Vermeulen 
Lucienne uit Begijnendijk.
Wint een exemplaar van Schaduwkant van 
Randy Susan Meyers.
Laureys Godelieve uit Hamme, De Pauw Yvonne 
uit Lede, Broux Elisia uit Merksem, Van Der Elst 
Christiane uit Deurne.
Wint een exemplaar van Gevallen God van 
Kate Atkinson.
De Donder Marie-Therese uit Reet, Jolie Andrea 
uit Evergem, Steyaert Cecile uit Oedelem, Blockx 
Anita uit Kontich.
Wint een exemplaar van Life on sneakers 
van Evi Renaux.
Moortgat Henri uit Lebbeke, Geschier Ghislaine 
uit Zellik, Claeys Arnold uit Beernem, Cools Wies 
uit Lommel, Drenters Gertruda uit Poppel.
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Speel en win 
een van deze prijzen

prijzen24 MAAK KANS OP EEN VAN ONDERSTAANDE PRIJZEN 
EN STUUR JE OPLOSSING VAN HET 
KRUISWOORDRAADSEL NAAR OKRA-MAGAZINE. 

1 2 3 4  5 6 7  8 9 10 11 12

13  14  15

16  17  18

19  20  21

 22 23  24   

 25  26  27 28  29  
30 31  32 33  34 35 36

37 38  39 40  41

42 43  44 45  46

  47 48  49 50   
51  52  53  54 55  56

57 58 59  60  61 62

63  64  65

66  67  68

69  70  71

HORIZONTAAL

1 deel van een molecule 5 kleinste gemene veelvoud 8 Aziatische taal 13 lichtbron 
14 reeds binnen korte tijd 15 luizenei 16 sprong met een draai 17 nachtroofvogel 
18 hoofdsieraad 19 geelbruin 20 onderwijzeres 21 met puntige uitsteeksels 22 ad rem 
24 gemiddeld 26 visnet 27 bestelling 30 wereldperiode 32 Griekse letter 34 afkomst 
37 scheepskabel 39 planten 41 gezicht 42 injectie-instrument 44 rijgsnoer 46 berg op Kreta 
47 room bevattend 49 sluiskolk 53 kleefstof 54 geestelijke 57 vrouwelijk dier 60 horizon 
61 ronde 63 figuur uit een werk van Shakespeare 64 spoedig 65 oefenmuziekstuk 66 smel-
ting van ijs 67 spijkerbroek 68 plaats in Engeland 69 bijenhouder 70 netto 71 deelteken.
VERTICAAL

1 voegwoord 2 opgelegd werk 3 zijwaartse ombuiging 4 kleine woning 5 vogel 6 vlot 
7 tuimeling 9 eenheid 10 oude Spaanse munt 11 het binnenste van iets 12 als in de stad 
18 zeurkous 20 zijn verjaardag vierend 21 gedeelte (afk.) 23 roofdier 24 visbeentje 25 lande-
lijk 27 niet-rechtstreekse verbinding 28 bedorven 29 plaats 30 grafisch kunstwerk 31 uit-
roep 33 kleingeestige kritiek 35 wijfjesschaap 36 bevel 38 Engelse titel 40 oliehoudend ge-
was 43 hoofdstad van Japan 45 knaagdier 48 onaanzienlijk 50 hondenras 51 Italiaanse 
componist 52 gepruil 54 zacht (muziek) 55 reisweg 56 strijdperk 58 boord 59 rivier in België 
60 verpakkingsmiddel 62 Bijbelse figuur 64 naaldboom.

Kruiswoord
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A T O O M K G V T U R K S
L A M P A L R A S N E E T
S A L T O U I L T I A R A
O K E R J U F G E T A N D
F G E V A T G E M L S
D K O R O R D E R S

E O N S I G M A R O O T S
T R O S G E W A S T O E T
S P U I T V E T E R I D A
S R O M I G S A S E

V G K I T P A T E R A
E Z E L I N K I M T O E R
R O M E O D R A E T U D E
D O O I J E A N S E T O N
I M K E R N T O T R E M A

kookgerei

5 3 27 53 21 62 45 68 69

5

Oplossing kruiswoordraadsel juni 2016.
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1 2 3 4 5 6   7 8 9 10  
11   12 13  14 15

16 17  18

19   20 21  22

23 24  25 26   

 27  28 29 30

 31   32  33

34 35 36    37

38  39 40    
41 42  43 44  45

  46 47  48 49

50 51 52  53   54

55  56 57

58  59   60

 61   62

HORIZONTAAL

1 reusachtig voorwerp 7 slag 11 Bijbelse figuur 12 sterrenbeeld 14 deel van een open 
haard 16 verlichtingsmiddel 18 land in Azië 19 ongeveer 20 buidelbeer 22 werpanker 
23 adellijk 25 uit Vlaanderen 27 verwisseling 28 wintersporthelling 32 dokter 33 altijd 34 lek 
in een gasleiding 37 gelukzalig 38 gelijkmatig 39 rivier in Spanje 41 verkeerde redenering 
43 grappig 46 buitenzitje 48 Amerikaanse ruimtevaartorganisatie 50 vakantie 53 kop 
54 miljoen (afk.) 55 vrachtvrij 56 kledingstuk 58 bestuurder van Venetië 59 roem 60 schaak-
stuk 61 fijngekookte vruchten 62 hoge adel.
VERTICAAL

1 dierengeluid 2 groot hert 3 deel van de hand 4 wilde haver 5 iets dat twee verschillende 
zaken gemeen hebben 6 bijwoord 8 karakter 9 voormalig regeringsstelsel in Rusland 
10 winters voertuig 13 plaats in Florida 15 plaats in Noord-Afrika 17 register 21 traag 
24 langslaper 26 ijzeren pen 29 onschendbaar 30 afstammeling 31 algemene bevlieging 
34 gewaagd 35 plaats in Chili 36 vis 37 kledingstuk 39 Europese munt 40 wilddief 42 grote 
uil 44 tandwiel 45 onvast 47 afleiding (afk.) 49 suf mens 51 bijwoord 52 insnijding 57 berg 
op Kreta.

Kruiswoord
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G E V A A R T E P A T S
E L I A A R A M A S L A
L A N T A A R N I S R A E L
O N G K O A L A D R E G
E D E L V L A A M S I I
I R U I L S K I P I S T E
R I A R T S I M M E R

G A S L E K H E M E L S
E G A A L E S L A U G
D E N K F O U T L E U K W
U T T E R R A S N A S A
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inmaakpot

33 48 61 15 4 20 56 42 30

8

Oplossing kruiswoordraadsel oktober 2016.

23 boeken
✽ Vier exemplaren van Een klein 

leven van Hanya Yanagihara 
(waarde 24,99 euro).

✽ Vier exemplaren van Omdat ik je 
mis van Kate Eberlen 

 (waarde 19,99 euro)

✽ Vijf exemplaren van In het land van 
vergeten van Carl Norac en 
Stéphane Poulin.

✽ Vijf exemplaren van Light up your 
home, the most inspiring 
interiors.

✽ Vijf exemplaren van De Ridder, 
Een wankel evenwicht.

Een overtocht Zeebrugge-Hull voor 2 personen 
(inclusief ontbijt aan boord) + transfer per bus naar Hull centrum en terug.
 
Geldig januari, februari of maart 2017. 
Er is elke dag een afvaart. Gratis parking aan de P&O Ferry Terminal in Zeebrugge. 
Inschepen om 17 uur, nachtcruise vertrekt om 19 uur. Volgende dag aankomst in Hull om 
8.30 uur, bus brengt je naar het centrum van Hull. Om 17 uur pikt de bus je weer op in 
Hull en brengt je terug naar de boot waar je inscheept voor de terugtocht. Aankomst in 
Zeebrugge rond 9 uur de volgende ochtend.

✤ Info 
www.poferries.com, tel. 028 085 020
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ledenvoordeel

Win gratis duoticket 
Maak kans op een van de tien gratis duotickets (waarde 8 euro) voor de tentoonstelling 
‘Een andere wereld'. Laboratorium van waan en fantasie’ in Gent.
Stuur deze bon vóór 20 december 2016 naar OKRA-magazine, Een andere wereld, PB 40, 
1031 Brussel of mail naam en adres naar magazine@okra.be met de mededeling ‘Een andere 
wereld’. Info zie pagina 28.

Win gratis duoticket 
Maak kans op een van de tien gratis duotickets (waarde 8 euro) voor de tentoonstelling 
‘Timeless Beauty’ in Tongeren.
Stuur deze bon vóór 20 december 2016 naar OKRA-magazine, Timeless Beauty, PB 40, 
1031 Brussel of mail naam en adres naar magazine@okra.be met de mededeling ‘Timeless 
Beauty’. Info zie pagina 28.

Naam en voornaam:
Straat en nr.:
Postnr.: Woonplaats:
Telefoon: E-mail:

Naam en voornaam:
Straat en nr.:
Postnr.: Woonplaats:
Telefoon: E-mail:

✁

Gala of Happiness van Vayamundo
Dit gala brengt entertainment op hoog niveau en dit in het majestueuze
Kursaal te Oostende. Met een optreden van Paul Michiels en Dana Winner.

OKRA-leden krijgen 5 euro korting op de toegangsprijs 
en betalen zo slechts 10 euro.

Om van dit voordeel gebruik te maken
1.  Surf naar vayamundo.be/galaofhappiness
2.  Geef de code OKRA17 in
3.  Vul het formulier in
4.  Je ontvangt verdere onderrichtingen over 
het Gala of Happiness
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Kijk voor meer informatie op enjoyhotels.be of bel 0049 2953 9626 580

Voor alle Enjoyhotels geldt geen aanbetaling, geen boekings-, en reserveringskosten, geen 1-persoonskamer toeslag.
Alle fouten voorbehouden en exclusief eventuele toeristenbijdrage.

Nederlands gesproken

4/5 DAAGSE AUTOREIS
VANAF

€159,95 
P.P.

Enjoyhotel Lochmühle in het wijndorp Mayschoß, is gelegen in de Eifel midden tussen de wijnbergen aan de rivier 
de Ahr. De welbekende plaatsen in de buurt zijn Bonn, Köningswinter, Altenahr, Remagen en natuurlijk de rivier de Rijn. 
Dit multifunctionele hotel beschikt over 115 kamers, welke voorzien zijn van bad, douche en toilet, zithoek, televisie 
met Nederlandse zenders, gratis WiFi en een groot deel van de kamers heeft een balkon. Alle kamers zijn per lift te 
bereiken. Tevens kunt u heerlijk ontspannen in één van onze sauna’s of ons verwarmde overdekte zwembad.

EIFEL - ALL-INCLUSIVE! HOTEL LOCHMÜHLE
Locatie: Mayschoß

ARRANGEMENT - 4 of 5 daagse droomvakantie!
+ Ontvangst met warme lunch of koffie met gebak
+ 3x / 4x overnachting met uitgebreid “Enjoy” ontbijtbuffet
+ 3x / 4x warme lunch of lunchpakket
+ 3x / 4x 3-gangenkeuze menu
+ NIEUW : Koffiecorner koffie en thee gehele dag GRATIS
+ Dagelijks alle drankjes van 17:00 t/m 24:00 GRATIS
 bieren, wijnen, fris- en vruchtendranken, jenevers en apfelkorn
+ Iedere avond vertier en entertainment, o.a. live muziek en wijnproeverij.
 Hierbij wordt regelmatig een bittergarnituur geserveerd
+ GRATIS gebruik versnellingsfietsen en alle andere faciliteiten
+ GRATIS diverse auto-, fiets- en wandelroutes en een lunchpakket
+ GRATIS gebruik verwarmd binnenzwembad in het hotel
+ GRATIS gebruik van 4 verschillende sauna’s
+ Gratis gebruik kegelbaan, biljart, buitenschaak, 
 tafeltennis, fitness en huisbioscoop

Enjoyhotels vindt u aan de Moezel, in de Eifel en het Sauerland!

AANKOMSTDATA EN PRIJZEN
4 DAAGSE AUTOREIS
2, 10 maart, 7 april   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 159,95

14 april (Pasen) * - GRATIS KOFFER  .  .  .  .  .  .  . € 199,95

21, 28 april * - GRATIS KOFFER .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 189,95

AANKOMSTDATA EN PRIJZEN
5 DAAGSE AUTOREIS
2, 6, 10, 14 maart  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 159,95

18, 22, 26, 30 maart, 3, 10 april  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 199,95

17, 24 april, 1, 8 mei * - GRATIS KOFFER.  .  . € 239,95

EXTRA bij 5 daagse arrangement:
+ Gratis verrassingsdagtocht door 
 het Eifelgebied per luxe touringcar
+ Kortingskaartjes boottocht 
 over de Rijn (april - oktober)

OPENINGSAANBIEDING!
Ontvang een GRATIS gereedschapsko� er 

t.w.v. €39,95 per kamer *



Makkelijk en veilig de trap op
Met een traplift van thyssenkrupp Encasa

· Duitse degelijkheid en 60 jaar ervaring van de marktleider

· Een traplift op maat van uw trap, geleverd rechtstreeks van de fabriek

· Unieke draaitechniek, met installatie aan muur- of leuningzijde

· Adviseurs en installateurs uit uw buurt, met een Service 24/24 en 7/7

Vraag een vrijblijvende offerte en een ‘testrit’ bij een klant in uw buurt.

Nergens 
zo goed als thuis

Ontvang uw gratis
informatiepakket

thyssenkrupp Encasa
pakt uit met
een nieuwe kleur
en een nieuw logo!

Bel gratis

www.tk-traplift.be
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