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 VERVOER
DE VERVOERREGIO’S WERKEN AAN  
HUN REGIONALE MOBILITEITSPLANNEN 

3   
Interview met Frank Van Thillo

SINDS BEGIN DIT JAAR ZIJN DE 15 VERVOERREGIORADEN VOLOP AAN HET 
WERK OM HUN GEÏNTEGREERDE REGIONALE MOBILITEITSPLANNEN OP TIJD 
AF TE WERKEN. Tegen de zomer zouden deze plannen klaar moeten zijn, waarna ze 
ter goedkeuring naar de gemeenten binnen de vervoerregio worden gestuurd. Vanaf dat 
moment kan De Lijn dit omzetten in een aangepast vervoersnet. Hier en daar, zoals in 
de vervoerregio Antwerpen, komen de regionale mobiliteitsplannen boven water drijven 
en dat zorgt voor de nodige ongerustheid.
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edito

Kameraden,

Mobiliteit is een belangrijk 
maatschappelijk thema. Zeker 
voor senioren voor wie een 
kwalitatieve en betaalbare 
mobiliteit ook een middel is tegen 
eenzaamheid en isolement.

Willen we de klimaatproblematiek 
echt aanpakken dan dienen we 

als maatschappij stevig te investeren in ons openbaar 
vervoer. Alleen op die manier zullen we er in slagen 
de auto’s uit de file te halen en mensen aan te zetten 
tot een meer dan noodzakelijke “mind shift” naar een 
duurzame mobiliteit.

Maar wat stellen we vast? We stellen vast dat in 
Vlaanderen niet wordt geïnvesteerd in De Lijn. Met 
alle gevolgen van dien. Het lijkt wel een bewuste 
verrottingsstrategie vanuit de Vlaamse regering. 
Immers: niet investeren in De Lijn betekent dat bussen 

en trams verouderen en pannes vertonen. Niet 
investeren betekent dat de infrastructuur veroudert. 
Dat er meer en meer vertragingen optreden.

Meer nog: er wordt bovendien bespaard op het 
openbaar vervoer. Op hybride voertuigen. Op het 
aantal tram- en buslijnen. Op de kwaliteit van de 
dienstverlening. De werknemers zijn daar, samen met 
ons allen, de dupe van. Binnen enkele maanden moet 
De Lijn in een proefproject de concurrentie aangaan 
met de private sector. De vraag is of De Lijn nog in 
staat zal zijn deze concurrentieslag te winnen… het 
lijkt er op alsof de overheid er alles aan doet om de 
deur naar de privatisering van het openbaar vervoer 
wagenwijd open te zetten.

De stem van de senioren is in deze dus zeer belangrijk!

Caroline Copers 
afgevaardigd bestuurder Linx+

opinie

Basisbereikbaarheid, de weg vooruit?
Op 22 juni 2019 trad het decreet basisbereikbaarheid in werking. 
Het legt de grondslag voor de toekomst van het openbaar vervoer, 
en bij uitbreiding voor heel de mobiliteit in Vlaanderen. De uitrol 
van dat decreet is nu volop aan de gang in de 15 nieuw opgerichte 
vervoerregio’s. Zij schrijven nu aan hun regionale mobiliteitsplannen 
in samenwerking met private studiebureaus. Hier en daar komen die 
plannen naar boven drijven en dat zorgt voor de nodige ongerustheid 
onder de bevolking.

Die ongerustheid is gegrond want 
de vervoerregio’s krijgen geen bij-
komende middelen. Dat wil con-
creet zeggen dat met de midde-
len die vandaag door De Lijn en 
de Vlaamse Overheid (vb. De Wa-
terbus) in de vervoerregio worden 
gebruikt, in de toekomst het ver-
voer op maat en het aanvullende 
net moeten worden georganiseerd. 
Maar door de besparingen van de 
Vlaamse Regering op De Lijn, is 
het voor de vervoerregioraad dus 
moeilijk geworden om alle bus- en 
tramlijnen te behouden. Steden en 
gemeenten zouden dan tussenbei-
de kunnen komen met extra budget, 
maar velen van hen zitten al op hun 
tandvlees.

Naast de ongerustheid over het 
toekomstig vervoersaanbod, be-

staat er ook een grote ongerust-
heid over de toekomstige toegan-
kelijkheid van het openbaar vervoer. 
Het is namelijk voor senioren ui-
termate belangrijk dat bepaalde 
maatschappelijke functies bereik-
baar blijven, het vervoersaanbod 
niet enkel digitaal ter beschikking 
staat, dat het openbaar vervoer be-
taalbaar blijft en dat de gedwongen 
combinatie van vervoersmidde-
len (mobipunten) binnen de perken 
blijft. Basisbereikbaarheid voor ie-
dereen waarmaken betekent ook 
luisteren naar de vervoersnoden 
van kwetsbare doelgroepen. Mobili-
teit is meer dan alleen woon-werk-
verkeer en/of schoolverkeer.

Een groot deel van die ongerust-
heid kan vermeden worden. Er 
schort vandaag namelijk iets aan 

de participatietrajecten met het 
middenveld. In de ene vervoerre-
gioraad loopt dat heel vlot, terwijl 
er bij de andere bijna geen parti-
cipatie plaatsvindt. Zo werden Ou-
derenverenigingen wel vaker uit 
het oog verloren door de vervoer-
regioraden. De MORA (Mobiliteits-
raad) stelt daarom voor om per 
vervoerregio een stakeholdersma-
nager aan te duiden die de parti-
cipatie van heel het middenveld en 
alle doelgroepen bewaakt.

Ongerustheid kan niet enkel opge-
lost worden door de nodige parti-
cipatie en inspraak te voorzien. Er 
is gewoonweg nood aan ambitie 
en een duidelijke planning van de 
Vlaamse Regering. Dat wil zeggen: 
doe de nodige investeringen in per-
soneel, infrastructuur en materieel, 
én maak werk van een Vlaams Mo-
biliteitsplan. Als dat niet gebeurt 
slaagt men met basisbereikbaar-
heid de verkeerde weg in.

Sandra Temmerman
Coördinator ABVV Senioren
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interview

“Er is geen Vlaams Mobiliteitsplan,  
er is geen Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 
en er is geen deftig Klimaatbeleidsplan. 
Vlaanderen plant niet meer.”

Frank Van Thillo, Algemeen Secretaris Mobiliteitsraad

Kunt u zich even voorstellen 
aan onze lezers. Wie is Frank 
van Thillo?
“Ik ben sinds 2007 secretaris 

van de MORA (Mobiliteitsraad van 
Vlaanderen). Voorheen was ik ook 
in politieke en syndicale functies 
continu met het thema mobiliteit 
in de weer. Zo ben ik als nationaal 
secretaris van BTB vaak in contact 
gekomen met problematieken rond 
transport en mobiliteit. Beide heb-
ben volgens mij een heel grote syn-
dicale invalshoek. Daarom zijn de 
vakbonden, samen met de werkge-
vers, heel belangrijke partners bij 
de opmaak van onze adviezen voor 
de Vlaamse Regering.”

Wat is juist de MORA en wat 
doet ze?

“De MORA of Mobiliteitsraad van 
Vlaanderen is eigenlijk een strate-
gische adviesraad voor de Vlaamse 
Regering. Dergelijke adviesraden 
liggen vast per decreet en heb-
ben een specifieke opdracht. De 
Vlaamse Regering moet namelijk 
advies vragen aan het mobiliteits-
middenveld over alle strategische 
beslissingen in het beleidsdomein 
Mobiliteit en Openbare werken die 
in decreten en besluiten worden ge-
nomen. De partners die ons daar-
bij moeten helpen liggen vast in 
datzelfde decreet: de sociale part-
ners, andere middenveldorganisa-
ties, experten en sinds dit jaar ook 

operatoren (havens, luchthavens 
en private spoorbedrijven). Sinds 
kort werken de sectorale organisa-
ties in twee commissies: goederen-
vervoer, logistiek en internationale 
knooppunten, én personenmobi-
liteit. Deze commissies stellen de 
adviezen op in samenspraak met 
de Algemene Mobiliteitsraad waar 
de interprofessionele sociale part-
ners een plaats hebben. Onze ad-
viezen zijn niet enkel gericht aan 
de Vlaamse Regering, zij vormen 
ook een belangrijke input voor de 
debatten in het Vlaams parlement. 
Belangrijk nog om te onthouden is 
dat wij altijd werken in consensus, 

lees verder op volgende blz.
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en dat is een heel grote troef in ons 
advieswerk.”

Het is dit jaar, door de toe-
voeging van operatoren aan 
de Mobiliteitsraad, een stukje 
vernieuwen?
“Ja dat klopt, het geeft een  beetje 

een dubbel gevoel. Enerzijds staat 
mobiliteit vandaag torenhoog op 
de agenda, iedereen erkent dat er 
daar een systeemshift moet ge-
beuren en dat er dus fundamen-
tele zaken moeten veranderen. An-
derzijds zijn wij uitgebreid tot het 
volledige beleidsterrein en heb je 
nu heel grote economische belan-
gen in onze Mobiliteitsraad (havens, 
luchthavens, …). Het sociaalecono-
misch aspect weegt dus nu een 
stuk zwaarder op het adviesproces 
daar waar vroeger het accent lag 
op het gebruikersaspect.”

Wat ook heel vernieuwend is, is 
het concept basisbereikbaar-
heid. Toen u aan de slag ging als 
Secretaris van de Mobiliteits-
raad was basismobiliteit nog 
het regerende mobiliteitscon-
cept. Een positieve evolutie vol-
gens u?

“Ja en nee. We moeten onthou-
den van basismobiliteit dat men er 
in geslaagd is om op vrij korte ter-
mijn het aanbod van het openbaar 
vervoer op het niveau te brengen 
van gelijkaardige regio’s rondom 
ons. Wat toch wel een sterke pres-
tatie en goede evolutie was. Maar 
het gevolg was dat het openbaar 
vervoer meer centraal werd aan-
gestuurd vanuit Vlaanderen, met 
minder inspraak voor de regio’s. 
Bijvoorbeeld besliste Vlaanderen 
wie een tramverlenging kreeg en 
wie niet, dat zorgde voor ontevre-
denheid bij lokale besturen. Ten 
tweede kende het aanbodsmodel 
enkele inefficiënties. Er werden wel 
veel meer kilometers gereden maar 
er werden niet noodzakelijk meer 
mensen vervoerd. Er waren dus 
wel verbetermogelijkheden aan 
het concept basismobiliteit. Ben 
Weyts trok de politieke kaart en 
voerde de term basisbereikbaar-
heid in, om zich te onderscheiden 
van het project van vorige regerin-
gen. Hij wou veel duidelijker rich-

ting een vraagafhankelijk vervoer 
en weg van het oude concept. Bij 
de MORA hebben we dan samen 
met de partners beslist om op ba-
sis van het model basismobiliteit de 
term basisbereikbaarheid van een 
degelijke maatschappelijke con-
text te voorzien. De grote leegte in 
het voorstel van Ben Weyts is het 
feit dat hij de ‘basis’ in basisbereik-
baarheid nooit heeft ingevuld. Dat 
wil zeggen: bereikbaarheid voor 
alle bevolkingscategorieën, bereik-
baarheid voor landelijke regio’s en 
de koppeling met het ruimtelijk be-
leid. Men mag basisbereikbaarheid 
namelijk niet enkel vanuit puur mo-
biliteitstechnisch oogpunt bekijken, 
maar ook de ruimtelijk ordening 
moet daarin betrokken worden. Het 
is een illusie om alles met het open-
baar vervoer op te lossen.”

Het concept basisbereikbaar-
heid is ondertussen uitgewerkt 
in een decreet basisbereik-
baarheid dat in voege is sinds 
22 juni 2019. Wat betekent 
dat concreet voor het open-
baar vervoer en de mobiliteit in 
Vlaanderen?
“Het is belangrijk om te beseffen 

dat het decreet echt 
wel een kaderdecreet 
pur sang is. De princi-
piële beslissing is ge-
nomen, maar de ver-
taling van concept 
naar uitvoering is ze-
ker nog niet rond. De 
eerste fase is dat men 
binnen de 15 vervoerregio’s start 
met het in kaart brengen van de 
vervoersvraag met de voorwaarde 
dat de budgetten uit Vlaanderen 
ongewijzigd blijven. Elke vervoer-
regio maakt een regionaal mobili-
teitsplan op, daarin wordt de regi-
onale bereikbaarheid ingevuld met 
een kernnet, een aanvullend net en 
een vervoer op maat. De opmaak 
van zo’n regionaal mobiliteitsplan 
gebeurt vandaag op een democra-
tisch legitieme manier (de gemeen-
teraden zijn vertegenwoordigd) en 
er zijn voorzieningen genomen om 
participatietrajecten op te starten. 
De MORA vreest dat die participa-
tietrajecten niet overal optimaal 
zullen verlopen. Grote middenveld-

organisaties hebben zich Vlaams 
of Regionaal georganiseerd, maar 
zeker niet volgens de grenzen van 
de vervoerregio’s. De tweede fase 

bestaat erin dat de 
vervoerregio advies 
zal geven over wat er 
aan vervoersaanbod 
in een welbepaalde 
regio moet georgani-
seerd worden. Dat wil 
zeggen dat de ver-
voerregioraad zich 

uitspreekt over een voorstel van 
De Lijn. Maar die beslissingen, en 
dat zien we nu in Antwerpen, gera-
ken blijkbaar niet tot bij de burger 
en de middenveldorganisaties. Die 
tweede fase moet gebeuren met in 
het achterhoofd hetzelfde budget, 
dus eigenlijk vrees ik dat dit een 
grote besparingsoperatie zal wor-
den. In een derde fase gaat men 
dan trachten de gaten op te vul-
len via het vervoer op maat en het 
installeren van ‘mobipunten’ (ver-
voersknooppunten waar verschil-
lende vervoersmodi ter beschik-
king zullen staan van de reiziger). 
Wat betekent dat er een shift zal 
zijn van financiering van Vlaande-
ren naar de lokale besturen, want 
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“Het is geen haalbaar 
idee meer dat men de 
Vlaming laat wonen 
waar hij of zij dat wil.”

Frank van Thillo
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om een kwaliteitssprong te maken 
in het vervoer op maat zal dit gro-
tendeels moeten betaald worden 
door deze laatste. Dat wil zeggen 
dat er grote verschillen zullen ont-
staan op vlak van goed openbaar 
vervoer en vervoer op maat tussen 
steden en plattelandsgemeenten.”

Hebben jullie weet van vervoer-
regioraden waar de midden-
veldorganisaties niet of weinig 
worden betrokken? Wat stellen 
jullie voor om die participatie te 
verhogen?
“Dat is alleszins onze vrees. De 

vervoerregioraad zal over het aan-
bodsmodel beslissen (fase twee) 
maar daar is geen participatietra-
ject voor voorzien (wel in fase één). 
Ons voorstel is om in iedere regio 
een stakeholdersmanager aan te 
duiden die dat participatietraject 
kan begeleiden. Daarnaast doen wij 
een oproep naar de vervoerregio’s 
om te onderzoeken welke organi-
saties actief zijn binnen hun gren-
zen. Als MORA trachten wij onze 
leden te informeren wanneer be-
paalde participatietrajecten wor-
den opgestart.”

Een belangrijk aandachts-
punt van ouderenorganisaties 
bij het nieuwe decreet basis-
bereikbaarheid is bijvoorbeeld 
de zogenoemde last mile, of de 
laatste rit van een halte van 
het openbaar vervoer naar huis. 
Waar moet het beleid hier reke-
ning mee houden?

“De grootste doelstelling voor 
het openbaar vervoer moet vol-
gens mij zijn: de maatschappelijke 
bereikbaarheid op een duurzame 
manier organiseren. Dat wil zeg-
gen dat we moeten streven naar 
een maximum aantal gebruikers in 
het collectief vervoer. Een derge-
lijk aanbodsmodel is enkel zinvol 
in rechte of gestroomlijnde verbin-
dingen tussen knooppunten waar-
bij men de reizigers bundelt, an-
ders krijg je een zeer duur systeem. 
De vraag blijft dan: hoe kan je van 
die knooppunten naar de burger 
gaan? Ten eerste door de ruimte-
lijke ordening te koppelen aan ons 
mobiliteitsbeleid, er moet een ver-
dichting en een kernversterking 

gerealiseerd worden. Het is geen 
haalbaar idee meer dat men de Vla-
ming laat wonen waar hij of zij dat 
wil. Ten tweede door de lokale over-
heden op hun verantwoordelijkheid 
te wijzen. Het vervoer op maat, van 
de toekomstige mobipunten rich-
ting huis, moet georganiseerd wor-
den door de lokale overheden. Door 
chaotische ruimtelijke ordening 
op lokaal niveau heb-
ben zij een historische 
plicht om samen met 
de burgers en de mid-
denveldorganisaties 
te zoeken naar oplos-
singen en financiering 
voor dat vervoer op 
maat. Ik roep de seni-
oren die dit blad lezen 
op om dit op lokaal ni-
veau goed in het oog te houden.”

Is die focus op ruimtelijke orde-
ning niet een beetje wishfull 
thinking in Vlaanderen met haar 
lintbebouwing? Welke eerste 
stappen moet men dan onder-
nemen om de ruimtelijke orde-
ning te verbeteren?

“Een eerste logische stap is het 
invoeren van de betonstop, maar 
jammer genoeg primeren de be-
langen van grondinvesteerders. 
Grondspeculatie mag nooit beloond 
worden. Ten tweede moet men een 
versnelling hoger schakelen in de 
sociale woningbouw. Dat kan echt 
een trigger zijn om aan kernver-
dichting te werken. Ten derde moet 
men een verplichte MOBER-Stu-
die (Mobiliteitseffectenrapporte-
ring) laten voorafgaan bij de bouw 
van bedrijventerreinen, winkelin-
richtingen, enz. Het moet gedaan 
zijn met het bouwen van grote in-
richtingen waar men maar wil zon-
der na te denken over de gevolgen 
voor onze mobiliteit. Tot slot komt 
het er voor de Vlaamse Regering 
op aan om opnieuw te leren plan-
nen. Er is geen Vlaams Mobiliteits-
plan, er is geen Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen en er is geen deftig Kli-
maatbeleidsplan. Vlaanderen plant 
niet meer.”

Een Vlaams Mobiliteitsplan is 
er nog niet, maar ondertus-
sen worden er wel 15 Regionale 

Mobiliteitsplannen gemaakt.
“Een Vlaams Mobiliteitsplan komt 

er gewoonweg niet meer. Men zal in 
de plaats een mobiliteitsvisie ma-
ken. Een evolutie die toch wel teke-
nend is voor het mobiliteitsbeleid 
van de afgelopen jaren.”

Wat er wel aan zit te komen is 
de verplichte Benchmark voor 

De Lijn. De hui-
dige transitiebe-
heersovereenkomst 
tussen De Lijn en 
de Vlaamse Over-
heid eindigt op 31 
december 2020. 
Voldoet De Lijn niet 
aan de verplichte 
Benchmark dan zal 
er gekozen worden 

voor een openbare aanbeste-
ding. Is volgens jou de weg naar 
een privatisering van De Lijn 
ingezet?

“Ik sta achter het idee dat ook 
overheidsbedrijven efficiënte 
dienst verlening moeten leveren 
aan de burger. Dat wil niet zeggen 
dat er op de lonen bespaard moet 
worden maar dat de organisatie-
structuur efficiënter kan. Het is wel 
zo dat De Lijn, mede door het be-
leid van de vorige Regering en het 
beleid van de Raad van Bestuur van 
De Lijn, in een slechte startpositie 
zit voor die Benchmark. Om even op 
uw vraag terug te komen, ja ik denk 
wel dat de stap voor privatisering 
ingezet is door de manier waarop 
de vorige Regering De Lijn heeft 
aangestuurd. Eigenlijk bestaat er 
vandaag alreeds een private bewe-
ging in de mobiliteit, 50 % van onze 
kilometers wordt vandaag al ge-
reden door privébedrijven. Wat ik 
belangrijk vind is niet zozeer of de 
buschauffeur voor een publiek of 
privébedrijf rijdt maar dat het uit-
werken van het concept “openbaar 
vervoer” een overheidstaak blijft. 
De beslissing over wie bereikbaar is 
en tegen welke prijs moet door de 
burger beslist worden en niet door 
privébedrijven. Maar laat mij duide-
lijk zijn de vorige Vlaamse Regering 
heeft De Lijn in een slechte startpo-
sitie geplaatst.”

“Maar laat mij dui-
delijk zijn de vorige 
Vlaamse Regering 
heeft De Lijn in een 
slechte startpositie 
geplaatst.”

Frank van Thillo

lees verder op volgende blz.
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Het Brusselse openbaar vervoer kende afgelo-
pen jaar een boerejaar. 434 miljoen ritten in 2019 
(bus, tram en metro) of een stijging van 4% ten 
opzichte van het jaar voordien. Kunnen De Lijn en 
de Vlaamse Regering daar iets van leren?

“De les die de Vlaamse Regering daaruit moet leren is 
dat de Brusselse Regering gekozen heeft om het open-
baar vervoer prioriteit te geven. Niet enkel het open-
baar vervoer is daar trouwens gestegen, ook het aantal 
fietsers is drastisch gestegen. De MIVB neemt beslis-
singen en tekent de lijnen uit, maar de Brusselse Rege-
ring koppelt daar leefbaarheidsprojecten aan vast. Dat 
is een groot verschil met Vlaanderen waar de beslis-
singen van De Lijn, die soms onbegrijpelijk zijn (afge-
schafte lijnen en geen doortrekkingen van trams), los 
lijken te staan van de langetermijnbeslissingen van de 
Vlaamse Regering. Vlaanderen weigert gewoonweg 
keuzes te maken en die naar voor te schuiven als keuze. 
Zo kiest Brussel resoluut voor minder wagens om de 
leefbaarheid te verhogen. Een dergelijke keuze zal je in 
Vlaanderen niet tegenkomen. De Lijn en de MIVB heb-
ben een operationele verantwoordelijkheid, maar het 
is een politieke verantwoordelijkheid om maatschappe-
lijke keuzes te maken.”

De Senioren hebben lange tijd kunnen genieten van 
gratis openbaar vervoer in Vlaanderen, maar sinds 
1 september 2015 is dat nog maar beperkt tot een 
kleine groep van senioren (personen met een zorg-
budget voor ouderen met een zorgnood). Is gratis 
openbaar vervoer een utopie of kunnen we, zoals in 
Luxemburg, overstappen naar een gratis model?

“Ik ben het er mee eens dat je je tarief moet zetten 
naar bepaalde doelgroepen, maar daar is de politieke 
overheid verantwoordelijk voor. Dus moet er binnen de 
begroting ruimte voor worden gemaakt. Het kan niet 
de bedoeling zijn dat dit uit het budget van De Lijn 
moet komen. Daarnaast is gratis openbaar vervoer in 
Vlaanderen vandaag een utopie door de ruimtelijke 
wanorde. Het is niet normaal dat we tegen burgers van-
daag zeggen dat ze mogen wonen waar ze willen en dat 
de Overheid de kosten van het openbaar vervoer voor 
al die mensen op zich neemt. Nog belangrijker dan gra-
tis openbaar vervoer, en primordiaal vandaag, is het re-
aliseren van een goed en gebiedsdekkend aanbod aan 
openbaar vervoer.”

Hartelijk dank voor dit gesprek Frank Van Thillo. 
Ik wens je heel veel succes met de MORA en een 
behouden terugrit naar huis. Mag ik vragen welk 
vervoersmiddel jij daarvoor gaat gebruiken?
“(Lacht) De fiets en de trein.”

actualiteit

Samen sterk tegen Corona
Het coronavirus heeft ons land in haar greep. Blijf in uw 
huis (of kot) en zoek alleen de buitenlucht op als het echt 
broodnodig is. Hou daarenboven genoeg afstand van elkaar 
en geef even niet langer een hand of een zoen. Enkel door 
het volgen van deze strikte maatregelen en door de nodige 
solidariteit aan de dag te leggen, zullen we het virus snel 
kunnen bestrijden.

Deze drastische maatregelen vragen een groot aanpassings-
vermogen van ons allemaal. Geen of weinig sport en beweging, 
geen culturele uitstapjes, geen familiebezoeken en ga zo maar 
voort. Mensen zijn sociale wezens en hebben dus vaak nood aan 
een praatje, een knuffel of een zoen. Maar mensen hebben even-
goed nood aan zorg en ondersteuning. Hoe doe je dat als je geen 
contact mag hebben met elkaar? Hieronder vinden jullie enkele 
 ideeën, tips of initiatieven om ook in deze moeilijke tijden met el-
kaar in contact te blijven en de nodige hulp te bieden of te krijgen.

Heel veel woonzorgcentra, zorginstellingen, organisaties, fami-
lies, enz., verkennen de digitale wegen naar de buitenwereld. Zo 
wordt er bekeken of er gebruik gemaakt kan worden van Skype, 
Messenger, WhatsApp, de gsm, de parlofoon en andere digitale 
manieren om met elkaar in contact te komen. Anderen maken 

opnieuw volop gebruik van 
brieven en dubbele brief-
kaartjes (de ontvanger kan 
dan iets terugschrijven), of 
organiseren briefschrijf-
acties om het contact te 
verzorgen.

Naast contact is er ook 
nood aan hulp. Zo wor-
den er verschillende plat-
formen opgezet waarbij 
mensen zich engageren 
om boodschappen te doen 
voor anderen die dat nu 

moeilijker kunnen. Een voorbeeld is de ‘buitenDIENST’ van Scouts 
en Gidsen Vlaanderen om boodschappen te doen en een praat-
je te slaan. Of ‘Covid-Solidarity’ waarbij boodschappenlijstjes aan 
het raam worden opgehangen en buren gaan dan voor jou naar 
de winkel of jij kan dan voor je buur naar de winkel.

Je kan ook een briefje of affiche in de bus steken bij de buren om 
hulp aan te bieden of om hulp te vragen. Enkele voorbeelden van 
briefjes vind je bij ‘Beste-Buren-flyer’ (Radio 2) en Just Goe (web-
site). Daarnaast lanceerden verschillende gemeenten en steden 
een platform waarop je hulp kan aanbieden of hulp kan vragen 
(Mechelen, Antwerpen, Brugge,…). Kijk dus zeker op de site van 
jouw gemeente of stad.

Dit is uiteraard maar een greep uit het aanbod aan initiatieven die 
werden opgezet. Tracht zelf zo veel mogelijk contact te leggen 
met jouw naasten, buren en vrienden, uiteraard zonder recht-
streeks contact. Als we allemaal samen voor elkaar zorgen dan 
komen we hier zelfs sterker uit. 

#SAMENSTERKTEGENCORONA
Heb je zelf ook leuke of creatieve ideeën om met elkaar in contact 
te blijven of hulp te geven tijdens de Coronacrisis of in de toekomst? 
Laat het ons weten via info@linxplus.be
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Op het nieuwe Australische briefje van 50 DOLLAR 
een spelfout werd ontdekt? In oktober 2018 werd 
het briefje, met aan één kant Edith Cowan, het eer-
ste vrouwelijke parlementslid van het land, gelan-
ceerd door de Reserve Bank of Australia. Het gras 
op de achtergrond bestaat uit minuscule lettertjes. 
Daar staat het woord “responsibility” geschreven 
als “responsibilty”, dus is men een “i” vergeten. De 
fout werd pas na een half jaar ontdekt en ondertus-
sen zijn er 46 miljoen van deze briefjes in omloop. 
Een kleine troost voor de Reserve Bank: het is bijna 
enkel met een vergrootglas te lezen.

In het station Brussel-Centraal 
een KONINKLIJK SALON werd 
gebouwd dat vandaag de dag 
nog steeds bestaat? Een dubbele 
bruine deur met erboven de 
leuze ‘l’union fait la force’, dat is 
wat duizenden reizigers elke dag 
nog kunnen bezichtigen. Achter 
die gesloten deuren bevinden 
zich enkele luxueuze kamers 
waar de vorst op de trein kan 
wachten. Ze zijn ontworpen door 
architect Maxime Brunfaut in 
1945, een gewezen leerling van 
Victor Horta. Als wachtruimte 
werd het salon maar één keer 
gebruikt, namelijk op 4 oktober 
1952 door koning Boudewijn.

De eerste geheel Nederlands gesproken 
film met geluid in het teken stond van het 
verhaal van WILLEM DE ZWIJGER? In 
1933 herdacht men in Nederland de 350ste 
sterfdag van Willem van Oranje, daarop 
besloten enkele notabelen uit Den Haag een 
biografische film te maken van Willem. Op 
een galapremière in 1934 werd de film voor 
het eerst vertoond. Ondanks het budget 
van 40 000 gulden (gigantisch in die tijd) 
en de gloednieuwe studio (Philiwood Stu-
dio’s in Eindhoven) waarin ze werd gemaakt, 
werd de film een absolute flop.

De KORTSTE LIJNVLUCHT ter wereld 
ongeveer anderhalve minuut duurt? Deze 
vlucht verbindt de Orkney-eilanden Westray 
en Papa Westray in Schotland. Al ongeveer 
50 jaar wordt deze vlucht van drie kilometer 
uitgevoerd door de luchtvaartmaatschappij 
Loganair. Het achtpersoonsvliegtuigje dat 
voor de vlucht gebruikt wordt kan met de 
wind in de rug zelfs op 53 seconden de 
bestemming bereiken. De route wordt vooral 
gebruikt door mensen van de Orkney-eilan-
den zelf, zoals schoolkinderen, leerkrachten 
en de lokale politieagent.

WIST JE DAT…

DE WITTE KLOKVOGEL de 
luidste vogel ter wereld is? De 
ivoorwitte vogel leeft in het 
noorden van het Amazone-
gebied, de mannetjes hebben 
een opvallend zwarte lel die 
uit hun kaken groeien. Het 
gekrijs van de witte klokvogel 
bereikt een volume van maar 
liefst 125 decibels, dat is te 
vergelijken met het geluid van 
een kettingzaag. Vermoedelijk 
gebruiken mannetjes deze 
eigenschap om indruk te 
maken op vrouwtjes. De vogels 
met het hardste geluid zijn 
waarschijnlijk ook de fitste.
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ROOD RECEPT ingrediënten voor 4 personen

soep

 • 1 ui

 • 500 gram wortelen

 • 1 teentje knoflook

 • 1 koffielepel geraspte gember

 • 200 milliliter kokosmelk

 • 1 liter kippenbouillon (1 liter water + 
blokje kippenbouillon)

 • 2 koffielepels rode currypasta

 • 2 soeplepels kokosschilfers

 • 2 soeplepels olijfolie

 • Peper en zout naar smaak

kipfilet

 • 200 gram kipfilet

 • 200 gram Griekse yoghurt

 • 2 koffielepels wasabi

 • 100 gram geraspte kokos

 • 80 gram sesamzaadjes

 • 1 koffielepel kippenkruiden

 • 2 eetlepels olijfolie

 • 1 teentje knoflook (geperst)

benodigdheden

 • Mixer

 • Kookpot

 • Bakblik

Wortelsoep met 
Oosters tintje
Een nieuwe editie van onze radeis betekent 
ook een nieuw ‘Rood Recept’. Voor dit 
gerecht gingen we onze mosterd, of wasabi 
(groene specerij uit de Japanse keuken), 
halen in de Aziatische keuken. Het Verre 
Oosten is heel lang een ver-van-ons-bord-
show geweest, maar tegenwoordig zijn we 
allemaal vertrouwd met sushi, sojasaus en 
noedels. Wij mengden enkele Aziatische 
met typisch Belgische ingrediënten tot een 
Oosterse wortelsoep. Origineel, simpel en 
iets pittiger, maar verbazend lekker. Laat 
het smaken!

bereiding

1 uur op voorhand
 — Snij de kipfilet in langwerpige stukken en 

leg in een diepvrieszakje.
 — Meng de yoghurt met de wasabi en de 

knoflook en voeg bij de kipfilet.
 — Sluit het zakje en laat een uurtje in de 

ijskast staan.

Soep
 — Schil de wortelen en snij ze in grove stuk-

ken, snipper de ui en de knoflook.
 — Verhit de olijfolie in een kookpot en stoof 

de groenten aan.
 — Voeg de currypasta toe en laat even 

meebakken.
 — Voeg de kippenbouillon toe en laat verder 

pruttelen gedurende 35 minuten.
 — Voeg de kokosmelk en de gember toe en 

mix alles door elkaar.
 — Voeg peper en zout toe.

Kipfilet
 — Verwarm de oven voor op 180 graden.
 — Haal de kippenreepjes uit de yoghurt en 

dep ze even af.
 — Meng de kippenkruiden met de geraspte 

kokos en de sesamzaadjes. Paneer hiermee 
de kippenreepjes.

 — Leg de kippenreepjes op een bakblik en 
besprenkel met een weinig olijfolie. Bak 
ze gedurende 25 minuten in de voorver-
warmde oven.

 — Prik elk kipreepje op een stokje.
 — Doe de soep in een kommetje en leg een 

kipreepje op de zijkant. Voeg eventueel 
nog een garnituur van kokosschilfers toe. 
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1. De voornaam van de huidige secretaris 
van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen. 

2. De oplossing van het ‘Rood Kruiswoord’ 
in de vorige editie van de Radeis. 

3. Het Engelse woord voor ‘vergelijkende 
test’. De Lijn krijgt dit jaar nog zo een 
test. Tip: lees het interview met Frank van 
Thillo. 

4. In dit land is het openbaar vervoer volle-
dig gratis vanaf 1 maart 2020. Het is na 
Malta het kleinste land van de Europese 
Unie. 

5. Vul aan: Eddy Verhoeven speelde vroe-
ger theater bij De Rode … 

6. Door deze wet is de havenarbeider in Bel-
gië beschermd tegen de liberaliserings-
drang van Europa.

7. Het COVID-19 virus houdt de hele wereld 
in haar greep. Deze benaming is beter 
bekend onder de bevolking. 

8. Deze presidentskandidaat van de Demo-
cratische Partij in Amerika wordt als 
progressief en socialistisch aanzien. Hij 
is ondertussen 78 jaar. We zoeken zijn 
achternaam. 

ROOD KRUISWOORD

STUUR JE OPLOSSING NAAR: info@linxplus.be of 
Linx+, Hoogstraat 42, 1000 Brussel en en win een 
exemplaar van het boek Goed Ziek: hoe we onze 
gezondheidszorg veel beter kunnen maken van Ri De 
Ridder. De winnaar wordt door een onschuldige hand 
getrokken uit de inzendingen en persoonlijk verwittigd. 
Deelnemen kan t/m 29/05/2020 tot 23 uur 59. Linx+ 
streeft ernaar om op een wettelijke en correcte manier 
om te gaan met jouw persoonsgegevens. 

BETSY uit Pelt is de winnaar van de wedstrijd in 
Radeis nummer 4 van 2019, ze vond het juiste 
antwoord senioren, een onschuldige hand trok 
haar naam uit de pot. Ze wint een exemplaar van 
het boek Lut, 100 jaar BBTK-Antwerpen.

1
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10 5 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

De buildrager te Antwerpen © LINX+/JURGEN AUGUSTEYNS
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Dag Eddy. Ben je in een rood 
nest geboren?

“Zeker en vast! Mijn moeder was 
heel geëngageerd in de beweging. 
Zij droeg tijdens betogingen de vlag 
van het toenmalige SVV (Socialisti-
sche Vooruitziende Vrouwen), nu 
VIVA SVV. Ze was ook heel actief 
bij de jeugdwerking van de toen-
malige vzw De Sinjoorkens (op-
richten en uitbaten van kinderva-
kantiehomes aan zee). Zij werkte 
als poetsvrouw op de burelen van 
de BSP te Antwerpen op de Frank-
rijklei. Ook mijn vader was het syn-
dicalisme genegen. Hij was een 
scheepsschilder aangesloten bij 
BTB (de scheepsherstellers zaten 
bij ABVV Metaal).”

Was je zelf als jonge knaap 
actief in de beweging?

“Ja, in de toenmalige MJA of de 
Mutualiteit van de Jonge Arbei-
ders, nu JOETZ (de jeugddienst 
van de Socialistische Mutualitei-
ten). Ik ging ook geregeld mee met 
de kindervakanties aan zee georga-
niseerd door De Sinjoorkens. Daar-
naast speelde ik ook theater bij “De 
Rode Troubadours” (kleinkunstca-
baret avant-la-lettre), ontstaan uit 
de syndicale beweging en onder lei-

ding van Leon Lommaert. De voor-
stellingen daarvan vonden plaats in 
het Bondsgebouw in de Ommegan-
ckstraat en in de vele Volkshuizen 
die er toen nog waren. Je kan dus 
wel zeggen dat ik al heel vroeg met 
twee voeten in de beweging stond 
en dat is zo gebleven (lacht).”

Die twee voeten stonden op 
een bepaald ogenblik ook in het 
werkveld. Waar ben je beginnen 
werken?

“Ik ben als bij toeval aan de haven 
terechtgekomen. Een paar kame-
raden hadden mij verteld over het 
werkaanbod aan de haven. Want 
op dat moment (jaren ‘60) was 
daar ontzettend veel werk en een 
tekort aan havenarbeiders. Ik heb 
mij dan in 1966 bij de vakbond aan 
de Paardenmarkt ingeschreven als 
havenarbeider. De rekruteringen 
en erkenningen gebeurden via de 
vakbond. Vanaf dat moment was ik 
in principe beschikbaar voor elke 
werkgever. Vandaag bestaat dat 
aanwervingslokaal in de haven niet 
meer en gebeurt alles via de com-
puter. Havenarbeiders krijgen dan 
een mail of telefoon over beschik-
bare werkplaatsen en kunnen zich 
dan registreren. Het is wel zo dat 
nu veel havenarbeiders via “vast 
dienstverband” werken en dus elke 
dag voor dezelfde werkgever wer-
ken. Ikzelf werkte van 1966 tot 1980 
ook voor dezelfde werkgever, toen 
noemde dat een “vaste man” of 

“binnenman”, namelijk bij “Noord 
Natie Terminals”.”

Hoe was je dan zeker van werk 
de volgende dag bij diezelfde 
werkgever?

“Je had een werkboek en de werk-
gever moest daarin per gewerkte 
dag een stempel zetten. Vroeg de 
werkgever om morgen terug te ko-

men, dan moest de werkgever in 
de werkboek een “doorbestellings-
stempel” zetten. Met die stem-
pel in de werkboek kon je ‘s ander-
daags bij dezelfde werkgever gaan 
werken. Dat was niet onbelangrijk, 
want stel dat je een ongeval had 
bij de verplaatsing van thuis naar 
het werk, dan kon je met die stem-
pel bewijzen dat je op weg was naar 
het werk.”

Hoe ben je in contact gekomen 
met het delegeeschap?

“Enerzijds kwam ik automatisch 
in contact met de vakbond door de 
inschrijvingsprocedure als haven-
arbeider. Anderzijds was ik gezien 
mijn jeugd heel geïnteresseerd in 
de beweging en dus ook in het syn-
dicalisme. Dus toen ik als bij toeval 
aan de praat raakte met Dolf Ver-
vliet (toenmalig nationaal secre-
taris havenarbeidersbond, 1970 – 
1977) tijdens een theaterfestival in 
Nederland, was de stap richting het 
delegeeschap aangebroken. Hij was 
verrast door het feit dat ik een dok-
werker was die bij zijn vakbond was 
aangesloten. Hij wou eens “drin-
gend met mij klappen” en ik moest 
zo snel mogelijk passeren op zijn 
bureau. Ik was overtuigd en hij gaf 
mij de raad om tijdens het bestuur 
mijn hand op te steken voor welke 
functie dan ook waar men kandida-
ten voor zocht. En zo geschiedde: ik 
was kandidaat voor de dienst veilig-
heid (lacht).”

Kon je die kandidatuur 
verzilveren?
“Ik kreeg vervolgens een bericht 

dat ik testen moest gaan afleggen 
bij de VDAB. Ik was daarop door en 
zo belandde ik in de werfreserve 
voor de dienst veiligheid en pre-
ventie van CEPA (De Centrale der 
Werkgevers aan de Haven van Ant-

GEBOREN 13 september 1946 te 
Antwerpen.

LOOPBAAN 1966 – 1972 Haven-
arbeider; 1972 – 1980 Haven-
chauffeur; 1980 – 1987 Monitor 
in OCHA; 1987 – 2007 Bestendig 
Afgevaardigde Havenvakbond - 
BTB; gepensioneerd sinds 2007

FUNCTIES Bestendig Afgevaar-
digde; Medewerker Secretaris 
Antwerpen; Medewerker Secreta-
ris Nationaal

HOBBIES Lezen, wandelen, 
koken, leven

rood roest niet

De Antwerpse havenarbeider  
met een rood hart
 Interview met Eddy Verhoeven
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werpen). Maar na een maand kreeg 
ik al te horen dat ik mocht begin-
nen op de dienst veiligheid. Op 
deze dienst moest je als gewezen 
havenarbeider (toen met ongeveer 
zes havenarbeiders) dagdagelijks 
een controle uitvoeren op de kade 
als veiligheidsafgevaardigde om-
trent de reglementering voor veilig 
werk. Vanaf dat moment was ik dus 
in dienst van CEPA en werd mijn 
werkboek bevroren. Qua verloning 
was het zeker geen verbetering, ik 
begon opnieuw als beginnende ha-
venarbeider op dat vlak, maar qua 
zekerheid en toekomst was dat ui-
teraard niet verkeerd.”

Hoe heeft dat je toekomstige 
loopbaan beïnvloedt?

“De vakbonden waren in die pe-
riode vragende partij voor de op-
richting van een opleidingscen-
trum voor havenarbeiders, naar het 
voorbeeld van Rotterdam en Ham-
burg. De werkgevers waren daar in 

het begin niet voor te 
vinden, ze vonden het 
te duur. Uiteindelijk 
werd er een akkoord 
bereikt tussen werkge-
vers en vakbonden en 
in 1980 kreeg CEPA een stuk grond 
toegewezen van de Stad Antwer-
pen (naast de zeevaartschool) om 
een opleidingscentrum voor haven-
arbeiders op te bouwen. Daar werd 
dan zowel theorie als praktijk on-
derricht. De theorie werd door de 
ingenieurs van CEPA gegeven en 
de praktijk werd door twee monito-
ren gegeven. Er werd mij dan voor-
gesteld om één van deze twee mo-
nitorfuncties op te nemen, en dat 
heb ik dan met plezier aanvaard. 
Van 1980 tot en met 1987 heb ik die 
job heel graag gedaan.”

Daarna werd je dan bestendig 
afgevaardigde van de Havenvak-
bond (BTB)?

“Ja van dag op dag ben ik bij de 

Havenvakbond beginnen werken, 
iets wat vandaag niet meer zou 
voorvallen. Ik stond om 15 uur nog 
les te geven aan chauffeurs en 
kraanmannen in het opleidings-
centrum aan de Mexicobrug in de 
Antwerpse haven, ‘s avonds heb ik 
mijn ontslag gegeven bij CEPA en 
’s anderdaags heb ik mijn contract 
bij de vakbond getekend. Dit naar 
aanleiding van een dispuut in de 
dienst veiligheid, CEPA vond dat er 
een persoon te veel werkte binnen 
deze dienst. Ik was de jongste dus 
ik zou terug naar de haven worden 
gestuurd, maar de vakbonden wa-
ren hier regelrecht tegen. Op dat 
moment ging er bij de vakbond ie-
mand op pensioen en men heeft mij 
deze job aangeboden. Zo werd het 
dispuut in de kiem gesmoord.”

Wat hield dat in “bestendig” 
afgevaardigde van de Havenvak-
bond (BTB)?

“De dagdagelijkse controle in de 
haven van de arbeidsorganisatie 
zoals die vervat zit in de codex van 

de Haven van Antwer-
pen (ongeveer 400 ar-
tikels over reilen en 
zeilen van de haven). 
De vaststelling van 
overtredingen, recht-
zetten daarvan op de 
kade of een klacht for-
muleren naar het pari-
tair comité. Daarnaast 
reageren op een op-
roep van havenarbei-

ders en militanten die problemen 
kwamen melden, door onderhan-
delingen of syndicale acties. Dat 
was dus een heel boeiende en ge-
varieerde job waarbij je veel res-
pect kreeg van de havenarbeiders. 
Er was toen ook een heel goede sa-
menwerking met de werkgevers. Zij 
wisten wanneer het een foute boel 
was en dat wij belangrijke partners 
voor hen waren.”

Was dat gemakkelijk die jaren 
als delegee voor de veiligheid 
en bestendig afgevaardigde van 
de Havenvakbond (BTB)?

“Nee niet altijd. De Haven van 
Antwerpen is een aparte wereld 
en je moet jezelf daarin herkennen 
want anders lukt het niet. Je moet 

“De Haven van 
Antwerpen is een 
aparte wereld 
en je moet jezelf 
daarin herkennen 
want anders lukt 
het niet.” 

Eddy Verhoeven

©
 L

in
x+



RADEIS 1 I 2020  12

JAARGANG 15

januari-februari-maart 2020
verschijnt driemaandelijks

Afgiftekantoor 9000 Gent

Erkenningsnummer P608427

BC 30003

ABVV-Senioren
Hoogstraat 42 - 1000 Brussel

v.u. Caroline Copers

Voor vragen, opmerkingen,
adreswijzigingen: 02 289 01 80 

of dorien.deloof@linxplus.be 

de taken die je als delegee uitvoert 
op je eigen manier invullen. Ik had 
mijn manier van handelen en ik had 
mijn manier van aanpakken, dus 
ik ga dat op mijn manier doen, zo 
dacht ik. De hulp van andere dele-
gees was uiteraard heel belangrijk, 
zeker in het begin, maar daarna 
moest ik mijn eigen manier van 
werken vinden.”

Hoe heb je dat dan aangepakt?
“Ik heb ten eerste de codex van de 

Haven van Antwerpen van buiten 
geleerd. Je moest dat doen want 
anders stond je heel zwak bij con-
frontaties met de werkgevers. Maar 
eigenlijk heb ik altijd geprobeerd 
om, vanuit mijn opgedane kennis 
en mijn assertiviteit, dossiers en 
problemen zelf op te lossen.”

Wat was voor jou het meest 
memorabele moment in het 
delegeeschap?

“Dat was het gevecht tegen Eu-
ropa of tegen de zogenaamde ‘Port 
Package I en II’ vanaf 1997 tot in 
2004. Europa wou de Haven van 
Antwerpen liberaliseren en de ‘Wet 
Major’ afschaffen. De havenvak-
bonden wouden uiteraard het sta-
tuut van havenarbeider bescher-
men. De ‘International Transport 
Workers’ Federation’ of ITF gaf ons 
in het begin van de strijd niet vol-
doende steun. Daarom hebben wij 
als havenvakbond (BTB) de ver-

schillende Europese havens wak-
ker gemaakt. Onze secretaris Marc 
Loridan mag die pluim op zijn hoed 
steken. Samen met de havenarbei-
ders uit verschillende Europese ha-
vens hebben we dan een betoging 
georganiseerd in Straatsburg. Met 
50 bussen zijn we vanuit de Haven 
van Antwerpen richting Straats-
burg gereden. Ik moest die bussen 
regelen en de catering daarvan or-
ganiseren. Uiteindelijk hebben we 
de strijd wel gewonnen en werd 
de ‘Port Package’ afgevoerd. Het 
heeft wel bijgedragen 
tot mijn grijze haren 
(lacht).”

Waren er ook diep-
tepunten in je carri-
ère als delegee?

“Er waren geen per-
soonlijke dieptepun-
ten in mijn carrière 
als delegee. Maar wat 
toch aan je blijft kle-
ven zijn de dodelijke arbeidsonge-
vallen en de arbeidsongevallen in 
het algemeen in de Haven van Ant-
werpen. Ik was ook vaak de eer-
ste die ter plaatse was en ik moet 
zeggen dat dat echt tragedies wa-
ren. Gelukkig was dat de laatste ja-
ren van mijn carrière, in dalende lijn 
en nu zeker. In 1957 waren er nog 
12 dodelijke arbeidsongevallen, nu 
is dat veel minder. Maar uiteraard 
moet het doel nul dodelijke ar-
beidsongevallen zijn.”

Was het moeilijk om het dele-
geeschap te combineren met 
het privéleven?

“Ik moet zeggen dat dat heel 
goed meeviel. Dat komt natuurlijk 
omdat wij toen in een andere soort 
maatschappij leefden. Ik was naast 
het werk ook verzorger in de eerste 
klasse van het basketbal bij Opel 
Merksem (nu Antwerp Giants). Daar 
ben ik op termijn wel mee gestopt 
omdat de verplaatsingen naar het 
buitenland zwaar begonnen wegen. 
Maar over het algemeen kan ik niet 
zeggen dat het delegeeschap mijn 
privéleven kapot heeft gemaakt. 
Ik denk ook wel dat het belangrijk 
was dat ik mijn job heel graag deed. 
Anders kan dat niet marcheren he 
(lacht).”

Wanneer ben je op pensioen 
gegaan?

“In januari 2007 toen ik zestig 
jaar werd. Ik heb toen de beslis-
sing genomen om op brugpensioen 
te gaan. Ik wou nog een bepaalde 
periode voor mij hebben waarin ik 
echt nog eens mijn goesting kon 
doen. Gewoon doen waar ik zin 
in heb. Dat sloeg wel even tegen 
toen ik in 2009 een zwaar hartin-
farct heb gehad, met als gevolg een 
open-hart-operatie. Maar onder-
tussen kan ik wel genieten van mijn 

pensioen.”

Heb je nog een 
boodschap voor de 
jonge delegees van 
de havenvakbond?

“Ik denk dat ik hen 
geen boodschap hoef 
te geven want zij zijn 
fantastisch bezig! De 
jonge bestuursleden 
hebben zich onder lei-

ding van de delegees verenigd in 
de Youth Dockers en dat macheert 
zeer goed. Blijf dat engagement 
tonen.”

Tot slot, ben je nog steeds actief 
in het ABVV?

“Uiteraard dat stopt niet. Ik zit 
in de Gewestelijke Seniorencom-
missie van Antwerpen als afge-
vaardigde van de havenarbeiders 
en sinds kort ben ik betrokken bij 
de prille opstart van de Senioren 
Dockers.”

Eddy hartelijk dank voor dit 
gesprek en geniet nog van jouw 
welverdiend pensioen!radeis
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“Ik denk ook wel 
dat het belangrijk 
was dat ik mijn job 
heel graag deed. 
Anders kan dat 
niet marcheren 
he.” 

Eddy Verhoeven


