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Kasteel La Motte



Een (vrij)zinnig woord van de voorzitter

 
Beste vrienden,

Vooreerst wenst het HVV bestuursteam iedereen een voorspoedig 2012 
toe.  Het allerbeste voor u en al wie u lief is, een goede gezondheid, veel 
liefde en vriendschap, en ook voldoende zekerheid  in deze toch wel 
onzekere economische tijden. 

2012 belooft een onrustig jaar te worden.  Althans dat denk ik dan. 
Sociale cohesie staat op een laag pitje en de leiding van onze 
samenleving faalt in het vinden van oplossingen voor de problemen van 
deze tijd.  Wij van onze kant zullen trachten een rustpunt te brengen en 
ook af en toe de vinger te leggen op een aantal maatschappelijke of 
morele vraagstukken.

Verder in deze editie vindt u het aanbod voor de eerstkomende 
maanden. Ik ben zeker dat er, naast de klassiekers als onze 
paaswandeling, ook een aantal sprekers en onderwerpen worden 
voorgesteld die zonder meer boeiend zijn. Noteer alvast de data in uw 
agenda.

Daarnaast meld ik met fierheid dat onze afdeling thans ook een 
Facebook pagina heeft opgestart. Bij deze nodig ik jullie graag uit een 
kijkje te gaan nemen. Niet alleen een kijkje nemen maar ook actieve 
input wordt ten zeerste gewaardeerd. 
Elke reactie en suggestie is trouwens steeds welkom via onze blog of 
Facebook pagina, of per email aan ‘hvvpajot@skynet.be’.

Tot binnenkort.
Met vrij-zinnige groeten,                            Jan Truyts, Voorzitter

Redactie: Marleen Carlé, Cécile Rampelberg, Kim Van 
Cauwelaert, Bob Trenson, Jan Truyts, , Carl Wyckaert, 
Joël Van Rossem.
Reacties, suggesties, teksten: hvvpajottenland@yahoo.co.uk
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Het moreel verslag over 2011 

2011 was voor HVV Pajottenland een gewoon jaar, niets speciaals, noch 
in positieve, noch in negatieve zin.
En toch stond er weer heel wat op het programma.

Qua social events hadden we:
• Op 28 januari de ledenvergadering in ’t Krekelhof;

• Op 25 april een zonovergoten paaswandeling in hartje Brussel met 
aansluitend buffet in Goudblommeke in papier. Spijtig voor Theo 
dat de duiven hem herkend hebben.

• 29 mei was er het bloedmooie aperitiefconcert in Kasteel La Motte 
met de niet minder mooie Lakshmi met een al even mooie stem;

• 27 augustus hebben we traditiegetrouw gebarbecued in Kasteel La 
Motte;

• Op 11 september was het Molenhuis van de watermolen in St-
Gertrudius-Pede te klein om iedereen onderdak te bieden tegen de 
miezerige regen;

• 11 november is er traditiegetrouw de herfstwandeling; dit jaar in 
het verre Mechelen met een prachtige wandeling in het Mechels 
Broek en aansluitend een lunch in een restaurant waar ooit Wojtyla 
nog een dikke boer liet nadat hij zijn pint had leeg gedronken.

Dat was het zowat in het lichtere aanbod afgelopen jaar; zes activiteiten, 
dat is eigenlijk niet mis.

Daarnaast hebben we in 2011 natuurlijk ook een aantal sprekers 
uitgenodigd:

• Op 11 februari kwam radiomaker Raymond Stroobant spreken over 
‘zijn boeken gevaarlijk’? 

• Jef Van Den Steen kwam op 18 maart een ware one-man show 
brengen over Trappistenbier;

• Professor Els Witte heeft op 29 mei haar nieuwe boek over Taal en 
Politiek toegelicht:



• In het najaar hebben we een trilogie rond de Maakbare Mens 
georganiseerd. De eerste spreker kwam de verlening van de 
levensduur toelichten. Laura Capitaine was te gast op 30 
september;

• 21 oktober stelden we u de tweede spreker voor: Bennie Amerijckx 
bracht een innemende avond rond Orgaandonatie en –
transplantatie;

• Op 18 december brachten we de derde spreker binnen de trilogie: 
Pieter Bonte, vergezeld van zijn toekomstige schoonvader, 
filosofeerde over het kiezen van het geslacht van zijn toekomstig 
kind;

• En tussen die maakbare mensen door kwam Karel Bruggemans ons 
op 25 november onderhouden over Kookkunst en Wetenschap.

Dat wat de meer educatieve avonden betreft die allemaal doorgingen 
in ons eigenste Kasteel La Motte. 
Allemaal opgeteld brengt ons dat ook op zes activiteiten.

Wat een totaal betekent van 12 activiteiten voor 2011.
Eigenlijk is dat niet niks en bij deze wil ik dan ook het bestuur danken 
voor de inzet die iedereen getoond heeft tijdens het afgelopen jaar.

Eén aandachtspunt binnen onze werking blijft het aantrekken van 
nieuwe leden. Vooral jonge mensen en jonge gezinnen vinden 
moeilijk de weg naar onze vereniging.
Een eerste actie die we dit jaar genomen hebben is het opstarten van 
een Facebook pagina. Zij die actief zijn binnen deze sociale media wil 
ik graag uitnodigen een kijkje te komen nemen.

Eerstdaags zal u ook ons magazine voor het eerste kwartaal van 2012 
in de bus vinden met daarin de aankondiging van een aantal sprekers 
maar ook een fuif. Tijdens deze dansavond zal iedereen de 
mogelijkheid krijgen tot het aanleren van tango-dansen. 

Eigenlijk belooft 2012 nu al een boeiend jaar te worden.
En ik hoop dan ook jullie allemaal talrijk en regelmatig te mogen 
begroeten op onze komende activiteiten.



Jan Truyts 
28 januari 2012



25 november 2011: Kookkunst & Wetenschap 
– Karel Bruggemans

Het was een tijd geleden dat ik nog eens het gevoel had van op de 
schoolbanken te zitten. 25 november was het zover. Veel wetenschap 
toegepast op kookkunst, vooral veel chemie. 

Misschien had ik liever wat meer fysica gehad (hoe smijt ik een ei in een 
perfecte boog in mijn pan?) of wat meer koken (proeven van moleculaire 
gastronomie met Ferran Adria) maar Karel Bruggemans liet geen 
moment onbenut om de chemie die samengaat met koken en 
etenswaren aan ons te verduidelijken. De chemische vergelijkingen en 
bijhorende processen werden zonder probleem aan ons voorgesteld.

Boeiend dat wel, maar het maakte heel duidelijk waarom ik nooit echt 
goed geweest ben in scheikunde. Ik heb er op het einde dan maar een 
pint op gedronken, niet beseffend welke chemische reacties deze aan mij 
zou ontlokken. Maar smaken deed ze mij wel !!!

Carl Wyckaert.

27 januari 2012: Algemene Ledenvergadering, 
Brasserie Den Bijgaarden

Kort Verslag:



16 december 2011: Het geslacht van mijn 
toekomstig kind kiezen? – Pieter Bonte

Pieter Bonte: specialisatie verbeterkunde, Master in filosofie in Gent, 
bachelor in law VUB, vakgroep wijsbegeerte en moraalwetenschappen 
UGent; researcher aan het Bioethical Institute Gent 

Als afsluiter van onze cyclus 
lezingen die HVV Pajottenland 
organiseerde in samenwerking 
met de Maakbare Mens, 
bracht Pieter Bonte ons een 
uiteenzetting over “de 
geslachtskeuze van ons 
toekomstig kind”. In België is 
geslachtsselectie om niet-
medische redenen verboden. 

Alleen wanneer 
geslachtsgebonden genetische 
aandoeningen kunnen 
vermeden worden door de 
keuze van het geslacht van 
het toekomstig kind is een 
behandeling via IVF met 
geslachtsselectie toegelaten in 
België. 

De Belgische wet legt ook een verbod op eugenetica op. Het geslacht, de 
intelligentie, de kleur van de ogen van je kind kiezen roept in Europa een 
zekere afkeer op die dikwijls gestoeld is op historische gebeurtenissen. 
Een visie die in andere werelddelen niet altijd gedeeld wordt, een bewijs 
daarvan zijn de vele commerciële gespecialiseerde banken van donoren 
van eicellen en sperma, zelfs van Nobelprijswinnaars. 

De motivatie om het geslacht van je kind te kiezen is zeer uiteenlopend. 
In landen zoals o.a. China, India en Brazilië wordt er op grote schaal aan 
selectieve abortus gedaan op basis van voorafgaande echografie. Een 
vooruitgang t.o.v. de kindermoord wegens dochteraversie die diep 



cultureel geworteld is. De kans bestaat dat onder culturele en 
godsdienstige druk massaal voor één geslacht wordt gekozen. In onze 
maatschappij zou de keuze meer gemotiveerd worden door “Family 
Balancing”. Als je al één of meerdere kinderen hebt van een zelfde 
geslacht kan de wens bestaan om een kind te hebben van het andere 
geslacht zodat er een “gezinsevenwicht” ontstaat.

Tegenkanting van geslachtsselectie kan gebaseerd zijn op de 
veronderstelling dat ouders hun kind moeten aanvaarden zoals het is, 
maar hoe motiveer je dan de vele prenatale onderzoeken? Dat iedereen 
recht heeft op een “gezond kind” is algemeen aanvaard. Of impliceert de 
keuze voor een bepaald geslacht automatisch de discriminatie van het 
andere geslacht? En wat met de rechten van het ongeboren kind? De 
focus op de rechten van het kind is al jaren in opmars, maar het is vrij 
artificieel om het kind te isoleren van zijn sociale omgeving en rechten 
toe te kennen die mogelijks ingaan tegen de wensen van de ouders. 
Anderzijds als er nog geen” toekomstig kind” is heeft het dan al rechten?

Pieter Bonte had een harde noot te kraken door de vele kritische vragen 
en het stevige debat dat deze avond afsloot. De doelstelling van de 
Maakbare Mens werd alvast behaald, voor de gewone bevolking 
informatie verstrekken en de ethische debatten vanuit humanistisch 
perspectief aanzwengelen. Een mooie afsluiter voor een mooie cyclus.

Marleen Carlé.



Beweging, bloed moet stromen 
 - Oliver Beuckelaers

Vrijdag 10 februari  2012, 20h00, Kasteel La Motte.

Oorspronkelijk  leefden  we  in  de  brousse,  waar  “the  survival  of  the 
fittest” overheerste. Vandaag is deze fitheid bij velen echter ver zoek. 
Wat meer beweging kan helpen om te komen tot een gezond en 
dynamisch leven.

Op een luchtige manier bekijken we waarom beweging zo belangrijk is 
voor de kwaliteit en de duur van ons leven. Zouden we vandaag niet 
beter beweging promoten, dan het obsessief innemen van medicatie? 
Welke is de invloed van bewegen op je hart, je gewicht, je sexleven, 
je gewrichten en je hersenen?

Zowel de funfactor als je testosteron zullen wel varen bij het volgen van 
deze open presentatie. 

Spreker van dienst is Olivier Beuckelaers. Hij is licentiaat kinesitherapie 
(VUB)  en  heeft  zijn  praktijk  als  sportkinesitherapeut  te  Groot-
Bijgaarden.  Hij  werkt  voornamelijk  met  orthopedische  en,  cardio 
patiënten en actieve sporters. 

Hij is ook ex-profvoetballer bij RWDM (Brussels ) en is actief geweest in 
de medische staf van o.a. KV Mechelen en R.S.C. Anderlecht. Olivier 
is gastdocent aan o.a. de VUB.

Waar: Kasteel La Motte te Sint-Ulriks-Kapelle.
Wanneer: 10 februari 2012.
Aanvang: 20u00.
Inkom: 3,- Euro.

Jan Truyts.



Bacteriën tegen bacteriën – Koen De Koster
Vrijdag 16 maart  2012, 20h00, Kasteel La Motte.

Slechte sfeermakers in huis.  

Meer dan 90% van onze tijd bevinden we ons 
tussen muren. Thuis, op het werk, in de 
sportclub, op hotel, op restaurant... We zitten 
altijd wel ergens binnen, zeker met dat weertje 
hier. In één op de vijf woningen woont iemand 
met luchtwegaandoeningen, mensen met een 
voortdurend verstopte neus of mensen die alsmaar wakker worden met 
een droge keel. Als je zorgt voor een gezond binnenmilieu, dan zorg je 
ook voor jezelf en voor je huisgenoten.
Risico’s van biofilm in ons binnenmilieu

• biofilms met schimmels en bacteriën zijn echte ziekmakers

• biofilms kunnen allergieën en irritaties opwekken

• biofilms krijg je moeilijk weg, zelfs niet met zware chemicaliën

 
BioOrg is een behandeling ontwikkeld door Koen De Koster. Het biedt de 
kans om je huis te beschermen met Tectobiotics: positieve organismen 
die op een natuurlijke manier de slechte sfeermakers buitenwerken. 
Koen zal ons toelichten hoe je met goede bacteriën, de slechte kan 
bestrijden. Geen chemicaliën, maar puur natuur.
Is dit de toekomst?  Aan ons om een eerste oordeel te vellen.

Waar: Kasteel La Motte te Sint-Ulriks-Kapelle.
Wanneer: 16 maart 2012.
Aanvang: 20u00.
Inkom €3.

Jan Truyts.



Fuif “Nacht van de Geuzen” in Café Cabanas
Gratis inkom en danslessen!

Vrijdag 30 maart  2012, 20h00, 
Kerkstraat 5, 1742 St-Katharina-Lombeek

Op vrijdag 30 maart vliegen we er bij HVV Pajottenland stevig in met 
een spetterende fuif in Café CABAÑAS. Heb je zin om je benen eens uit 
te slaan en een “danske te placeren” kom dan vanaf 21 uur zeker naar 
de “Nacht van de Geuzen”, een fuif met heel veel goed foute muziek. Wil 
je de tango, de samba of de salsa leren, dan ben je ook hier weer aan 
het juiste adres. De inkom en de lessen zijn helemaal gratis. Jong en oud 
zijn welkom. Er is voor elk wat wils.

Voor meer informatie surf naar www.bloggen.be/hvvpajottenland 
contacteer ons via hvvpajottenland@yahoo.com. 

Kim Van Cauwelaert

mailto:hvvpajottenland@yahoo.com
http://www.bloggen.be/hvvpajottenland


Paaswandeling St-Ulriks-Kapelle
Maandag 9 april  2012, 10h00, Kasteel La Motte.

Dit jaar gaan we wandelen om en rond 
ons eigenste Kasteel La Motte in Sint-
Ulriks-Kapelle. Naar goede gewoonte 
gaat de wandeling door in de 
voormiddag op Paasmaandag. 

Terwijl de ouders en grootouders aan 
het einde van de wandeling een 
aperitiefje nemen, kunnen de kinderen 
op jacht gaan in de tuinen van het 
kasteel op zoek naar chocolade eitjes en 
waarschijnlijk zullen er ook wat hapklare 
paashazen te vinden zijn.

’s Middags kan groot en klein genieten van een warme kop soep en een 
bord vers gebakken spek met eieren (inschrijven is verplicht).
En als het weer ook nog meezit, garanderen wij jullie opnieuw een 
onvergetelijke editie van deze HVV klassieker.

Deelname aan de wandeling : 3,- Euro.
Deelname aan het middagmaal:

12,- Euro voor volwassenen en 
8,- Euro voor kinderen tot 12 jaar.

(dranken, koffie en taart niet inbegrepen)

Inschrijven is verplicht en dient te gebeuren uiterlijk 2 april 2012 
• bij de voorzitter 0474/97.51.44 
• via onze facebookpagina: …
• via onze blog … 
• of per email: ‘hvpajot@skynet.be’

Jan Truyts.



Mindfulness : Innerlijke Balans
Vrijdag 18 mei  2012, 20h00, Kasteel La Motte.

De beoefening van mindfulness bestaat al 2500 jaar. Vanuit het Oosten 
heeft het de vorige eeuw het Westen veroverd. 

Het is een begrip geworden waarvoor steeds meer belangstelling komt. 
Het  combineert Westerse psychologie met Oosterse wijsheid en is 
uiterst geschikt voor de uitdagingen van het Westerse leven. 
Mindfulness wordt vooral toegepast om beter om te gaan met stress, 
angst, piekeren en pijn. Het helpt om de uitdagingen van het dagelijkse 
leven te ontmoeten met meer respect en met een grotere creativiteit.

HVV-Pajottenland op het Internet

Sinds geruime tijd kan je ons ook vinden op het internet. Wij hebben een 
eigen blog: 

http://www.bloggen.be/hvvpajottenland 

Waar je nieuwtjes vindt en aankondigingen van onze activiteiten . Je kan 
ons ook mailen via hvvpajottenland@yahoo.co.uk

HVV Pajottenland nu ook op Facebook!
Vanaf nu kun je HVV Pajottenland ook volgen op Facebook. 

Hoe word je lid van onze groep op Facebook? 
Om lid te worden van onze groep, moet je geregistreerd zijn op 
Facebook. Ben je lid dan typ je HVV Pajottenland, bovenaan op je pagina 
waar het woord zoeken staat. Wanneer je op de pagina van HVV 
Pajottenland bent, kun je je lid maken van onze groep. 

Je kunt onze activiteiten ook volgen via ons Facebook e-mailadres. 
Google zonder je te registreren op Facebook.

Contact kun je opnemen via hvvpajottenland@groups.facebook.com

mailto:hvvpajottenland@groups.facebook.com
mailto:hvvpajottenland@yahoo.co.uk
http://www.bloggen.be/hvvpajottenland


Welzijnskloof tussen België en 
Duitsland wordt alsmaar groter…

Duits welzijn stagneert. Wallonië verbetert haar welzijnsscore met 23% 
op 6 jaar tijd. Frankrijk spelt Duitsland de les qua welzijn.
Het hadden allemaal krantentitels kunnen zijn in december vorig jaar. 
Maar de titel boven het artikel was: “Welzijnskloof tussen Vlaanderen en 
Wallonië wordt alsmaar groter”. Een titel die in de Vlaamse pers 
verspreid werd en in amper enkele lijntjes een studie van Luikse proffen 
vermeldde waar men het welzijnsniveau van Vlaanderen met Wallonië 
vergeleek. 

De fora en de publieke opinie sprongen hier gretig op, elk om hun eigen 
grote gelijk te bewijzen en met grote woorden en verklaringen uit te 
pakken. Ikzelf wou eigenlijk graag de studie zelf eens lezen, want “met 
cijfers kan men alles bewijzen”.
Neen, niet echt, als de cijfers van een objectieve controleerbare bron zijn 
en de assumpties eenduidig kan men veel rond de cijfers vertellen in een 
poging een bepaald punt te maken, maar de cijfers op zich hebben hun 
eigen waarheid waar geen enkel politieke geloofsleer tegenop kan.
Eerste vaststelling was dat er bijna geen links gegeven werden naar de 
eigenlijke studie wat op zichzelf al ongezond is. Uiteindelijk heb ik ze 
toch te pakken gekregen. (zie link hieronder)



Tweede vaststelling; deze studie telt 13 pagina’s waarvan welgeteld een 
halve bladzijde over het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië gaat (en 
de helft hiervan door nevenstaande grafiek ingenomen wordt). De studie 
bevat veel details over de EU landen, maar geen cijfergegevens die de 
basis vormen voor deze grafiek. Jammer.

Derde vaststelling. De score is een mathematisch gemiddelde (iedere 
parameter hetzelfde gewicht) van 5 welzijnsparameters (Armoede %, 
ongelijkheid in inkomsten, langdurige werkloosheid, schoolverlaters en 
levensverwachting). De eerste zijn zeker gecorreleerd waardoor het 
gewicht van ongelijkheid zwaar meetelt. Een potentieel rijk land, maar 
met grote ongelijkheid, zal slecht scoren in de eerste parameter (% 
onder de 60% mediaan inkomsten) en in de tweede (verhouding 20% 
rijksten t.o.v. 20% armsten).

Vierde vaststelling. De score die een land krijgt per parameter is 
afhankelijk van haar resultaat t.o.v. de andere landen. Het land met de 
beste score krijgt 2 punten, het land met de slechtste score krijgt 0 
punten. De score van een individueel land hangt af van het resultaat 
t.o.v. deze twee uitersten. Hoe dichter bij het beste land, hoe dichter bij 
de 2 punten. Dit heeft 2 gevolgen. Ten eerste hangt de gevoeligheid van 
de score af van de variantie tussen het beste en het slechtste land. Als 
deze variantie klein is, zal de score heel gevoelig zijn aan zelfs kleine 
schommelingen. Ten tweede is de score “relatief” aan de performantie 
van uitersten. Als bv het slechtste land heel snel haar score verbetert, 
dan is het heel goed mogelijk dat de landen onderaan de lijst hun score 
snel zien afnemen, zelfs indien objectief gezien hun eigen parameter 
vooruit gaat. Anders gezegd, een land kan in absolute cijfers vooruit 
gaan, maar als het trager vooruit gaat dan de bovenste of onderste 
score van de landen zal haar individuele score achteruit gaan.

Samengevat; dit is een heel boeiende 
studie als je dieper ingaat op de 
cijfers, maar de gecombineerde index 
op zichzelf zegt eigenlijk weinig. Op 
basis van dezelfde studie kan men 
stellen dat België het beter doet dan 
Duitsland (bijna 22% groei t.o.v. 17% 
voor Duitsland). In 2009 staat 
Duitsland ook pas op de 13e plaats, net voor UK maar 3 plaatsen achter 
Frankrijk. De kranten beweerden ook dat Wallonië stagneerde, maar 

2003 2009 Absol %
België 0,580 0,705 0,13 21,6%
Duitsl. 0,580 0,680 0,10 17,2%
Vlaand. 0,700 0,880 0,18 25,7%
Frankr. 0,695 0,760 0,07 9,4%
Nederl. 0,760 0,860 0,10 13,2%
Wallonië 0,390 0,480 0,09 23,1%

Score Delta



haar parameters groeien met 23% t.o.v. slechts een groei van 17% voor 
Duitsland.

Dat Vlaanderen het beter doet dan Wallonië qua welzijn is duidelijk, en 
iets anders zou verbazend geweest zijn. Maar de cijfers zeggen ook niets 
over economische groei. En zoals aangetoond met de voorbeelden van 
Duitsland en Frankrijk zeggen de verhoudingen onderling en de evolutie 
van de cijfers op zichzelf weinig zonder alle detail cijfers te kennen. Wat 
we wel kunnen zeggen is dat zowel Vlaanderen als Wallonië t.o.v. de 
rest van Europa erop vooruitgaan daar voor beiden hun score verbetert 
t.o.v. 2003. Eigenlijk goed nieuws dus.

Men kan steeds proberen van alles te bewijzen met cijfers, maar een 
alerte humanist laat zich niet zomaar vangen door een titel boven wat 
cijfers.

Carl Wyckaert

Link: http://sites.uclouvain.be/econ/Regards/Archives/RE093.pdf



Ontaardt het pensioendebat in een
 generatieconflict?

De 

vergrijzing slaat steeds heviger toe en wordt in de media opgevoerd als 
een bron van spanningen tussen de generaties. 

Jongere mensen willen een 'pensioenopstand'. Zij vrezen dat de 
pensioenen alle reserves opsouperen. Zij staan achter de harde 
pensioenmaatregelen van de nieuwe regering. 

Aan de andere kant vinden de ouderen juist dat zij hun steentje 
bijgedragen hebben en nog bijdragen. Vele weldra gepensioneerden zijn 
met weinig gestart in de jaren zestig en zeventig.  Zij hebben veelal door 
hard werken en spaarzaam zijn een zekere welstand verworven en 
menen dan ook dat zij de vruchten van hun inspanningen mogen 
plukken.   Menigeen in deze leeftijdsgroep protesteert tegen dezelfde 
harde ingrepen in de pensioenregelingen.

Glijdt de samenleving af naar een generatieconflict of slaagt zij erin om 
de koek op een solidaire manier te verdelen tussen de generaties?  Is de 
huidige situatie van de jongeren zoveel slechter dan die van de ouderen 
op dezelfde leeftijd? Zijn hun vooruitzichten veel negatiever?  



Hoe kunnen wij, humanisten, helpen om de balans in evenwicht te 
houden tussen de generaties waarbij wij de jongere mensen een 
gezonde toekomst gunnen, met meer voorspoed en een langer gezond 
leven, en de ouderen een waardevolle en waardige oude dag?

Hierna volgen enkele polemische stellingen, om de discussie te voeden 
…  

Jongeren ontvangen meer dan ouderen
In een Nederlandse studie van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, wordt voorgerekend dat in 2006 jongeren twee keer 
zoveel solidariteitsoverdracht ontvingen dan ouderen (50 miljard euro 
tegen 27 miljard). Dit zijn vooral onderwijsuitgaven en de bijdragen van 
ouderen aan de sociale voorzieningen via belasting en afdrachten. Wij 
mogen genoegzaam aannemen dat er in de omringende landen geen 
significante verschillen zijn.

Babyboomers hebben minder van de collectieve voorzieningen 
geprofiteerd 
Nog in Nederland heeft het Sociaal Cultureel Planbureau in een recente 
studie aangetoond dat de babyboomgeneratie minder van de overheid 
heeft geprofiteerd dan de huidige 30-50'ers. Dit komt vooral doordat 
sinds de jaren zestig de investeringen in het onderwijs fors zijn 
gestegen. Iemand die geboren is in 1970 heeft ongeveer 100.000 euro 
meer van de overheid ontvangen vergeleken met iemand die in 1950 is 
geboren. Nogmaals, zou het anders zijn in België?

Jongere generaties krijgen iets heel waardevols: meer gezonde 
levensjaren 
Iemand die 30 jaar later wordt geboren, zal gemiddeld ongeveer drie 
jaar ouder worden en meer oudere jaren in goede gezondheid 
doorbrengen. Dat is onder meer mogelijk gemaakt door de investeringen 
in de gezondheid- en welzijnszorg van de voorgaande generaties. Deze 
waarde moet meegenomen worden in het debat maar laat zich natuurlijk 
moeilijk in geld uitdrukken.

Ouderen stoppen eerder met werken
Met de nieuwe pensioenmaatregelen is het eerder stoppen danig 
afgezwakt voor de mensen die in de nabije toekomst gepensioneerd 
worden.  Aan de andere kant genieten  jongeren onderwijs in betere 
omstandigheden en blijven zij ook veel langer op de schoolbanken zitten. 



Bovendien genieten zij doorgaans van meer vrije tijd en beter 
georganiseerde vrijetijdsactiviteiten. 

Jongeren besteden meer maar anders
Het bestedingsniveau van jongeren is meestal hoger dan dat van de 
babyboomers op dezelfde leeftijd. De bestedingsmogelijkheden zijn ook 
aanzienlijk anders dan vroeger.  Idem dito voor de bestedingskeuzes van 
de hedendaagse 30-50'ers.

Jongeren hebben met niet meer problemen en uitdagingen af te 
rekenen dan de babyboomers op dezelfde leeftijd
De babyboomers zijn aan hun vierde grote inleveringsronde toe: de 
oliecrisis van de jaren 70, de daaropvolgende economisch-budgettaire 
crisis van beginjaren 80, de overheidsaneringen ter voorbereiding van de 
toetreding tot de Europese muntunie van de jaren 90, de bankencrisis en 
de daaruit vloeiende economische crisis vandaag. 

Elke keer zag de jongere generatie van dat moment de toekomst somber 
in. En nu zijn het de potverteerders van de welvaartstaat!  

Cécile Rampelberg

Wat is uw mening? Laat u gaan en reageer op onze blog, 
http://www.bloggen.be/hvvpajottenland/ of schrijf naar de voorzitter 
van HVV Pajottenland, Jan Truyts, Zavelstraat 81, 1700 Sint-Ulriks-
Kapelle.

De synthese van uw reacties wordt anoniem gepubliceerd in onze 
volgende editie en op de blog van HVV Pajottenland.

http://www.bloggen.be/hvvpajottenland/


Programma- Voorjaar 2012

Vrijdag 10 februari 2012, 20u
Beweging, bloed moet stromen – Olivier Beuckelaers
     Kasteel La Motte, St-Ulriks-Kapelle

Vrijdag 16 maart 2012, 20u
Bacteriën tegen bacteriën – Koen De Koster
     Kasteel La Motte, St-Ulriks-Kapelle

Vrijdag 30 maart 2012, 20u
Geuzen-fuif in Café Cabanas! (tegenover De Ploter)

Kerkstraat 5, 1742 St-Katharina-Lombeek 

Maandag 9 april 2012, 10u
Paaswandeling in St-Ulriks-Kapelle
     Kasteel La Motte en omstreken, St-Ulriks-Kapelle

Vrijdag 18 mei 2012, 20u
Mindfulness, innerlijke balans
     Kasteel La Motte, St-Ulriks-Kapelle

Lidmaatschap Humanistisch Verbond Pajottenland
Door overschrijving op rekeningnummer 001-1777562-16 
van HVV, Lange Leemstraat 57, 2018 Antwerpen, met 
vermelding ‘HV-afdeling 146 (= HVV-Pajottenland).

Lidgeld voor 2012: 10 euro


	Oorspronkelijk leefden we in de brousse, waar “the survival of the fittest” overheerste. Vandaag is deze fitheid bij velen echter ver zoek. Wat meer beweging kan helpen om te komen tot een gezond en dynamisch leven.
	Op een luchtige manier bekijken we waarom beweging zo belangrijk is voor de kwaliteit en de duur van ons leven. Zouden we vandaag niet beter beweging promoten, dan het obsessief innemen van medicatie? Welke is de invloed van bewegen op je hart, je gewicht, je sexleven, je gewrichten en je hersenen?
	Zowel de funfactor als je testosteron zullen wel varen bij het volgen van deze open presentatie. 
	Spreker van dienst is Olivier Beuckelaers. Hij is licentiaat kinesitherapie (VUB) en heeft zijn praktijk als sportkinesitherapeut te Groot-Bijgaarden. Hij werkt voornamelijk met orthopedische en, cardio patiënten en actieve sporters. 
	Hij is ook ex-profvoetballer bij RWDM (Brussels ) en is actief geweest in de medische staf van o.a. KV Mechelen en R.S.C. Anderlecht. Olivier is gastdocent aan o.a. de VUB.

