
BESCHAMEND
Als Belg zijn we het laatste jaar
 behoorlijk fier mogen zijn. Zie maar de
prestaties van al onze Belgische sport-
lui in de verschillende disciplines. Toch
ben ik vandaag diep beschaamd om
Belg te zijn.  Naar aanleiding van het
nieuws over de spierziekte ALS bij Nora
Tilley, lees ik in uw krant dat je na je
65ste verjaardag geen dossiernummer
meer kunt krijgen bij het Vlaams
Agentschap voor Personen met een
Handicap. Is dit het land waarin ik leef:
een welvarend land dat niet wil solidair
zijn met zijn zieken en minderbedeelden
maar wel miljarden besteedt aan andere
nutteloze zaken? Een land waar de idee
van ‘Je lost het zelf maar op’ de boven-
hand haalt en politiek stil ondersteund
wordt. In zo’n land wil ik echt niet leven.
Het geeft mij een wrang en slecht gevoel.
Martin Boudry, Oostnieuwkerke

DISCRIMINATIE
Het is een schande dat de overheid dit
soort discriminatie in de wetgeving

 toelaat. En tegen 2030
zal de pensioengerechtigde
leeftijd worden opge trokken
tot 67 jaar terwijl je na je 65 geen
premie kan krijgen om je huis aan te
pakken aan je handicap. 
Hoe valt dit in godsnaam te rijmen?
Deze  mensen hebben bijgedragen aan
ons sociaal systeem en nu ze zelf hulp
nodig hebben laat de overheid hen in de
kou staan. 
Dirk Rosez

STERKTE
Sterkte aan Nora Tilley. Ik heb een
 goede vriend verloren aan ALS, hij werd
amper 40 jaar. 
Philippe Dierickx

PROFITEER NOG WAT
Veel moed voor u en uw echtgenoot
Jean-Pierre, Nora. Ik heb u altijd een
mooie vrouw gevonden, en nu op uw
66ste ziet u er nog steeds zeer goed uit.
Hoop dat je nog wat kunt profiteren

van je leven, samen met echtgenoot,
kinderen en kleinkinderen.
Guido Ceuleers

IK LEEF MEE
Lieve Nora Tilley, ik las uw verhaal in
Het Laatste Nieuws. Veel sterkte
 toegewenst. Ik vind u nog altijd heel
mooi en vooral moedig. Ik leef met u
mee. 
Michel Van Herreweghe, Boom 

KOP OP
Kop op Nora, ook al is dat makkelijker
gezegd dan gedaan. Ik wens je nog vele
gelukkige dagen.
Ronny Labiau 

Ghislain Dops,
 Maaseikersteenweg

155, 3620 Lanaken -
Smeermaas

Op 2 september wordt
mijn broer 63 jaar. Ik wil hem
 verrassen met veel kaartjes. 
Alvast bedankt

Tony Dops, Rue de la Grotte 18, 
L 6934 Mensdorf - Luxembourg
Op 2 september wordt mijn broer 
72 jaar. Ik zou hem willen verrassen
met veel post vanuit België. Dikke
merci aan iedereen. Noël

Jaak Jordens, Parklaan 2, bus 11,
3740 Bilzen
Op 2 september wordt Jaak 60 jaar.
Hij is een paardenvriend maar speelt
ook graag kaartspel met zijn
 vrienden . Wie stuurt hem een
 verjaardagskaartje?

Lees de bijbel of de koran
en je zal met je ogen 
knipperen. Vrouwen zijn
in veel religies nog altijd
tweederangsburgers.
Maar ook in landen als
Saoedi-Arabië waar we
dan wel veel zaken mee
doen, mijnheer Gatz

Patrick Morel

In Spanje sol je niet 
met de politie. Dat blijkt 
duidelijk uit de beelden
van de arrestatie 
van Jos Brech

Patrick Voet

Hopelijk kan Bertie,
de moeder van Nicky
 Verstappen, nu eindelijk
een beetje rust vinden.
Alvast veel sterkte 
toegewenst vanuit België

Jan Boden

FACEBOOK 

REACTIES

KAARTJE
STUREN

BELANGRIJKSTE VAK OPOFFEREN
VOOR RONDJE BURGER BOETSEREN?

Volgend schooljaar voert het Katholiek onderwijs een nieuw vak in,
‘Mens en samenleving’, dat twee uur per week zal innemen. Daar-
door zal men in het eerste middelbaar vier uur Nederlands krijgen, 
in plaats van vijf uren. Er sneuvelt ook een uur plastische opvoeding.

TAKS EN REPARATIES
Goed idee. Trek dat nieuwe vak maar
door over de volledige zes jaar middel-
baar. Laat thema’s aan bod komen als
belastingen invullen, kennis van
 verzekeringen... leer ook technische
vaardigheden aan voor kleine reparaties.
Guy Goethals

NAAR AF
Wil men in het Katholieke Onderwijs
analfabeten maken van onze jongeren?
De resultaten voor Nederlands lezen en
schrijven zijn nu al ondermaats.
B. Abts, Brussel

MEER NEDERLANDS,
MEER TEKENEN
Er moet niet minder, maar méér Neder-
lands onderwezen worden. Waarom
grijpt men voor de lessen Nederlands
niet naar de degelijke structuur van de
lessen Latijn? Mijn drie kinderen volgden
Latijn. Elke dag moesten ze minstens 
10 nieuwe woorden leren. De Latijnse
grammatica werd er grondig inge -
hamerd. Begrijpend lezen volgde na
 enkele jaren. Met de opgedane bagage
werd een tekst Latijn zo klaar als drink-
water. Ik huiver ook bij de  gedachte dat
men wil snoeien in de uren Plastische
Opvoeding. Als ge pensioneerd leer-
kracht Plastische  opvoeding wil ik een
lans wil blijven  breken voor dit vak. Wie
heeft men in onze profit-maatschappij
nodig?  Mensen die in staat zijn om in
nieuwe  situaties nieuwe oplossingen te
vinden. De logica, gelinkt aan de wis-
kundige   intelligentie, is hier uiteraard
belangrijk. Maar je hebt ook creativiteit
nodig en die wordt gestimuleerd en
 ontwikkeld in de muzische vakken,
wanneer ze degelijk worden gegeven.
In het Katholieke landschap krijgt men
nu twee uur in het eerste middelbaar en
slechts één uur in het derde. Men zou
beter een voorbeeld nemen aan een

Oostenrijks proefproject waar muzische
vakken meer aan bod kwamen in de
 humaniora. Dit leidde tot betere
 prestaties van  studenten aan de Weense
universiteit zowel voor taal, weten-
schappen als voor wiskunde… 
Hugo De Snerck 

STEMMINGMAKERIJ
De taalbeheersing van onze kinderen is
al zwak en dan gaat Lieven Boeve een
uur Nederlands schrappen. In dezelfde
adem noemt hij verzet daartegen
stemmingmakerij. Wat een arrogantie! 
René Eylenbosch

GEBREK AAN OPVOEDING
Ik begrijp deze maatregel (één uur
 Nederlands minder om plaats te maken
voor het vak ‘mens en samenleving’).
Het tekort aan opvoeding thuis wil men
compenseren met een uurtje ‘kinderen
vormen’ zodat ze later in de maat-
schappij kunnen functioneren. Spijtig
dat kinderen van verantwoordelijke
 ouders hiervoor moeten inboeten.
Raymond Thielens, Temse

AL ZOVEEL KLACHTEN
Proficiat Lieven Boeve. In een tijd dat
professoren klagen over de slinkende
kennis van de moedertaal bij studenten,
de uren Nederlands verminderen... 
Lieve Daron

SCHRAP GODSDIENST
Godsdienst is niet meer van deze tijd,
schaf dat vak af en je hebt opeens twee
lesuren extra in te vullen. 
Wendy Warens

ULTIEME BASIS
Het enige vak dat belangrijk is voor álle
andere vakken, gaan ze opofferen voor

een rondje ‘burger-boetseren’. Men
zou beter alle hobby's (LO, muziek,
 esthetica) en levensbeschouwelijke
aangelegenheden (godsdienst, zeden-
leer) naar de privésfeer verhuizen, en
de vrijgekomen tijd aanwenden om méér
Nederlands, wiskunde en Engels aan te
bieden. Dat zijn drie ultieme basis -
vakken voor een sterk profiel in een
 wereld in verandering.
Dalila Bouchalaa

THUISTAAL
In Antwerpen heeft tot de helft van de
leerlingen een andere thuistaal. Wat
méér Nederlandse les in plaats van
minder zou meer aangewezen zijn.
Bruno Desmaele

NUTTELOZE VAKKEN
De Vlaamse tienjarigen zijn wereldwijd
al gezakt naar de 32ste plaats voor
 begrijpend lezen. Hoe kun je dan beslissen
om een uur Nederlands af te schaffen?
Schrap andere 'echt nutteloze' vakken.
Guido Ceuleers

GEEN RAMP
Goed als ze kinderen in deze lessen leren
dat geld niet zomaar uit de muur komt.
Dat uurtje Nederlands minder zal heus
geen ramp zijn. 
Hilde Peeters

Tijdens de opnames van een promofilm voor ‘De Collega’s 2.0’
wilden haar benen plots niet meer mee. Tien maanden later kent
actrice Nora Tilley (66) haar vonnis. Ze heeft de ongeneeslijke
ziekte ALS.

«SCHANDE DAT ONZE WETGEVING DIT SOORT
DISCRIMINATIE TOELAAT»

SLIMME METERS

Er komt geen einde aan de onheilstijdingen
voor mensen die geïnvesteerd hebben in
zonnepanelen. De digitale meter draait
niet terug. Dit betekent dat alle energie die
je zonnepanelen opwekken en die je niet
onmiddellijk verbruikt, verloren is. In
 vakantieperiodes vervangen we hiermee
een kerncentrale. Gratis energie voor de
industrie! Tot nu toe heeft men met een
 terugdraaiende meter enige reserve, die je
later kunt verbruiken. Als we samenvatten
wat we de laatste tijd over ons heen hebben
gekregen, kunnen we alleen maar tot de
slotsom komen dat je zo niet kan besparen.
Zelf heb ik zonnepanelen met een
 vermogen van 4,32 kW en betaal dit jaar
358,71 euro prosumententarief. Met een
warmtepomp moet je al snel rekenen op
een geïnstalleerd vermogen van om en
 nabij de 10 kW. Dit zou mij dus op een
830,34 euro prosumententarief komen te
staan.  Mij treft nog altijd de laconieke mede-
deling waarmee het prosumententarief in
2014 werd aangekondigd.  «Het prosumen-
tentarief is nieuw en was niet bekend toen
u uw investering deed. Er bestaat echter
geen enkel algemeen verbod op nieuwe
tarieven», schreef de Vreg toen. Als men
dit leest moet men de overheid beschouwen
als zeer onvoorspelbaar en buitengewoon
onbetrouwbaar.
Jaap Wondergem, Overijse

NACHTTARIEF
Ik begrijp de heisa rond de slimme meters
niet goed. Wij hebben  een slimme meter,
en ook zonnepanelen. Het is juist dat de
slimme meter niet achteruit draait, maar
de productie van de zonnepanelen wordt
er wel op geregistreerd, en deze wordt op
de eindfactuur in mindering gebracht van
het verbruik. Wat wel niet fair is, is het feit
dat de productie niet in mindering wordt
gebracht bij nachttarief — maar dit is ook
het geval bij de huidige meters. Wie doet
daar wat aan?
Leona V.d.V., Nazareth

VERZET
Ik breng René Lenaerts (zie Dialoog maan-
dag) op de hoogte dat zowel Test Aankoop,
Unia, de Liga voor mensenrechten en
 Beperk de Straling zich verzetten tegen de
verplichte installatie van digitale meters.
Op de websites van deze organisaties kan
men een petitie ondertekenen voor een
opt-out (het recht om de plaatsing van
een digitale meter te weigeren). Ook de
SERV en Minaraad pleiten om die opt-out
te voorzien. Al wie een draadloze slimme
stroom - en gasmeters weigert wordt
 afgesloten van elektriciteit en gas, zo
staat in het voorontwerp van decreet. Het
nachttarief wordt afgeschaft, de factuur
wordt berekend volgens de dagprijs en de
data worden om de 15 minuten doorge-
stuurd. De apps om het stroomverbruik
slim te beheren zijn echter nog niet ont-
wikkeld. Beperk de Straling stapt alvast
naar het grondwettelijk hof indien een
opt-out niet voorzien wordt in het decreet. 
Jan Allein, Drongen 
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Onze kleinkindjes
Loes en Roos
 Lemmens waren
een paar dagen bij
ons aan zee in
 Retranchement.
Ze waren niet weg
te slaan van 
het strand en 
het water.
Ingestuurd door Roland
Lemmens en Ingrid
De Clercq uit Lede


