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EDITO
Beste WW’ers,
We schrijven eind november. De herfst heeft helemaal zijn intrede gedaan in al z’n pracht: een mooi kleurenpalet van vallende bladeren, paddenstoelen aan de wegkant en in de bossen, bessen… Allemaal tekenen
van een vorderende herfst en een naderende winter.
Wij hadden met z’n allen gehoopt dat we dit jaar, na alle inspanningen,
wel gespaard zouden worden van een “vierde golf”, maar neen: terug
enorm voorzichtig zijn, afstand houden, mondmaskers op… en nog
meer aankomende strenge maatregelen.
Toch moeten we erdoor, en liefst met zo min mogelijk gezondheidsschade. Daarom zullen we allen, in solidariteit, doen wat we moeten
doen: voor mekaar zorgen!
Toch blijven we hoopvol uitkijken naar de komende feestperiode. Wat vorig jaar helemaal niet kon,
wordt nu hopelijk opnieuw mogelijk. We duimen
ervoor!
We willen ook een oproep doen om goed voor
mekaar te zorgen, gastvrij te zijn voor mensen in
onze groepen en in onze omgeving die (te)veel
alleen zullen zijn in deze emotioneel toch wat
moeilijker periode. Zet je hart en je deur open en je zult er zelf ook een
fijn gevoel aan over houden!
Het hele nationaal bestuur wenst jullie alvast een zalig kerstfeest, een
feestelijk eindejaar en een gelukkig en gezond 2022 toe.
Frieda.
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Ode aan oud
Valt het u ook op dat mensen het als
een compliment opvatten wanneer u
hen jonger inschat dan ze zijn? En
omgekeerd, dat mensen in hun eer
gekrenkt zijn wanneer u hen een jaar
of vijf te veel toeschrijft? We schatten zelfs opzettelijk mensen jonger
in dan we stiekem denken, om hen
vooral niet te schofferen. Waarom eigenlijk? Vinden we dan dat er
iets fout is met vijftig, zeventig of negentig zijn en er ook zo uitzien?
Iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn, luidt een bekende boutade. Hoe bevrijdend is het nochtans om lak te hebben aan
onze leeftijd en elk nieuw levensjaar te omhelzen. Toegegeven, met
de ouderdom komen de kwaaltjes, de pijnlijke gewrichten, een overdosis cholesterol en een te hoge
bloeddruk, soms diabetes of een
haperend geheugen. De pillendoos
op de keukentafel wordt omvangrijker, met een vakje voor elke dag
van de week. Soms wordt de situatie
zwaar, zoals bij dementie of ernstige
hartkwalen. Toch valt het ouder
worden bij veel mensen wel mee, zeker wanneer we de gang van het
leven aanvaarden en er het beste van maken.

“Iedereen wil
oud worden,
maar niemand
wil het zijn”

We praten te weinig over de voordelen van het ouder worden. We
worden wijzer en rustiger, kunnen de tegenslagen van het leven beter
relativeren. We krijgen meer waardering voor de kleine geneugten
van het leven. We kunnen als grootouders genieten van kleinkinderen, zonder dat we nog dag in, dag uit verantwoordelijk zijn, zoals
dat bij ouders het geval is.
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Ode aan oud
Eens de pensioenleeftijd bereikt, ontstaat vrijheid en ruimte voor reizen,
cultuur, hobby’s en sociale contacten.
Wat maakt het dan uit dat onze haren
grijs worden of uitvallen, dat ons buikje
gaat hangen en we geen koprol meer
aankunnen?
Laten we maar wat vaker een ode aan de ouderdom brengen. Jongeren die de opinies van ervaren mensen wegwuiven met een cynisch
“oké, boomer” missen niet enkel de kans om te putten uit de bron
van het leven, ze onderschatten ook schromelijk de onontkoombaarheid van hun eigen veroudering. Liever dan al wat oud is te verbergen of weg te wuiven kunnen we onze leeftijd verwelkomen als een
trouwe vriend. Dat we ouder worden, is vooral goed nieuws. Het
betekent dat we onderweg niet voortijdig zijn gestorven.
Luk Vanmaercke
(hoofdredacteur Kerk en Leven)

Vroeger vertelde men aan de kinderen
dat het kleine zusje gebracht werd
door de ooievaar,
maar ze stonden mee
aan het sterfbed van hun grootvader.
Nu weten de kinderen zeer jong
hoe baby’s ontstaan en ter wereld komen,
maar als grootvader sterft
worden ze op afstand gehouden
en men vertelt ze
dat hij in een mooie tuin slaapt
tussen de bloemen.
Philippe Aries
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GETUIGENIS
“Ik was plots niet meer ‘de vrouw van...’ maar Frie”.
Een grote meerderheid van de jonge mensen kiest voor een leven met
twee. Er wordt getrouwd, gebouwd en er komen kinderen. Het leven
gaat zo zijn gewone gang en geluk wordt niet in vraag gesteld, omdat
het zo vanzelfsprekend lijkt. Zo verging het ook met Frie n Willy.Tot
op die zomerdag in Frankrijk...
“We hadden net onze ouders in
België gebeld, dat we veilig in het
zuiden van Frankrijk waren gearriveerd. Onze caravan stond op
een mooi plekje, toen er plots een
zware storm opstak. Ik was met de
kinderen de caravan ingevlucht en
Willy probeerde vergeefs een losgekomen luifel te bevestigen. Ik
riep hem nog binnen te komen
want het stormde wel heel erg.
Toen ik hem probeerde te helpen,
tilde een wervelstorm de caravan
op en kwakte die boven ons neer.
Ik was onder de deuropening terecht gekomen en kon bevrijd
worden. Ik moest Willy in de
storm achter laten. Hoewel ik hem
ook niet had kunnen helpen, heb
ik later heel veel schuld gevoeld.
Ik had hem immers in de steek
gelaten. Er was zoveel onzekerheid en ook hoop. Waar waren de
kinderen? Waren ze veilig? Was
Willy dood? Gelukkig hadden de

twee meisjes geen schrammetje,
maar waar was Willy?
Een dokter verzekerde mij, tegen
beter weten in, dat hij in een ander
ziekenhuis lag en dat hij er erg aan
toe was. Op zo’n moment wil je
dat ook graag geloven. Misschien
is er nog leven. Pas anderhalve
dag later wist ik dat het voorbij
was. Op dat moment is het net
alsof ook je eigen leven ophoudt.
Je bent versuft en tegelijkertijd
ook opstandig.
Terug in België werd ik meteen
het middelpunt van alle belangstelling... een belangstelling waar
ik helemaal niet om gevraagd had.
Mensen rondom mij reageerden
anders dan anders. Ik wilde alles
zelf doen: van de tekst op het
doodsprentje, tot de meest gruwelijke administratieve rompslomp.
Iedereen wilde het in mijn plaats
doen, maar ik wilde het leven dat
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GETUIGENIS
van ons twee was geweest, zelf
afsluiten. Niemand zou dit van mij
afnemen.

was goed dat we konden delen.
Mijn oudste dochter is pas na een
jaar op een avond komen vertellen, dat ze vake zo miste. Toen
pas aanvaardde ze dat het voortaan wij drieën zouden zijn.

In de eerste periode zijn er zoveel
gevoelens die op je afkomen. Ik
was opstandig, omdat we geen
kans hadden gekregen van elkaar
afscheid te nemen. Steeds vroeg ik
mij af: “waarom Willy?”. Hij had
nog zoveel plannen. Waarom hadden we de eerste moeilijkheden in
onze relatie, die de kop opstaken,
niet meer kunnen uitpraten?
Ik verdroeg ook slecht de reacties
van heel veel mensen in mijn omgeving. Ik wilde dat vrienden naar
me toe kwamen, zodat ik niet de
eerste stap hoefde te zetten. Soms
vertelde ik voor de tiende keer
over wat me steeds maar bleef
bezighouden. Ik wilde dat ze er
alleen maar waren om te luisteren,
soms alleen maar naar mijn tranen. Gelukkig had ik een paar heel
goeie vrienden.

“Er zijn momenten van
pure wanhoop,
van huilen en huilen en
je heel klein maken in
een hoekje”
Ik heb er heel hard aan gewerkt
om een nieuw leven op te bouwen.
Misschien klinkt het wel hard als
ik zeg dat dit overlijden iets positiefs in zich heeft. Van de ene dag
op de andere was ik een alleenstaande vrouw van 32 met twee
kinderen van 5 en 8 jaar. Ik heb
heel wat eigenschappen moeten
ontwikkelen die tevoren verborgen bleven. Ik was plots niet meer
“de vrouw van...” maar Frie. Ik
kon niet blijven vasthangen in het
verleden. Ik moest een toekomst
maken. Ik wilde contact met andere mensen die ook een partner
verloren hadden. Na een lange
zoektocht heb ik dat bij de W.W.
gevonden.
Het leven gaat verder...

Er zijn momenten van pure wanhoop, van huilen en huilen en je
heel klein maken in een hoekje
van de huiskamer. Ik heb mijn
verdriet vaak alleen beleefd, maar
toch waren er ook de kinderen. Zij
hadden ook hun verdriet en het
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OVERGANGSUITKERING
OVERLEVINGSPENSIOEN
Zoveel mag u bijverdienen in 2021:

- 65 j.
Werknemer,
ambt of
mandaat
Zelfstandige
(of gemend:
Werknemer
en Zelfstandige)

- 65 j. en
enkel
overlevingspensioen

+ 65 j.
en enkel
overlevingspensioen

Zonder
kinderlast
Met
kinderlast
Zonder
kinderlast

8 496

19 782

24 450

12 744

24 728

29 850

6 797

15 826

19 632

Met
kinderlast

10 195

19 782

23 591

+ 65 j.
en enkel
rustpensioen
Geen
beperking
Geen
beperking
Geen
beperking
Geen
beperking

En ook nog dit…
Bij een overschrijding met een percentage
kleiner dan 100% wordt datzelfde percentage
van het wettelijk pensioen ingehouden. (Als u
bijvoorbeeld gedurende een jaar 10% meer
bijverdient, dan moet je 10% van uw pensioen
terug betalen in het daaropvolgend jaar)
Bedraagt de overschrijding echter meer dan
100% dan valt uw hele pensioen voor dat
jaar weg.
* Meer informatie over bijverdienen met een werknemers- of ambtenarenpensioen lees je op de website van de Federale Pensioendienst.
* Meer informatie over bijverdienen met een zelfstandigenpensioen lees
je op de website van het Rijksinstituut voor de Sociale Zekerheid der
Zelfstandigen.
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WANNEER HEB JE RECHT OP EEN
OVERLEVINGSPENSIOEN
OVERGANGSUITKERING?
OVERLEVINGSPENSIOEN

Ja
Ja

1 jaar
getrouwd
Kind
ten laste

Ben je 47,5 jaar
op het moment
dat je partner
overlijdt?
(in 2020)

Neen

Geen kind
ten laste
Kind
ten laste

Ja

Geen kind
ten laste
Neen

1 jaar
getrouwd
Kind
ten laste
Neen

Geen kind
ten laste

OVERLEVINGSPENSIOEN

NIETS

OVERGANGSUITKERING
24 MAANDEN
OVERGANGSUITKERING
12 MAANDEN
OVERGANGSUITKERING
24 MAANDEN
NIETS

PS. Nuttig om weten: Zitdagen in je gemeente. Ongeveer de
helft van de Belgische gemeenten organiseert zitdagen van de
pensioendienst, waar je terecht kan met je vragen en papierwinkel.
Zitdagen in de gewestelijke kantoren. De pensioendienst organiseert zelf zitdagen in 15 gewestelijke kantoren. Kijk op
www.pensioenzitdagen.be.
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TER OVERWEGING
DE VERLOREN ZOON IN 2020
Ze had vannacht weer niet geslapen:
de moeder van die verloren zoon.
Ze hoorde steeds zijn laatste woorden:
“’k Ga weg van hier!”... en ook de toon.
Hij had zelfs geld van haar genomen,
haar andere zoon noemde hem een dief!
Maar zij wou daar niet over spreken:
hij was haar kind, ze had hem lief.
Zijn kamer was nog steeds als vroeger
en niemand mocht daarin, vandaar:
zelfs als de kleinkinderen het vroegen,
zei ze van neen..., die was van haar.
Haar ander kind was komen zeggen:
“Ik heb hem daar gezien hé, die...
die zoon van jou: verzopen, gorig
en aan de drugs! Weet je met wie?”
Ze had vannacht heel veel geweend
ook bij de foto van haar man
en weer gevraagd voor hem te zorgen:
“Jij bent bij God: alleen jij kan”.
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TER OVERWEGING

De bel ging, dat was vast haar oudste,
maar toen ze door het raampje keek
stond daar haar zoon..., die lang verwachte:
een armoedzaaier, ziek en bleek.
Haar knieën knikten en ze beefde
als ze de deur zacht opendeed...
Ze nam hem vast met beide armen
en voelde plots ook al zijn leed.
Hij zei slechts: “Moeder”, en ‘t was alles,
maar ‘t was genoeg: dat ene woord
uit zijn mond en zo gesproken
had zij lang niet meer gehoord.
Ze zei: “Kom binnen, jongen, er is koffie,
je bed is boven klaar, rust dan maar
en neem een bad, dat zal je deugd doen
en... was dan meteen ook je haar”.
Ze zaten samen aan de tafel.
Hij zei “’k Heb aids en ik ga dood”.
Ze bracht zijn hoofd zacht aan haar lippen
en legde het dan in haar schoot.
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ROUWVERLOF: VAN DRIE NAAR
TIEN DAGEN
Wanneer je je partner verliest, lijkt de tijd
even stil te staan. De klokken tikken door
en het leven rondom jou gaat voort maar
jouw wereld stort in. Het verlies van een
dierbare is dan ook een zeer ingrijpende
gebeurtenis.
Toch worden nabestaanden vandaag geacht
om amper drie dagen na het overlijden van
hun partner weer aan de slag gaan. Zelfstandigen hadden zelfs geen recht op
rouwverlof bij het overlijden van een dierbare.
Drie dagen zijn nauwelijks voldoende om de praktische zaken van de
begrafenis te regelen. Laat staan dat er tijd zou zijn om de administratieve rompslomp die bij een overlijden komt kijken, te regelen.
Tijd om bij het ingrijpende verlies stil te staan, is er al helemaal niet.
Vandaag nemen rouwenden daarom vaak ziekteverlof op. Maar rouwen is geen ziekte, het is een basisrecht.
Via de wet van 27 juni 2021 tot uitbreiding van het rouwverlof bij
het overlijden van een partner of een kind en tot het flexibiliseren
van de opname van het rouwverlof, wordt de huidige regeling m.b.t.
het klein verlet ingeval van overlijden (= het rouwverlof) in belangrijke mate gewijzigd. De betrokken wet trad in werking op 25 juli
2021. Aan de basis van deze wet ligt een parlementair initiatief van
Antwerps CD&V-politica Nahima Lanjri.
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ROUWVERLOF: VAN DRIE NAAR
TIEN DAGEN

De belangrijkste nieuwigheden gelden zowel voor
werknemers, zelfstandigen
als ambtenaren. Het gaat
om een uitbreiding met
recht op loon ten laste
van de werkgever.
Het recht op 10 dagen rouwverlof geldt o.a. bij overlijden van:
de echtgenoot/echtgenote of samenwonende partner van de werknemer; een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of
samenwonende partner.
De eerste 3 dagen moet de werknemer verplicht opnemen in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt de dag van de
begrafenis. De overige 7 dagen mag de werknemer vrij opnemen
binnen het jaar na het overlijden. Er kan van beide perioden waarin
deze dagen moeten opgenomen worden, afgeweken worden mits een
akkoord van de werkgever.
Ook zelfstandigen krijgen recht op een rouwuitkering wanneer een
gezinslid overlijdt. Concreet gaat het om een uitkering van 85,77
euro per dag gedurende een onderbreking van maximaal tien dagen
in geval van overlijden van de echtgenoot of de samenwonende partner van de zelfstandige, van een kind of van een kind dat voor lange
duur in een gezin werd geplaatst van de zelfstandige, zijn echtgenoot
of samenwonende partner. Uiterlijk aan het einde van de kalendermaand die volgt op de maand van de onderbreking zal het sociale
verzekeringsfonds de uitkering uitbetalen.
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Provinciaal nieuws
WEST-VLAANDEREN - ZONDAG 6 MAART 2022
vanaf 12.15 u. - SMAKELIJK SAMENZIJN
Waar?

ZEDELGEM - “Salons Denotter”, Torhoutsest. 76

Wat?

12.15 u. Welkom, aperitief met wachtbordje
12.30 u. Feestmaal (soep, hoofdgerecht, dessert,
koffie + dranken)
15.00 u. dans

Prijs?

53 euro.

Inschrijven? Bij eigen bestuur vóór 24 februari

IN MEMORIAM…
Op 17 juli 2021 overleed oud-voorzitster
Fientje Vrolix. Zij werd 90 jaar.
25 jaar lang (1990-2014) was zij een stuwende
kracht zowel bij WW-Hasselt als bij het nationaal
bestuur.
Namens de WW sprak voorzitster Frieda een dankwoord uit tijdens
de uitvaartviering.
“Dank u, Fientje, voor die jarenlange inzet en rust nu maar zacht
aan de overkant, samen met uw geliefden”, zo besloot voorzitster
Frieda Iemants.
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Prettige
feestdagen
Gelukkig
Nieuwjaar

Elke dag opnieuw
bewijst de
Vereniging
voor

LIDGELD 2022: 25 EURO
(hopelijk … zonder Covid-19!)
Voor die 25 euro ben je verzekerd tijdens de activiteiten,
krijg je regelmatig het plaatselijke ledenblad en drie maal
per jaar het nationale tijdschrift.
We vertrouwen erop dat de bijna 1100 leden opnieuw bij
de grote WW-familie zullen aansluiten. Hiervoor kan je
terecht bij je eigen bestuur (zie adressen in de middenkatern).
Op die manier komt geen onderbreking in de verzending
van het plaatselijke en nationale tijdschrift.
Je bent meteen ook tegen ongevallen verzekerd.
Het nationaal bestuur.
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Weduwen en Weduwnaars
de noodzaak
van haar
bestaan...

