
Voorwoord

Beste leden en sympathisanten,
Beste senioren,

Deze extra editie van ons “Blauw Gazetje” staat voornamelijk in het teken van het interview met onze Premier Alexander De Croo. We danken 
hem voor zijn bereidwillige medewerking.
We hebben vastgesteld dat de coronacrisis voor meer digitalisering gezorgd heeft. Wat betekent dat voor ons senioren? De Vlaamse Regering trekt 
in haar relanceplan resoluut de kaart van de digitalisering. Onze senioren kunnen niet achter blijven. Daarom hebben we beslist om Christophe 
Peeters uit te nodigen om ons op 9 mei om 15 uur bij Liberas, Kramersplein Gent, wegwijs te maken in het digitaal tijdperk. We rekenen op uw 
aanwezigheid.

Hierbij wil ik ook uw speciale aandacht vragen voor onze Lentelunch op 22 april in Hotel Falligan, Kouter Gent, waar bur-
gemeester Mathias De Clercq ons zal toespreken. Tevens vieren we op 11 juni ons 20 jarig bestaan in Hotel NH Gent 
Belfort, Hoogpoort Gent. Tot op heden hebben Mathias De Clercq en onze nationale voorzitter Egbert Lachaert hun 
aanwezigheid al toegezegd. Voor beide activiteiten rekenen we op een massale opkomst. Schijf U daarom zo snel mo-
gelijk in bij ons secretariaat (Jacqueline Podevyn, 09/226 71 69). Ik wens U nog veel leesgenot en we zien elkander op 22 
april of 11 juni.

Marc Devogele, voorzitter

Blauw gazetje
Senioren Gent

Extra editie (april 2022)
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In oktober 2020 werd je Eerste-Minis-
ter. Nu zijn we 2022. Wat zijn de belang-
rijkste realisaties van de regering, en 
wat verwacht je dat er in de rest van de 
legislatuur nog kan gerealiseerd wor-
den? 

De federale regering is gestart in volle co-
ronacrisis. Er was ons dus weinig opstarttijd 
gegund en er moesten vrij snel verregaande 
maatregelen genomen worden. Maar wat 
me die eerste maanden vooral is opgevallen 
is dat op zovele domeinen mensen het beste 
van zichzelf hebben gegeven. Er was ontzet-
tend veel solidariteit. Te beginnen met de 
mensen in de zorg, maar ook in heel wat an-
dere sectoren stegen mensen boven zichzelf 
uit. Ik denk bijvoorbeeld aan de vele vrijwilli-
gers die ons snel naar de wereldtop prikten 

zodat we ons gewone leven opnieuw konden 
opnemen. We hebben  tijdens een eerste 
fase ingezet om mensen en bedrijven te on-
dersteunen die zwaar door de coronacrisis 
werden geraakt, hun zaak moesten sluiten of 
tijdelijk hun job verloren. Een historische mil-
jardeninspanning om zoveel mogelijk men-
sen en bedrijven overeind te houden. We zijn 
daar ook in geslaagd. Ik ben er ook trots op 
dat we in België koers hebben gehouden met 
de vaccinaties toen andere landen twijfelden 
en de pauzeknop indrukten. 

Toen de coronacrisis op zijn laatste benen 
liep hebben we geschakeld naar een ambiti-
euze economische aanpak. We zetten voluit 
in op de jobs van morgen. Ons palmares is 
daar niet min. Ons land trekt ook heel wat 
belangrijke investeringen aan, denk bijvoor-

beeld aan de miljarden-investeringen van Ar-
celor Mittal om in Gent het groenste staal ter 
wereld te maken of de elektrische auto’s die 
in ons land worden gemaakt bij Volvo Gent en 
Audi Brussel. 

Ook op sociaal vlak nemen we onze verant-
woordelijkheid. Als oud-minister van Pensi-
oenen vind ik het belangrijk dat we blijven in-
vesteren in deftige pensioenen. Als je je hele 
leven hebt gewerkt, verdien je dat. We heb-
ben de minimumlonen verhoogd, met een 
taxshift voor lage en middellonen houden 
mensen aan het einde van maand meer over 
en we moedigen mensen aan om de overstap 
van een uitkering naar een knelpuntberoep 
te zetten. Nog nooit hebben zoveel mensen 
in ons land gewerkt.

Interview

‘Je bent maar echt vrij als je ook rekening 
houdt met de vrijheid van anderen’

Alexander De Croo, Eerste-Minister  
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Maar we kunnen er niet omheen: de oorlog 
in Oekraïne verandert alles. Opnieuw oor-
log in Europa. Ik had eerlijk gezegd gedacht 
dat ik dit nooit zou moeten meemaken. We 
leven vandaag in een andere wereld en zul-
len op heel wat domeinen het roer moeten 
omgooien. Mensen beschermen moet cen-
traal staan. Dat betekent zowel investeren 
in veiligheid, maar er evengoed voor zorgen 
dat mensen hun energiefactuur nog kunnen 
betalen. Daarvoor knok ik. Niet alleen in ons 
land, maar ook in Europa. Want als één ding 
duidelijk is, is het wel dat je die grote proble-
men van vandaag niet langer als klein land 
alleen kan aanpakken. Meer samenwerking 
met andere landen – zeker in Europa – is ab-
soluut nodig.

Heeft de coronacrisis jouw kijk op de 
politiek veranderd? 

Meer dan ooit ben ik ervan overtuigd dat 
je alleen maar iets kunt bereiken als je met 
andere mensen samenwerkt. Corona heeft 
ons dat geleerd, de oorlog geeft ons dezelf-
de les. Je geraakt nergens als je voortdurend 
bezig bent met andere politici te beledigen, 
verdacht te maken of mensen tegen mekaar 
op te zetten. Alleen door op een respectvol-
le manier naar anderen te luisteren en na te 
gaan waar je raakpunten vindt kom je samen 
vooruit.

Wat zijn de belangrijkste taken van een 
Eerste-Minister? 

Als Eerste Minister zit je de ministerraad voor 
en organiseer je de politieke agenda. Maar 
voor mij is mijn eerste verantwoordelijk alle 
mensen in ons land te beschermen en ervoor 
te zorgen dat we met ons land stap voor stap 
de juiste richting uitgaan. Natuurlijk zijn er 
ook momenten die ook onder uw huid krui-
pen. Tijdens de coronacrisis bezocht ik een 
aantal ziekenhuizen, het zorgpersoneel was 
uitgeput. Hun verhalen over verlies gingen 
door merg en been. Ook bij de overstromin-
gen was er ontzettend veel pijn. Mensen  die 
door de kracht van het water ineens alles 
kwijt waren waar ze jaren voor gewerkt heb-
ben. Maar ik zag ook veel veerkracht. Mensen 
die doorzetten en voor anderen in de bres 
springen. Ik vind het op zo’n moment ook be-
langrijk om dicht bij de mensen te zijn, naar 
hen te luisteren en hen te ondersteunen waar 
ik kan.

Wat zijn je hobby’s, en is een gezinsle-
ven en een funktie van Eerste-Minister 
met elkaar te verzoenen? 

Ik ga graag fietsen en lopen in het weekend. 
Nu de lentezon zich meer en meer laat zien, 
begint het al te kriebelen. Het is een geluk dat 

we die hobby’s samen kunnen doen. Zo ga 
ik af en toe mountainbiken met mijn oudste 
zoon  en gaan mijn vrouw en ik soms samen 
lopen. Sinds de zomer van 2021 hebben we 
ook een hond in huis, Odette, dus samen 
wandelen met Odette is voor mij echte ont-
spanning. Ik heb de hond ook al eens mee 
naar kantoor genomen.  Ik geniet er ook van 
dat er sinds kort opnieuw meer mogelijk is: 
opnieuw mensen ontmoeten, met hen in 
gesprek gaan, kijken wat hen drijft, dat is ook 
voor mij pure ontspanning. 

Wat denk je van de toekomstplannen 
van Open Vld, in het bijzonder dan het 
projekt ‘Liberaal vuur’, zoals voorge-
steld door voorzitter Egbert Lachaert 
tijdens de digitale nieuwjaarsreceptie?   

Dankzij de steun van de vele leden was ik 
ondervoorzitter, maar ik heb met plezier 
de fakkel doorgegeven aan twee talenten in 
onze partij. We hebben toptalent in huis, en ik 
steun hen ten volle om het liberaal vuur aan 
te wakkeren. 

Het kernelement van het liberalisme is 
‘vrijheid’. Wat is uw invulling van het 
begrip vrijheid?  

De coronacrisis en de oorlog hebben ons 
duidelijk gemaakt hoe kostbaar onze vrijheid 
is en hoe intens onze individuele vrijheid ook 
verbonden is met de individuele vrijheid van 
anderen. Je bent maar echt vrij als je ook re-
kening houdt met de vrijheid van anderen. 
Tijdens de coronacrisis hebben sommigen 
jammer genoeg ook ‘vrijheid’ misbruikt. Als-
of het betekent dat je je eigen goesting kunt 
doen zonder ook maar één seconde rekening 
te houden met anderen, bijvoorbeeld met 
hun gezondheid. Dat is voor mij geen vrijheid, 
dat is egoïsme. 

Hoe denkt u dat wij de digitale achter-

stand, die bij een deel van de senioren 
toch bestaat, op een doordachte ma-
nier kunnen dichten? 

Als ik in mijn eigen dichte omgeving kijk, zie 
ik heel wat ouderen die nog heel goed mee 
zijn, en heel goed hun weg vinden op inter-
net en het als onuitputtelijke bron zien voor 
recepten, wandel- en fietsroutes, hun favo-
riete muziek,.... Tijdens de coronacrisis vond 
ik het ook heel mooi om te zien hoe oudere 
mensen toch contact hielden met hun klein-
kinderen via bijvoorbeeld videochat, iets wat 
voordien onbekend voor hen was. Ik vind het 
ook altijd mooi om te zien hoe de oude gene-
ratie leert van de jonge generatie. Maar het 
moet zeker een aandachtspunt blijven om er 
in onze digitale economie voor te zorgen dat 
iedereen mee kan en we niemand achterla-
ten. Ik denk dat een middenveldorganisatie, 
bijvoorbeeld Open Vld Senioren, zelf ook een 
belangrijke rol kunnen spelen om mensen di-
gitale vaardigheden bij te brengen. 

Senioren maken ruim éénderde van de 
bevolking uit. Dit is een grote groep die 
nog steeds groeit. In Gent hebben we 
ruim 300 leden. Wat wil je hen medede-
len? 

Als jonge generatie kunnen we veel van de 
oudere generatie leren. Maar mijn belang-
rijkste boodschap is toch: laten we geen leef-
tijdsetiketten plakken op mensen. Ik ken heel 
wat senioren die ontzettend jong van geest 
zijn. Ik zou vooral willen vragen om goed naar 
mekaar om te zien. De coronaperiode is voor 
heel veel senioren moeilijk geweest. Sociale 
contacten waren beperkt en mensen zaten 
veel alleen. Laten we dat de komende jaren 
proberen goed te maken door nog wat meer 
naar mekaar om te zien. 

Alexander, ontzettend bedankt voor 
het interview.



Lentelunch
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 MENU
Aperitief met hapjes (+ soepje)

Slaatje met gebakken ganzenlever , appel  & mango en Bigaradesausje

 Médaillon van jonge staartvis op een bedje van spinazie
 en Mechelse asperges met jonge wortelen, 

 Hertoginne-aardappelen en Sancerresausje

Nougatinemandje met sorbets, vers fruit en frambozensausje

Koffie/thee met versnaperingen

Aangepaste wijnen en waters

Deelnameprijs : 60 EUR
RKN BE34 7370 0600 9090

Inschrijvingen :
 Jacqueline Podevyn (09 226 71 69 of 0479 517 635 – armand.vanpuyvelde@telenet.be)

Vrijdag 22 april 2022

12 uur (ontvangst vanaf 11 u 30)

Hotel Falligan, 

Kouter 172 te Gent
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Programma:
11u00 Onthaal

11u30 Academische zitting met receptie
12u30 Driegangenlunch met drank en koffie

Menu Gravensteen   
  Voorgerecht: Zalm/soja/wakame/citroen crème

    Hoofdgerecht: Mechelse koekoek/gegrilde bloemkool/aardappel Anne/jus
 Dessert: Kaastaart met seizoensfruit  

Deelnameprijs : 60 € (receptie & diner) of 15 € (enkel receptie)
Te storten op rekening  BE34 7370 0600 09090
Vooraf inschrijven vereist tegen uiterlijk 25 mei 

via Jacqueline Podevyn : tel. 0479 51 76 35 of e-mail 
   armand.vanpuyvelde@telenet.be

 Er is parkeermogelijkheid in de nabijgelegen parking van de Vrijdagmarkt

UITNODIGING

 Viering 20 jarig bestaan 
Open VLD Senioren Gent

 Zaterdag 11 juni 2022  
NH Hotel, Hoogpoort 63, 9000 Gent


