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EEN BAKEN VAN VERBONDENHEID 11:36

De 51ste provinciale ontmoetingsdag op woensdag 5 oktober in Nijlen was weer een 
hoogdag voor de seniorenwerking van COVAntwerpen. De opkomst was groot. 

Provinciaal seniorenvoorzitter Karel Broeckx: “Dit is een teken van dank van onze leden 
voor wat het COV voor de senioren realiseert en een blijk van vertrouwen in het COV om 

te waken over onze verworven rechten.”

Karel Broeckx

‘Het trouw lidmaatschap 
toont de waardering  

voor de vele vrijwilligers’
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Karel Broeckx: “Het COV heeft er mee voor 
geijverd en gestreden dat ons uitgesteld 
loon een volwaardig pensioen is geworden 
én kan blijven door het behoud van de 
indexatie en de automatische perequatie.  
Zo evolueren onze pensioenen mee met de 
levensduurte na al die jaren werken en 
bijdragen. Ondertussen is er veel 
veranderd, maar het COV blijft waken over 
onze rechten. Als gepensioneerde blijven 
we dan ook met veel respect en solidair lid 
van de grootste onderwijsvakbond. Het 
trouw lidmaatschap van zovelen toont de 
waardering voor de onbaatzuchtige inzet 
van de vele vrijwilligers binnen het COV. Dit 
geeft hen de nodige energie om zich te 
blijven inzetten, daar waar ze zich echt thuis 
voelen. Grote dank dus aan de clubleiders 
en hun bestuursleden. Zij bleven over alle 
tegenslagen van de laatste jaren heen stand 
houden en in hun club ontmoetings
activiteiten organiseren. Onze clubs doen 
ertoe! We voelen er ons verbonden met 
onze activiteiten en ons jarenlange werk op 
school. Op deze jaarlijkse ontmoetingsdag 
kunnen we vertellen over onze mooie jaren 
in het onderwijs. Pure nostalgie!”

Algemeen secretaris Marianne Coopman 
dankte de senioren voor het vertrouwen en 

hun blijvend lidmaatschap. Karel Broeckx 
sprak ook nog woorden van erkentelijkheid 
uit: “Dank aan de medewerkers die de 
misviering, voorgegaan door E.H. Jos 
Uytde  willigen, en de ingetogen gedachtenis
viering hebben voorbereid. Zij hebben 
aangetoond dat de C van het COV nog wél 
zin heeft. Het licht van de kaarsen die we 
aan de clubs geschonken hebben, zal daar 
een baken van verbondenheid zijn.”

Bijpraten, genieten van een heerlijk feest
maal en een streepje mooie muziek zijn nog 
belangrijke ingrediënten van de jaarlijkse 
ontmoetingsdag. Voor heel wat aanwezigen 
is het hoogtepunt de viering van hun trouw 
lidmaatschap. Voor sommigen 50 jaar, voor 
anderen 60 jaar, ja voor enkelen zelfs 70 
jaar en meer. Zij mochten allen een 
oorkonde en een gouden, zilveren of 
bronzen ereteken in ontvangst nemen. Ze 
kregen een warm applaus. Beklijvend was 
de extra hulde voor Gust Govaerts, 
jarenlang de voorvechter aan het 
pensioenfront, zowel in de provincie als in 
Brussel. Zichtbaar geroerd nam Gust zijn 
oorkonde en ereteken in ontvangst. 
Yvonneke, zijn steun en toeverlaat zag dat 
het goed was en genoot mee van de hulde 
van haar Gust.


