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NIEUWSBRIEF 8 
 

    

Men is nooit te oud om te trouwen, zo lijken steeds meer landgenoten te redeneren. Uit de 

officiële cijfers van de Federale Overheid blijkt immers dat het aantal huwelijken van 60-

plussers in de afgelopen 15 jaar met liefst 130 % gestegen. Ook de vijftigers schijnen meer 

en meer goesting te krijgen in een huwelijksring. Voor hen werd een stijging van 113 % 

opgetekend. Deze stijging  van de huwelijksdrang wordt evenwel volledig teniet gedaan door 

de min-dertigjarigen : van 53.000 trouwende koppels  in 1999 naar jaarlijks 30.000 

momenteel. 

Nog een opmerkelijke vaststelling bij de trouwende zestigers : waar bijna driekwart van de 

mannelijke bruidegoms een bruid van minder dan 60 aan de haak slaat, is dat omgekeerd 

amper 30 %.  

 

 

 

 

OUDEREN ZIEN EEN ECHTSCHEIDING 

OOK WEL ZITTEN 

Meer huwelijken dat wel, maar het cijfermateriaal van de Federale Overheid leert ons 

eveneens dat ook een echtscheiding op latere leeftijd steeds vaker voor komt. Terwijl het 

vroeger hoogstzelden gebeurde dat zestigplussers uit elkaar gingen, is dat nu zeker geen 

uitzondering meer. België volgt daarin een internationale trend. 

De norm om hoe dan ook bij elkaar te blijven is niet meer zo uitgesproken. De 

huwelijksbelofte “Tot de dood ons scheidt”, komt meer en meer in het gedrang.  

STEEDS MEER 60-PLUSSERS TROUWEN 
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Een onderzoek bij 50-plussers over echtscheidingen in Vlaanderen gaf inzicht in de 

belangrijkste redenen om te scheiden. Volgens de studie scoren de volgende drie redenen 

het hoogste: we zijn uit elkaar gegroeid, we pasten eigenlijk toch niet bij elkaar, een tekort 

aan aandacht, begrip en liefde. En bij die laatste reden wordt wel eens schroomvallig 

“verduidelijkt” dat het eigenlijk ook wel gaat om de seksualiteit : andere verwachtingen en 

wensen, verschillende frequentie, geen onderwerp van gesprek. 

Het pensioen kan ervoor zorgen dat de verstandhouding en de relatie onder druk komen te 

staan. Koppels zitten dan als het ware weer op elkaars lip van ’s morgens vroeg tot ’s 

avonds laat. Wat een fijne nieuwe tijd samen zou kunnen zijn, krijgt een andere, 

onverwachte wending: een duidelijke communicatie ontbreekt, verwachtingen zijn 

verschillend en het gevoel van eindelijk tijd te hebben wordt dan ingevuld naar eigen plezier 

We hadden het nu over de redenen die aangehaald worden om ook op latere leeftijd de stap 

naar een echtscheiding te zetten maar de stijging van het aantal echtscheidingen heeft 

natuurlijk ook wel te maken met het feit dat de wetgeving het ook veel makkelijker gemaakt 

heeft om te scheiden. En daarbij komt uiteraard ook dat in tegenstelling tot vroeger vrouwen 

veel onafhankelijker en zelfstandiger zijn geworden. Daar waar ze in het verleden nogal eens 

omwille van een financiële afhankelijkheid de stap naar de echtscheiding niet aandurfden, is 

die belemmering veel minder belangrijk geworden. 

Maar laten we het toch maar niet te vlug opgeven. Een scheidend koppel laat immers heel 

wat achter: het huis wordt verkocht of wordt eigendom van één van beiden, de verdeelde 

inboedel, de helft van de gezamenlijke spaarcenten, de buurt waar men jaren heeft 

gewoond, de gezamenlijke vrienden, , het huisdier.  het comfort dat werd opgebouwd…  

De partners verliezen elkaar: hun echtgenoot, hun beste vriend/vriendin, hun vechtgenoot, 

hun bedgenoot, hun medestander, hun vluchtheuvel, hun toeverlaat, … 

En denk er aan : voor partners die op latere leeftijd alleen komen te staan omdat hun partner 

besliste om de relatie te beëindigen, ligt eenzaamheid toch ook op de loer. 

 

 
 
We zullen het misschien nog meemaken dat we niet meer zullen moeten zuchten - of 

vloeken - om onze auto zonder blutsen in de (parkeer)garage een plaatsje te geven. 

De autoconstructeurs zijn volop aan het onderzoeken hoe men daarvoor kan zorgen. Met de 

smartphone zou het mogelijk worden om de auto probleemloos te begeleiden. 

Die oplossing zal in eerste instantie wel aangeboden worden als een dure optie bij de 

luxewagens maar misschien is een standaardinbouw toch niet zo ver af als we nu nog 

denken. 

Maar vergeet ook niet : geen parkeerproblemen voor zij die het openbaar vervoer gebruiken  
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  ONZE VOORZITTER NAAR COMPOSTELLA ? 
 
We hebben in de pers kunnen lezen dat Claude DE CLERCQ, voorzitter van de 

seniorenraad Oudenaarde, het inzicht heeft om samen met een vijftal vrienden de - voor een 

goed doel gesponsorde - voettocht naar Santiago de Compostella te maken. Weliswaar gaan 

ze niet voor het volle traject maar de voorziene 300 km vanaf de Spaanse stad Léon zullen 

toch wel wat pijn aan de voeten veroorzaken. We wensen Claude en zijn tochtgenoten een 

behouden aankomst in Compostella en we duimen voor een geslaagde sponsoring.  

   

 

         LOKALE ADVIESRADEN SAMEN STERK 

Op 17 november 2015 werd in Oudenaarde met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen 

en in samenwerking met vzw De Wakkere Burger een vormingsavond ingericht voor de 

stedelijke adviesraden. Alhoewel niet alle adviesraden vertegenwoordigd waren vonden de 

aanwezigen het een goed initiatief om op die manier eens kennis te maken met mekaar en 

met de mogelijkheden voor een betere samenwerking. En er kwam al meteen de suggestie 

om de theorie in praktijk om te zetten. Zo is er een ontmoetingsbijeenkomst gepland op 

vrijdag 4 maart in de Brandwoeker waar de verschillende stedelijke adviesraden - en laten ze 

dit bericht ook aanzien als een warme oproep om zeker aanwezig te zijn - hun doelstellingen 

voor 2016 kunnen toelichten. De uitwerking van deze ontmoeting is in goede handen bij de 

Cultuurraad. 
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Ouderen - en zeker de meest kwetsbaren onder hen - 

maken zich zorgen over het steeds maar duurdere 

leven. In onze nieuwsbrief reserveren we voortaan wat 

ruimte voor tips die ons kunnen helpen om de uitgaven 

te beheersen. Plaatsen wij ook een tip van u ?  

 

 Gebruik de wasdraad vanaf de eerste zonnestralen. Het is nog altijd de goedkoopste 

manier om het wasgoed te drogen. 

 Ga altijd naar de winkel met een boodschappenlijstje. Aldus verminderen de 

spontane - en dikwijls overbodige - aankopen.  


