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HET GRIJZE GEUZEN PLATFORM
Is de landelijke koepelvereniging van de Grijze Geuzen
afdelingen in Vlaanderen. Elke afdeling heeft haar afge
vaardigden in het Platform.
De Grijze Geuzen zijn vertegenwoordigd in de Stede
lijke Seniorenraden voor advies en in de Gemeente
lijke Cultuurraden voor ondersteuning van het culturele
leven. 
Het Grijze Geuzen Platform ijvert voor het zelfbeschik
kingsrecht en het welzijn van ouderen in onze gemeen
schap, met aandacht voor solidariteit en respect voor de
medemens.
Als lid van de Vlaamse Ouderenraad wil het Grijze
Geuzen Platform advies geven en invloed uitoefenen op
de beleidskeuzes die gemaakt worden over het welzijn,
de levenssituatie en de welvaart van senioren.
Het Grijze Geuzen Platform verdedigt het recht op
waar
dig ouder worden, het recht op euthanasie, op
aangepast wonen en alle zaken die voor ouderen van
groot belang zijn.

HEB JE INTERESSE?
Kom vrijblijvend naar een lezing, debat, uitstap, en nog
veel meer. De activiteiten gaan steeds door in de namid
dag. Wil je je inzetten als vrijwilliger? Neem zeker con
tact op.
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WAAR VIND JE ONS?
De Grijze Geuzen vind je in alle Vlaamse provincies en
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Activiteiten worden
georganiseerd in Vrijzinnige Ontmoetingscentra of op
andere locaties.
VOOR MEER INFO
HVV landelijk secretariaat
 Tel. 03 233 70 32
 e-mail: info@h-vv.be
 www.h-vv.be
 Pottenbrug 4, 2000 Antwerpen
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DE GRIJZE GEUZEN
Zijn een sociaal-culturele verenigingdie50-plussers
samenbrengt vanuit een vrijzinnig-humanistische
levenshouding. We bieden een ontmoetingsplaats
en organiseren activiteiten.

De Grijze Geuzen geven zelf inhoud aan het leven.
We gaan daarbij uit van onze eigen kracht, ongeacht
onze leeftijd. We hebben plannen en dromen nog.
Dit doen we individueel maar natuurlijk ook samen
met anderen. Dat maakt het leven boeiend.

De Grijze Geuzen zijn actieve senioren.
We gaan op uitstap, bezoeken tentoonstellingen
en concerten, organiseren debatten en lezingen en
babbelen aan de bar. Zelfs meerdaagse culturele
uitstappen staan op het programma.

De Grijze Geuzen komen op voor vrijheid en solidariteit.
In onze samenleving zijn er mensen die het moei
lijk hebben, achterop geraken en zich geïsoleerd
voelen. Niet iedereen is in de mogelijkheid om ei
gen keuzes te maken. We zijn solidair met mensen
die het minder goed hebben.

De Grijze Geuzen zijn kritisch en leergierig.
We hebben een open houding ten opzichte van de
wereld rondom ons. We zijn nieuwsgierig maar ook
kritisch. We wisselen graag van gedachten over
levensvragen en maatschappelijke thema’s.
Maar we gaan niet zomaar met alles akkoord. Je
kunt dus best met stevige argumenten komen.
Iedereen die met een open geest en respect voor
de mening van anderen in debat wil gaan is van
harte welkom.
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De Grijze Geuzen zijn niet van gisteren.
We zijn niet vies van moderne technologieën en
sociale media, al hebben we soms wat tijd nodig
om dit alles te doorgronden.
We hebben wel wat levenservaring die we willen
delen met jongeren. We leggen contacten met
scholen en jongerenorganisaties.
Die ontmoetingen met verschillende generaties zijn
zeer verrijkend.
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