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Geachte OCMW-voorzitster, 

Geachte mevrouw Van Wortswinkel, 

 

 

 

Betreft:  misbruik familiesamenkomst in rusthuis Vinkenhof op 7/10/2009 
diaboliseren van mijn persoon (Herman Bielen) via verborgen agendapunt 

 

 

 

Op woensdag 7/10/2009 vond er een georganiseerde samenkomst plaats in het rusthuis 

Vinkenhof, waarbij alle familieleden van eveneens alle afdelingen werden uitgenodigd. In 

functie van hun betrokkenheid met hun familieleden die in het rusthuis Vinkenhof verblijven en 

zich oriënterend op de agendapunten die werden aangekondigd, waren zo’n 120 genodigden 

aanwezig.  

 

Volstrekt vreemd aan de agendapunten die de uitnodiging vermeldt (zie onder), vatte u 

onverwacht en als prioritair onderwerp aan, met het diaboliseren van mijn persoon. Zowat 1/3 

van de tijdsduur van de samenkomst, moest de aandacht van de aanwezigen daarvoor 

verplicht wegdragen. 

 

 
 

Op deze wijze maakte u niet enkel misbruik van de bereidwillige opkomst van talloze 
familieleden die verplicht werden om onverwacht hun aandacht voor uw tekstuele monoloog, 
die mij in een kwaad daglicht moest stellen, weg te dragen. Tevens misbruikte u een ambtshalve 
en te goeder trouw toegewezen macht, om een privépersoon te lasteren via een vanuit uw 
openbare instelling georganiseerde samenkomst. 
 
 
 



 2 

 
 
 
Uw lasterlijke en op mijn persoon gerichte uitspraken, als zouden kritische opmerkingen die 

worden weergegeven in krantenartikels of onze websites www.ouderenhart.be en 

www.deodata.be enkel mijn intentie inhouden om het rusthuis te schaden, zijn louter 
simplistische verzinsels ten dienste van het OCMW-imago.  
Ook de wijze waarop u mijn relatie met onze beschermelinge en bijna 102-jarige Antonia 

Nouwens publiekelijk trachtte voor te stellen, toont nog maar eens uw respectloze houding en 
het gebrek aan reëel inzicht en voeling terzake. 
 

De inhoud van de door u voorgedragen tekst vormde een manipulatieve en kwaadaardige 
voorstelling van mijn persoon, volkomen vreemd aan de realiteit. Bovendien werden 
onderwerpen bewust selectief uit hun verband getrokken en misleidend en distransparant 

voorgesteld.  

 

Het is uitermate betreurenswaardig dat u vanuit uw functie, uw medewerking aan deze lastering 

van mijn persoon wilde verlenen. 

Overigens stellen wij u als OCMW-voorzitster de vraag of het misbruik van deze 

familiesamenkomst niet eerder stoelt op beweegredenen van een rancuneuze secretaris die u 

als marionet kan aanwenden, dan wel of deze laster de ruggensteun kon wegdragen van een 
gehele OCMW-raad, die samen met uzelf als voorzitster het OCMW-beleid zou moeten bepalen? 
Dit blijkt alvast ook de gedachtegang, die een aantal aanwezigen ons tijdens ons 

zondagsbezoek aan het rusthuis kenbaar maakten. 

 

Ik was persoonlijk niet aanwezig op deze samenkomst en wens een afschrift te ontvangen van 

de volledige tekst, die m.b.t. mijn persoon publiekelijk door u en in functie van het OCMW als 

openbare instelling, werd voorgedragen. 

 

 

 

Met passende gevoelens, 

 

Herman Bielen  

Hildegard Cornelissen 

vertegenwoordiger en mantelzorgers van Antonia Nouwens 

 

 

 

 

 

 


