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Redactioneel

Vrijdag 13 juli was niet de beste dag voor vele Vlamingen. We mogen zonder overdrijven
stellen dat het verbond van vier kleinere Vlaamse politieke partijen, 50.000 Vlamingen in het
Brussels HG heeft uitgeleverd aan de willekeur van de Maingains, de Moureauxs, de
Reyndersen en de Milquets. Bovendien blijft Brussel met amper 1,1 miljoen inwoners, als
enige hoofdstad in Europa, bestuurd door 19 burgemeesters, 19 OCMW’s, meer dan 100
schepenen en 450 raadsleden, 5 ministers, 5 staatssecretarissen en 89 Brusselse
parlementsleden. Om alle mandaten te kunnen betalen en Brussel proper te houden krijgt
deze stad op termijn 1 miljard euro extra toegestopt, zonder dat daar enige herstructurering
tegenover staat. De Vlamingen hebben geen meerderheid in Brussel. (17 NL tegenover 72 F).
Vlamingen in de faciliteitengemeenten zullen nog harder aangepakt worden door de
pesterijen van de Fransdolle burgemeesters, lees er maar het tijdschrift De Zes op na. De
omzendbrief Peeters behoort tot het verleden. In Halle-Vilvoorde is de situatie voor de
Vlamingen er niet op verbeterd. De francofone druk zal er in snel tempo volgens het beproefd
scenario toenemen via BMR (Brussels Metropolitan Region, de Metropolitane
Gemeenschap) en er zullen bij ons Fransdolle partijen worden opgericht met nieuwe
Maingains. Had men nu echt verwacht dat de V-partijen daarmee zouden instemmen? De
premiejagers van het verbond, de “redders” van België, zullen voor hun groot gelijk blijven
jacht maken op de harde argumenten van de krokodillen met de kleine pootjes en van de
brullende leeuwen. Intellectuelen met een links of rechts profiel vanuit de Warande- en
Gravensteengroep, AKVS, Pro Flandria, OVV, VVB, het Verbond van Vlaams
Overheidspersoneel, het Rodenbachfonds e.a. hebben met doorslaggevende argumenten
gewaarschuwd voor het verlies aan Vlaamse autoriteit in Vlaams-Brabant. Is het dat wat
mijnheer Albert bedoelde met “populisme”? 
Was de korte economische opflakkering het gevolg van de nieuwe regering? Tegen eind dit
jaar zal de economische groei met meer dan 0,6 % dalen. Dit zijn al gauw enkele miljarden
bijkomende schuld die zullen doorwegen op de begroting waarin dat niet voorzien werd.
Was de splitsing van het gerechtelijk arrondissement zoveel beter? Franstalige rechters
zullen in H-V mee de rechtspraak blijven bepalen. Het kan een “vrijgeleide” zijn voor
Franstalige autochtone of allochtone aangeklaagden in Vlaams-Brabant. Was dat de
bedoeling? 
Straks wordt het tweede deel van de staatshervorming met betrekking tot de overdracht van
bevoegdheden, fiscale autonomie en het solidariteitsaspect behandeld. Wij houden ons hart
vast.

Over enkele weken gaan wij naar de stembus om nieuwe gemeenteraden samen te stellen.
Niet alleen de realisaties maar ook het gevoerde Vlaams beleid zal een rol spelen. En wij
geven toe dat het voor Hoeilaart, Huldenberg en Tervuren niet steeds duidelijk is of er
aan Franstaligen hand- en spandiensten worden verleend en of de huidige ploegen het op
Vlaams gebied al dan niet beter doen dan de voorgaande besturen...  Overtreden der
taalwetten door de gemeentediensten; confrontatie met problemen in gemeentelijke
basisscholen, waar in sommige klassen haast geen Vlaamse leerlingen meer zijn, terwijl
liberale raadsleden tweetalige propaganda rondsturen. Winkelketens met uitsluitend
Franstalige opschriften en dito personeel die zich onvoorwaardelijk in de gemeente vestigen,
en tramhokjes van de MIVB met tweetalige aankondigingen.  Tenslotte hebben we Overijse,
dat de francofone druk goed aanvoelt, maar waar het gemeentebestuur door een adequaat
Vlaams beleid het ergste kan voorkomen. Dit Vlaams beleid loont. Komt er in Overijse nog
een schepen voor Vlaams beleid? 

Geef je stem aan kandidaten die bewezen hebben de Vlaamse belangen te
verdedigen en hun nek durven uit te steken voor een consequent Vlaams beleid dat
niet gericht is tegen de anderstaligen, maar dat de anderstaligen wel duidelijk
maakt dat ze in een Vlaamse gemeente zonder faciliteiten zijn komen wonen en
daar rekening moeten mee houden. 
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Beste lezer, bovenstaande titel is niet verkeerd.

De Vlaming is er zich niet bewust van dat hij de verfran-
sing van de Vlaamse Rand in de hand werkt.

Ook ik beken schuld, mijn grote schuld, mijn allergrootste
schuld.

Maar sinds enkele jaren ben ik hiervan bewust geworden
en heb ik het geweer van schouder veranderd, dus nog
vóór de splitsing van B.-H.-V. die aan de verfransing van de
Vlaamse Rand  trouwens niets wijzigt. Beseffend dat het
anders moet willen wij, Vlamingen, de verfransing tegen-
gaan, een rechtvaardig en eervol doel van en voor iedere
Vlaming die naam waardig. En zeker niet gericht tegen de
Franstaligen.

Wat moet anders?

Ten eerste: Niet enkel en zeker niet te veel op de politici
tellen, alhoewel die een belangrijke rol kunnen vervullen.
De politieke partijen tonen trouwens veel schroom om
duidelijk te maken dat ze in hun gemeente het Vlaams
karakter willen bestendigen.

In de folders en krantenartikels die ik tot op heden heb
gelezen in verband met de volgende gemeenteverkiezingen
is er slechts één kartel in de Druivenstreek dat schrijft dat
ze o.a. streeft voor een open, groene en Vlaamse
gemeente. Een andere partij heeft mij uitgelegd dat het om
tactische reden niet nagestreefd wordt. Maar ik vind dat
elke partij duidelijk moet zeggen waarvoor ze staat. De
toekomst zal uitwijzen dat de daad belangrijker is dan het
niet geschreven woord. Hoop doet leven. Ik heb er wel
vertrouwen in.

Ten tweede en het belangrijkst: WEES EEN ZEER
ASSERTIEVE VLAMING.

Gebruik steeds het Nederlands in de rand en in Brussel
zoals in iedere Spoorslag wordt aangeraden, want ik stel
dagelijks vast dat de Vlaming op dit punt zeer zwak scoort.

Enkele voorbeelden:

1) Een groep Vlamingen houdt een conversatie in het
Nederlands. Komt één Franstalige zich voegen bij
de groep, dan wordt het gesprek in het Frans

verdergezet. In Godsnaam waarom?  Omgekeerd
zal nooit gebeuren.

2) Stelt men de Vlaming een vraag in het Frans in de
Vlaamse Rand of Brussel dan antwoordt hij steeds
in het Frans, zelfs al weet hij dat de vragensteller
al jaren in een  Vlaamse gemeente woont. Waarom
a.u.b.? Daardoor wordt Nederlands leren onnodig
voor Franstaligen.

3) In de Vlaamse sportclubs waar ik actief ben of was
wordt steeds in het Frans gedialogeerd als één
Franstalige deel uitmaakt van de club of het elftal.
Een vergelijkbare situatie met het eerste voor-
beeld hierboven. De trainingen worden zelfs,
vooral bij de jeugd, voor een groot deel in het
Frans gegeven alhoewel alle kinderen (99%) naar
een Nederlandstalige school gaan en goed Neder-
lands verstaan.

Ik spreek hier uit ondervinding. Dit is zelfs ten
nadele van Vlaamse kinderen die het Frans (nog)
niet machtig zijn.

Hoe gedraag ik me sinds enkele jaren als zelfverzekerde
Vlaming?

Drie voorbeelden:

1) Maak ik een wandeling in een Vlaams gebied of in
Brussel zeg ik tegen al wie ik tegenkom duidelijk
en luid “Goedendag” zeker als ik uit hun conversa-
tie heb opgemaakt dat ze Frans of een andere taal
spreken. Enkel om te laten beseffen dat wij in
Vlaanderen zijn, niet om dwaas of moeilijk te
doen.

2) Wanneer ik een grootwarenhuis, gelegen in
Vlaams gebied, het personeel onder elkaar Frans
hoor praten, richt ik mij tot hen met de beleefde
vraag of ze Nederlands willen spreken gezien de
winkel gelegen is op Vlaams grondgebied. Hetgeen
ze dan ook doen.

3) Wanneer in een Vlaamse club in de Vlaamse
gemeente een conversatie in het Frans aan de
gang is, kom ik, een beetje onbeleefd, tussen in het
Nederlands. Meestal stel ik vast dat minimum de

De Vlaming “verfranst” de Vlaamse Rand
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helft, zelfs drie op vier, Vlamingen zijn. Gevolg: ik
word sindsdien meer en meer in het Nederlands
aangesproken en stel vooral vast dat deze club
tegen mijn vorige mening in voor het grootste deel
uit Vlamingen bestaat. Is het hier zoals in de
politiek dat de meerderheid de taal van de minder-
heid spreekt?

Graag geef ik enkele van mijn talrijke bedenkingen mee:

Een eerste bedenking die ik mij tegenwoordig dikwijls
maak: waarom moet ik als Nederlandstalige Frans kennen
en de Franstalige geen Nederlands zeker als hij in de
Vlaamse rand of Brussel woont?

Een tweede bedenking: beste Vlaming, laat je schroom
vallen om door Franstaligen uitgescholden te worden voor
slechterik of racist of wat dan ook, als je hem in het
Nederlands te woord staat terwijl hij weet dat je het Frans
goed  beheerst. Is hij niet eerder de slechterik of de racist
want hij heeft zich niet aangepast?  Heb je hierbij nog
twijfels, bedenk dan hoe moeilijk de Franstalige burge-
meesters van Sint-Genesius-Rode en Linkebeek deden in
verband met de Vlaamse Gordel.

Een derde bedenking: laat je ijdele fierheid vallen door te
tonen dat je het Frans machtig bent, laat ook je loyaliteit
vallen tegenover de moedwillige Franstalige, want dit leidt
enkel tot de verfransing en zet de Franstalige zeker niet
aan tot het leren van het Nederlands, ook niet in de
Vlaamse Rand.

Beste lezer, ik ben 73 jaar jong en één van mijn laatste doel-
stellingen is meehelpen of juister gezegd meestrijden voor
het behoud van het Vlaams karakter van de Rand, een
rechtvaardig en eervol doel, zoals reeds gemeld in het
begin van deze uiteenzetting.

Help mij als fiere en assertieve Vlaming dit doel te
bereiken. Proficiat en bij voorbaat dank.

Oprechte Vlaamse groeten.

Edouard van Zuijlen

P.S.: Stem bij de volgende gemeenteverkiezingen voor de
partij of het kartel waarvan dat je denkt en hoopt dat zij,
buiten andere prioriteiten, ook het Vlaams karakter van je
gemeente zal bestendigen.

Begin dit jaar besloten het Vlaams Komitee Druivenstreek
en de Marnixring Overijse De Vrijheijt het Nederlands taal-
gebruik na te gaan in vier gemeenten van de Druiven-
streek, twee in het arrondissement Halle-Vilvoorde en
twee in het arrondissement Leuven. Voor de vier gemeen-
ten zonder faciliteiten nam het Vlaams Komitee Druiven-
streek in mei 2012 een bevraging van gemeentelijke over-
heidsdiensten, de dorpsraden en de politieke partijen voor
zijn rekening, de Marnixring Overijse De Vrijheijt zorgde
voor de bevragingen van de cultuur-, sport- en jeugdver-
enigingen en van de scholen. De 9 vragen die wij gesteld
hebben, soms summier aangepast aan de doelgroepen:

1. U voert een Vlaams beleid. Hoe ervaart u de resul-
taten? 

2. Wordt er afgeweken van de taalwetgeving?
Waarom?  

3. Wat zijn de 2 sterkste en de 2 zwakste punten in
het gevoerde Vlaams beleid?  

4. Hoeveel inwoners zijn er met een niet-Belgische
nationaliteit?  

5. Verleent u taalfaciliteiten?  
6. Ervaart u dat de Vlaamse inwoners instemmen
met het gevoerde beleid?  

7. Krijgen uw diensten de opdracht om alleen het
Nederlands te gebruiken met de inwoners?  

8. Hoe gebeurt de opvolging ervan?  
9. Hoe worden de anderstaligen gemotiveerd om de
Nederlandse taal te gebruiken of aan te leren?

Situering: In de Druivenstreek (Hoeilaart, Huldenberg,
Overijse en Tervuren) werden 148 bevragingen per post

Bevolking immuun voor kiesvoer.

De bevraging: Hoe Vlaams zijn onze gemeenten in de
Druivenstreek?

verstuurd naar alle gemeentelijke diensten, de OCMW’s, de
politiezones, de brandweer, de dorpsraden, de verenigin-
gen via de cultuurraden, de sportclubs via de sportraden,
de cultuurcentra, de jeugdhuizen via de jeugdraad, de
Vlaamse politieke partijen en de scholen. We kregen 35
antwoorden, dit is op 23,65% wat volgens ingewijden op
een aanvaardbare respons neerkomt. Er was één weige-
ring.

De gemeentebesturen van Overijse (arr. Halle-Vilvoorde)
en Tervuren (arr. Leuven) schreven ons dat van de
gemeentediensten niet kan verwacht worden dat zij het
gemeentebeleid naar buiten toe evalueren, dus ook niet
voor wat het taalbeleid betreft. De gemeente Hoeilaart
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(arr. H-V) stuurde ons de ingevulde vragenlijst terug, waar-
voor dank en de gemeente Huldenberg (arr. Leuven) gaf
geen teken van leven. Van de drie politiezones kregen we
enkel een schrijven van PZ Druivenstreek (Hoeilaart en
Overijse), waarin staat dat de medewerkers van de poli-
tiezone de opdracht hebben het Nederlands in bestuurlijke
aangelegenheden te gebruiken en dat voor gerechtelijke
aangelegenheden elke taal gebruikt kan worden en dat zo
nodig een beroep wordt gedaan op een tolk. De korpschef
acht het niet wenselijk het beleid van de politiezone te
evalueren. (Dit werd ook niet gevraagd.)

Bij de acht ontvangen bevragingen (20%) van de 39
aangeschreven scholen viel op dat de antwoorden
voorzichtig waren, steeds opvallende ± 50 % - cijfers wer-
den genoteerd bij de verhouding van Nederlandstalige leer-
lingen en van Franstalige leerlingen of anderstaligen van
vreemde herkomst. Enkele scholen hebben niet geant-
woord omdat ze dit niet anoniem konden doen. Op het
resultatenoverzicht hebben wij geen enkele school bij
naam genoemd. 

Het cultuurcentrum De Blank (is nu een IVA) antwoordde
niet, evenmin de cultuurraad Overijse (hun dagelijks
bestuur kwam pas samen de dag nadat de inschrijvingen
moesten binnen zijn) en ook de cultuurraad Hoeilaart niet.
Van het gemeenschapscentrum De Bosuil in Jezus-Eik
kregen wij een interessant en uitgebreid antwoord, maar
zij vroegen het niet te publiceren zonder toestemming.
Zij werden dus niet opgenomen in de overzichtstabel.
Van geen enkele gemeentelijke bibliotheek kregen wij een
antwoord.

Van de politieke V-partijen uit de Druivenstreek, met uit-
zondering van Tervuren, kregen we een antwoord.
Eén progressieve partij uit Hoeilaart reageerde. Van CD&V,
Open VLD, Sp-a en Groen mochten wij voor geen enkele
gemeente een antwoord ontvangen.  

Positief is wel dat men af en toe voor de integratie van
anderstaligen verwijst naar “Café Combinne en naar het
charter van de provincie Vlaams-Brabant dat door 18
gemeenten uit Halle-Vilvoorde werd onderschreven.
Verder waren er “bijt in je vrije tijd” en de vele gratis
initiatieven voor het aanmoedigen van de integratie. 

Wij stellen ook vast dat er tussen de gegeven antwoorden
en de realiteit soms een groot verschil is, dat de bereidheid
bij niet-Belgen om onze taal te leren gevoelig groter is dan
bij de Franstalige Belgen. 

Tot slot: het moge duidelijk zijn dat de moeilijk te stoppen
verfransing meestal zijn oorzaak vindt bij de Vlamingen
zelf. Manke taalwetten en hun dito afdwingbaarheid wer-
den ook goedgekeurd door Vlamingen. Te weinig ambitie,
een lakse houding en het ”laat maar begaan” is koren op de
molen van de Franstaligen. Is dit te wijten aan een gebrek
aan persoonlijkheid, angst, een tekort aan nationale fier-
heid zoals dat bij andere volkeren, die trots zijn op hun taal
en cultuur, wel het geval is. 

In onderstaand overzicht hebben wij de vijf belangrijkste
vragen geselecteerd uit de reeks van negen vragen van de
verstuurde enquête. 

Hoe werd er geëvalueerd? Er werd een jury samengesteld
uit zes personen (M/V) evenredig verdeeld over het VKD en
de Marnixring Overijse De Vrijheit. Er werd bij consensus
of bij meerderheid van stemmen gequoteerd met een score
uit één van de vier criteria: goed, aanvaardbaar, voor ver-
betering vatbaar en slecht. Bij twijfel werd steeds de beste
score gebruikt.

1. Vooreerst de antwoorden van de gemeente Hoeilaart:
volgens het antwoordblad voert de gemeente een posi-
tief Vlaams beleid, mits blijvende aandacht, er wordt
niet afgeweken van de taalwetgeving en er worden geen
taalfaciliteiten verleent. Het gevoerde beleid is voor de
ene te Vlaams en voor de andere te laks, ze volgt het
charter van de provincie Vlaams-Brabant en de
nieuwkomers krijgen een formulier om gesubsidieerde
taalcursussen te volgen. Er is geen opvolging voorzien.

2. De overige resultaten worden hieronder samengevat in
tabelvorm.

P.S. Tijdens de redactieraad opperde een lid dat één van
zijn kennissen drie dagen achtereenvolgens geen post had
gekregen; een ander lid dat hij een uitnodigingsbrief, op
vrijdagmiddag in Overijse gepost, op dinsdagochtend
nog niet ontvangen had. Wij hopen dat er geen enquête-
antwoorden via de Post verloren zijn gegaan.

Verkiezingen kunnen de gezondheid schaden (niet
vermeld op de verpakking).
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              Hoe Vlaams zijn onze gemeenten in de Druivenstreek?
            Resultaten van de bevraging mei/juni 2012

                   Politieke partijen  NVA Huldenberg   NVA Hoeilaart     NVA Tervuren      NVA Overijse      VB Overijse     Oerijse2002  Pro Hoeilaart

Hoe voert u een Vlaams (taal)beleid A A X B A A B

Onthaal anderstaligen In het Nederlands B B X B B A B

Anspreektaal anderstaligen A A X A A A C

Goedkeuring taalbeleid door Vlaamse inwoners A B X A B B D

Motiveren anderstaligen gebruik Nederlands A C X A A A B

                       Scholen Tervuren nr, 5 Tervuren nr, 8 Tervuren nr, 11 Hoeilaart nr, 2 Overijse nr, 26 Overijse nr, 31 Overijse nr, 32 Overijse nr, 33

Voert uw school een Vlaams beleid? A X A C A A A A

Wordt er afgeweken van de taalwetgeving? A X A B A A A C C

Verleent uw school taalfaciliteiten? A X A D B A A A

Hebben leerkrachten  de opdracht  Nederlands X X A A A A A C
te spreken tijdens de oudercontacten?

Worden de anderstaligen gemotiveerd om in A X B A B A A A
de school alleen Nederlands te spreken?

Beoordeling: A: goed
B: Aanvaardbaar
C: Voor verbetring vatbaar
D: Slecht
X: Geen antwoord

              Hoe Vlaams zijn onze gemeenten in de Druivenstreek?
            Resultaten van de bevraging mei/juni 2012

                   Dorpsraad Eizer Jezus-Eik Maleizen Terlanen Tombeek Jeugdhuis Kaaf
(Tervuren)

Hoe voert u een Vlaams (taal)beleid A B C A A D

Wordt er afgeweken van de taalwetgeving? A B B A A X

Aanspreektaal anderstaligen B X B B A X

Is u voorstander van taalfaciliteiten? A X A A B X

Motiveren anderstaligen gebruik Nederlands A X A A B X

Cultuur OCMW's, Werkwinkel, Dino, sport Raad Huldenberg Raad Tervuren OCMW Hoeilaart Werkwinkel DINO Zwemmen KAV ZAET Sport BoBo
(Overijse) (Overijse) (Tervuren) (Overijse) (Overijse)

Voert u  een Vlaams beleid? C A A C A C C X

Wordt er afgeweken van de taalwetgeving? A A A C A B A C A

Hoe reageren anderstaligen en niet-Belgen? C B A B X X X X

In welke taal communiceert u met anderstaligen A B A C C X A X

Worden anderstaligen gemotiveerd de C A A A A X A X
Nederlandse taal te gebruiken / aan te leren?

Beoordeling: A: goed
B: Aanvaardbaar
C: Voor verbetering vatbaar
D: Slecht
X: Geen antwoord
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Het uitgelaten verkiezingssfeertje verandert er geen barst aan …

Guldensporenfamiliefeest op zaterdag 30 juni 2012 namiddag. Nieuwe formule. 

Met dank aan het gemeentebestuur, de cultuurcoördinator en alle medewerkers van 

het Vlaams Komitee Druivenstreek voor het geslaagde elf-julifeest op Solheide. 

Na het welkomstwoord van ons bestuurslid Edouard Van Zuijlen ging het feest voluit 

zijn gang. Wij mochten, naast de vele aanwezigen uit de Druivenstreek, ook de 

burgemeester, een bijna volledig schepencollege en een aantal raadsleden uit 

Overijse, vergezeld van Druivenkoningin Kim 1 begroeten. Goede muziek, frisse 

dranken met smakelijke hapjes en lekkere ijsjes stonden borg voor een echte Vlaamse 

sfeer. Tientallen ballonnen werden aan de kinderen uitgedeeld. Ook de volksspelen 

kenden succes. Pittig detail: bij het touwtrekken tussen het schepencollege/raadsleden 

en het bestuur VKD, moest VKD het onderspit delven… maar we hebben met plezier 

een rondje betaald en de sfeer zat er meteen in tot in de late uurtjes! Dit is zeker 

volgend jaar voor herhaling vatbaar. Opnieuw op Solheide, of doen wij een poging op het verder afgelegen Kamp Kwadraat? 
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Vrijdag 13 juli 2012, zwarte dag voor de Vlamingen uit
B-H-V

Het Vlaams Komitee Druivenstreek stuurde onderstaande brief naar de Vlaamse federale Kamerleden en Senatoren uit
Vlaams-Brabant die het vlinderakkoord mee onderhandelden en nu een Vlaamse minderheid zijn in de federale regering:
Michel Doomst CD&V, Sonja Becq CD&V, Carl Devlies CD&V, Peter Van Rompuy CD&V, Rik Daems Open VLD, Gwendolyn
Rutte Open VLD, Rik Daems Open VLD, Guy Van Hengel Open VLD, Luk Van Biesen Open VLD, Hans Bonte Sp-a, Bruno
Tobback Sp-a, Bert Anciaux Sp-a, Eva Brems Groen.

Tot op heden mochten wij geen antwoord op ons schrijven ontvangen, of wat dacht u? 
De factuur zullen zij een eerste keer in oktober aangeboden krijgen.

Overijse, 19 juni 2012

Binnenkort zult u als volksvertegenwoordiger voor Vlaams-Brabant het zogenaamde vlinderakkoord “moeten” goedkeuren.
We kunnen moeilijk geloven dat u als vertegenwoordiger van uw partij, de verantwoordelijkheid op u wil nemen voor de
“kaakslag” die men de Brusselse Vlamingen, de Vlamingen uit de faciliteitengemeenten en de Vlamingen uit het arrondisse-
ment Halle-Vilvoorde zal toebrengen.
Dit weet u beter dan wie ook: de zesde staatshervorming is na 536 dagen tot stand gekomen, nadat de vier kleinere Vlaamse
politieke partijen, die aan de onderhandelingen deelnamen door de knieën zijn gegaan. Zij hebben een compromis aanvaard
waarbij de Franstaligen bereid waren één toegeving te doen, met name de splitsing van B-H-V, zonder de zes faciliteitenge-
meenten, tegenover een twintigtal Vlaamse toegevingen (studie OVV). De zes faciliteitengemeenten werden uit het kieskan-
ton Halle-Vilvoorde weggenomen en ondergebracht in een nieuw overwegend Franstalig kieskanton Sint-Genesius-Rode,
met extra faciliteiten voor de inwoners van die zes gemeenten. De bevoegdheid van de Vlaamse regering werd ingebonden
en werd afhankelijk gemaakt van de beslissing van de tweetalige Algemene Vergadering van de Raad van State, met een
doorslaggevende stem van de voorzitter. De omzetbrief Peeters zal ongedaan worden gemaakt.
De Vlamingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen niet meer verkozen geraken, tenzij… en de Vlamingen in het
arrondissement Halle-Vilvoorde zullen geconfronteerd worden met de bemoeienissen van de Franstaligen via de op stapel
staande Brussels Metropolitan Region. En dan hebben wij het nog niet over de splitsing van het gerechtelijk arrondissement
BHV en de vele honderden miljoenen euro’s waarmee het Brussels HG wordt gesust, zonder dat daar een herstructurering
voor gevraagd werd. Veel zal in de grondwet verankerd worden, zodat er bij een eventuele zevende staatshervorming niet
kan op teruggekomen worden.
Wij beperken ons hier alleen tot enkele op stapel liggende nefaste beslissingen voor Brussel en Halle-Vilvoorde. Wij herin-
neren ons dat de voorzitters van Sp-a, Open VLD en CD&V nog niet zo lang geleden plechtig verklaard hadden dat er voor
de splitsing van de kieskring BHV geen prijs zou betaald worden. 
Zouden wij verkeerd zijn te stellen dat u gebonden bent aan de partijdiscipline en dat u omwille van uw partijbelangen ver-
plicht bent op het groene knopje te drukken, hoewel u als vrij en gewetensvol politicus evenzeer op het rode knopje mag
drukken.

Met waardering en vriendelijke groeten,
Vlaams Komitee Druivenstreek  -  Spoorslag vzw
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Een handvest voor Vlaanderen

In ons vorig nummer hebben wij uit-
gelegd wat het verschil is tussen een
federatie en een confederatie.   Als we
naar een confederaal model willen
stappen is het nodig dat Vlaanderen
over een eigen grondwet beschikt.
Eind mei 2012 werd het Handvest voor
Vlaanderen door de meerderheidspar-
tijen in het Vlaams Parlement
voorgesteld. Vlaams minister-president
Kris Peeters (CD&V) stelde dat het
Handvest voor Vlaanderen zeker geen
grondwet is, hooguit een tekst met

daarin de basisrechten die de Vlaamse
samenleving karakteriseren. Kenmer-
kend is dat de tekst geënt is op het
Europees Handvest van de grondrech-
ten en een duidelijke binding maakt
met de Belgische grondwet. Nochtans
werd in het voorwoord het woord
“Vlaamse natie” opgenomen, wat duidt
op een grondwet of laat staan een
onafhankelijkheidsverklaring. N-VA
ziet het dan weer als een “statement”
tegen het negatieve beeld van Vlaan-
deren in het buitenland en Sp-a vindt

dat Vlaanderen hiermee verankerd is
als een sociale entiteit.
De oppositie (Open VLD, Groen en VB)
werd bij het opmaken van het handvest
niet betrokken, toch vraagt de Vlaamse
regering dit mede goed te keuren. 
Wij herinneren ons dat er sinds enkele
jaren een degelijke “proeve van
Vlaamse grondwet” bestaat maar
jammer genoeg uitgewerkt werd door
de “verkeerde” politieke partij.

Devolutie
Van Wikipedia leren we: Devolu-
tie of home rule is de overheveling van
macht van een centrale overheid van
een soevereine staat naar een onder-
liggend subnationaal bestuursniveau.
Devolutie betekent de overdracht van
macht of verplichtingen van een
hogere autoriteit naar een lagere. Het
gaat dus om een decentralisatie van
een unitaire staat die meestal
voortkomt uit de vraag van regionale
niveaus om een grotere bestuurs-
autonomie te verkrijgen. Deze vraag
is vaak het gevolg van subnationale
spanningen binnen een staat om tege-
moet te komen aan regionalistische
en soms nationalistische wensen. Het
resultaat van devolutie is dat het ver-
sterkte deelgebied een overheids-
niveau creëert dat een tussenliggende
positie zal innemen tussen de centrale
en lokale overheden. Devolutie mag
daarenboven niet verward worden
met het principe van federalisme.
Hoewel bij beide er een overeenstem-
ming bestaat wat betreft hun territo-
riale bevoegdheden, zijn de verant-
woordelijkheden van een gedevo-
lueerde overheid nog steeds onderwor-
pen aan het centrale gezag. Juridisch
gezien blijft een dergelijke staat nog
steeds unitair, maar het staat vast dat
zulke instellingen moeilijk af te
zwakken zijn eenmaal ingesteld.

In het Europees parlement besloten
Schotten, Catalanen, Basken en
Vlamingen samen te werken in een
European Partnership for Indepen-
dance (EPI). (Brugge 14 juli 2011). Een
lovenswaardig initiatief van VVB.  Pro
Flandria nodigde op 23 juni Chris
White (Schotland) en Anna Arcque
(Catalonië) uit voor een gesprek. 
De vroegere Catalaanse president
Jordi Pujol (Convergentia i unio), heeft
lang geloofd dat men tegelijk Span-
jaard en Catalaan kon zijn en was voor-
stander van een maximale devolutie,
maar vandaag is hij overtuigd geraakt
van pro-onafhankelijkheid, daarin
gevolgd door zijn opvolger Artur Mas.
Vandaag speelt Anna Arqué, lid van de
Catalaanse onafhankelijkheidsbewe-
ging en lid van EPI, een belangrijke rol.
In Schotland zal er in 2014 een referen-
dum plaats vinden op initiatief van de
Scottish Independence Convention
(een samenwerking tussen Scottish
National Party, de socialisten, de groe-
nen en Solidariteit) met de vraag:
onafhankelijkheid of  maximal devolu-
tion (devo max). Stewart Maxwell,
(SNP MSP) zegt dat bij Devo Max alle
macht naar Schotland moet worden
overgeheveld met uitzondering van
buitenlandse zaken en defensie, dat
Brits moeten blijven, (tegelijk Schot en
Brit zijn). Kevin Williamson van de
Scottish socialist party en lid van EPI

maakt zich zorgen over de vraag-
stelling van het referendum. Jordi
Pujol stipuleerde in een recent inter-
view met de Financial Times  dat hij
uitkijkt naar de evolutie in de landen
zonder een eigen staat als Schotland,
Wales, Vlaanderen en Baskenland.
Anna Arqué stelde: Het belangrijkste
argument van ons Catalaans nationa-
lisme is onze taal en onze cultuur. Ons
nationalisme is niet etnisch. Op de
gematigde staatsvorming pakt geen
verf meer, in het denken van de Catala-
nen is er een positieve kentering over
onafhankelijkheid gekomen.
Zowel voor Catalonië, Schotland als
Vlaanderen spelen naast taal en cultuur
ook economische elementen, handel,
export en het ongecontroleerd uit-
melken van de eigen rijkdommen door
de centrale overheid,  een belangrijke
rol bij het verwerven van onafhanke-
lijkheid. Devo Max is hopelijk niet aan
de orde, ook niet bij ons.

Henri Otte

Waversesteenweg 26, 3090 Overijse - Tel. 02 687 74 65
Openingsuren: di-vr: 9 u. - 12.15 u. en 13.45 u. - 19 u.

zaterdag tot 18.30 u. - maandag gesloten
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TASTENHOYE bvba

HOUTHANDEL - DOE-HET-ZELF -
DAKTIMMER - PLANCHETTEN - DEUREN -
ISOLATIE - RAMEN - VELUX - IJZERWAREN

Duisburgsesteenweg 128/135, Overijse
Tel. 02 687 72 45 - 687 65 98

KUNSTHANDEL JEAN RIGAUX
Justus Lipsiusplein 15 - Overijse centrum

www.jean-rigaux.be   02 687 73 26

Alles voor de knutselaar, de 
kunstenaar en de kunstliefhebber.

Wijnkelders SONIËN  (Pips Luppens)

Brusselsesteenweg 538, 3090 Overijse
Tel. 02 657 33 20

Open van 8 u. tot 12 u.
en van 13 u. tot 18 u.
Zondag gesloten!

Het decreet voor de verengelsing van het hoger en
universitair onderwijs

Ondanks de bezwaren van organisaties zoals de Marnixring
Internationale Serviceclub, de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde en de amendementen van
het OVV met zijn 41 lidverenigingen, werd het decreet betref-
fende de integratie van de academische hogeschoolopleidin-
gen in de universiteiten op 5 juli goedgekeurd in het Vlaams
parlement.

De bezwaren van OVV kort samengevat:

• In de bachelors zullen tot 18,33 % van de vakken per oplei-
dingsjaar, en in de masters zelfs tot 50 % van de vakken,
kunnen worden verengelst. Het decreet van 2003 voorziet
als limieten voor de bachelors 10 % en voor de masters “in
beperkte mate”. Dat 25 % van de vakken in de masters in
het Engels gedoceerd zou worden, is aanvaardbaar: daar-
door kan de doelstelling om de studenten vertrouwd te
maken met de internationalisering even goed bereikt wor-
den als met 50 %.

• Studenten, die hun opleiding voortaan volledig in het
Nederlands willen krijgen, worden verwezen naar slechts
één plaats binnen de Vlaamse Gemeenschap. Dat is antide-
mocratisch. Studenten moeten het recht behouden om in
elke instelling hun curriculum in het Nederlands te door-
lopen.

• Vakken kunnen volgens de tekst in het Engels gedoceerd
worden vanaf het eerste bachelorjaar. Dat is een
bijkomende hindernis voor de sociaal zwakste groepen en
vele allochtonen, bij wie de verwerving van een voldoende
hoog niveau van het Nederlands voor hogere studies al een
eerste obstakel vormt. De verwijzing van Engelstalige
vakken naar het derde bachelorjaar is aanvaardbaar.

• Het recht om examen af te leggen in het Nederlands wordt
verder ingeperkt dan in het decreet van 2003, waarin
slechts een uitzondering wordt gemaakt voor vakken die
een andere taal tot voorwerp hebben en vakken die
worden gevolgd aan een andere instelling voor hoger
onderwijs. Wij wensen dat dit recht, zoals in het decreet
van 2003, behouden blijft.

• Ook voor de postinitiële opleidingen (“bachelor na bache-
lor”, “master na master”, postgraduaat, permanente vor-
ming, nascholing en bijscholing) moet het principe gelden
dat het Nederlands de onderwijstaal is. Anderstaligheid is
slechts aanvaardbaar als de meerwaarde daarvan en de
functionaliteit voor de opleiding blijkt uit de expliciet
gemotiveerde beslissing van de inrichtende hogere onder-
wijsinstelling.

Tijdens de voorafgaande discussies aan de stemming wer-
den amendementen ingediend door Wim Van Dijck, Wim
Wienen, Johan Deckmyn en Gerda Van Steenberge (allen
VB), die aansloten bij de opmerkingen van de brede Vlaamse
beweging, maar zoals we dat gewoon zijn voor die partij, had
men er geen oren naar en werden zij weggestemd..

Het resultaat van de stemming van 110 aanwezige Vlaamse
parlementsleden die het decreet goedkeurden: 
80 stemden ja, 23 stemden neen en 7 onthielden zich. Het
decreet werd  aangenomen. Welke partijen stemden ja?
27 CD&V, 20 Open VLD, 16 N-VA, 16 SP.a en 1 UF.
Welke partijen stemden neen? 17 Vlaams Belang en 6 Groen.
Wie onthield zich? 5 LDD, 1 Groen en 1 Vlaams Belang.

Zonder commentaar!

HO

Bron: OVV – Eric Ponette

Brood en spelen: mediatisering van de verkiezingen.
De ‘morning after’-pil helpt niet (meer).
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Op een mooie zomerse donderdag-
avond hebben we afspraak met Danny
De Kock, jeugdvoorzitter en
bestuurslid bij Tempo, en Roger
Vercarre, voorzitter van Tempo, de
Overijsese voetbalclub die enkele
weken geleden in vierde nationale aan
een nieuw seizoen begon. Roger liet
zich verontschuldigen want hij hij gaf
de voorkeur om voor enkele dagen
naar zee te trekken om te genieten van
de eerste echte zonnige en warme
zomerdagen. We kunnen het hem
moeilijk kwalijk nemen. Maar geen
zorg, Danny weet ons meer dan genoeg
te vertellen voor een boeiend
voetbalinterview.

Maar eerst een beetje voorge-
schiedenis over voetbalclub Tempo
Overijse.

Het begon allemaal in 1934 toen FC
Overijse werd opgericht.  De club sloot
zich aan bij de Belgische Voetbalbond
en kreeg het stamnummer 3028. Eind
jaren ’60, begin jaren ’70 speelde FC
Overijse een decennium lang in Vierde
Klasse Nationaal.
In 1976 werd in het gehucht Tombeek
VKTombeek opgericht, zij sloten ook
aan bij de Belgische Voetbalbond met
8715 als stamnummer en gingen van
start in de provinciale reeksen. Tien
jaar later fusioneerde de club met het
ploegje ‘Eendracht Abstraat’ en werd
het VKE Tombeek. Ondertussen had
begin jaren ’80 een andere club uit de
gemeente, FC Maleizen, de overstap
gemaakt van het liefhebbersverbond
naar de KBVB. In 1991 gingen VKE
Tombeek en FC Maleizen samen
verder. De fusieclub nam de naam
VEMaleizen-Tombeek (VEMT) aan.
Halverwege de jaren negentig speelden
beide clubs uit de gemeente, FC
Overijse en VEM Tombeek, in Tweede
Provinciale. In 1998 gingen de twee
uiteindelijk samen. De fusieclub werd
Tempo Overijse en speelde met het
stamnummer 8715 van Tombeek
verder op de plaats van Tombeek in
Tweede Provinciale. FC Overijse was
immers het jaar voordien naar Derde
Provinciale gezakt.
De fusie verliep wel niet zonder slag of
stoot. Het was eigenlijk de gemeente
die voorstander was van een fusie
tussen de twee voetbalclubs omdat de
subsidie voor beide clubs wat moeilijk

kwam te liggen. Bij de eerste
onderhandelingen werd in ieder geval
geen algemene consensus bereikt.
VEM Tombeek verlangde naar een
betere infrastructuur die Overijse op
dat moment al bezat. Financieel stond
FC Overijse er niet zo goed voor en
Tombeek voelde zich een beetje
gedwongen tot de fusie. Na een tweede
of derde vergadering kwam er dan toch
een fusie-akkoord tot stand, maar er
werd aan de gemeente Overijse ter
compensatie nieuwe infrastructuur,
zoals een nieuwe kantine en business
seats, gevraagd.

En nu de vragen die we op Danny De
Kock afvuurden:

Waarvan de naam Tempo Overijse
en de kleuren rood en wit?

Eigenlijk moet je
achter die naam
niet al te veel
zoeken.  We pro-
beerden origineel
te zijn en zochten
tevens naar een
naam die nog
nergens bestond.
Uiteindelijk werd het Tempo omdat
daar ook de T, M en O in voorkomen
van de drie verschillende fusieclubs,
nl. Tombeek, Maleizen en Overijse. Al
lachend wordt soms wel eens gezegd
dat Tempo staat voor ‘Tombeek en
Maleizen pakken Overijse’. Wat de
kleuren rood en wit betreft: ook hier
werd naar een compromis gezocht.
Tombeek speelde in paars en wit, FC
Overijse in geel en blauw.  Maar in de

ontstaansgeschiedenis van de
gemeente Overijse is er ook sprake van
rood en wit i.p.v. het huidige geel en
blauw. Zodoende zijn de clubkleuren
uiteindelijk rood en wit geworden.

Waarom ben jij lid geworden van
Tempo Overijse?

Ik ben begonnen als voetballer in
Hoeilaart.  Als 17-jarige vertrok ik naar
FC Overijse waar ik tussen 1972 en ’83
in de Eerste Ploeg speelde. Tijdens die
periode leerde ik ook Nadine, mijn
echtgenote, kennen. Toen onze
kinderen begonnen te voetballen bij
VEMaleizen-Tombeek, ben ik mij
beginnen engageren in die club en was
ik na twee weken al jeugdafge-
vaardigde, en tegen het einde van het
seizoen 1994 jeugdvoorzitter. En dat
ben ik tot de dag van vandaag nog
steeds bij Tempo Overijse.

Vind je jullie vereniging succesvol?
Welke zijn de maatschappelijke
waarden van jullie vereniging?

Zeker en vast succesvol. Op sportief
vlak zijn we altijd maar gegroeid. Met
onze verschillende ploegen spelen we
zowel regionaal als provinciaal en met
onze jeugdploegen zelfs nationaal.
Onze eerste ploeg klom ook weer naar
Vierde Nationale. Bovendien kennen
wij een steeds groeiend aantal leden.
Vandaag zijn we met 502: spelers,
trainers en bestuursleden.  
Onze maatschappelijke waarde ligt in
het feit dat we alle jongens en meisjes
die graag willen voetballen die
mogelijkheid aanbieden en dat

Tempo Overijse

De jeugd van Tempo

Danny De Kock
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iedereen welkom is. Het sociaal aspect
is ook niet onbelangrijk. Bij de
jeugdploegen zien wij vaak dat de
ouders van jonge spelertjes
aanvankelijk wat aarzelend aanwezig
zijn maar dat ze na een tijdje mekaar
beter leren kennen en zelfs vrienden
worden. Voetbal brengt mensen
samen.

Neemt jullie vereniging een
politiek standpunt in? En draagt
jullie vereniging de ‘Vlaamsheid’
hoog in het vaandel?  Als VKD
horen we regelmatig wel eens
geruchten dat trainers Frans
spreken tijdens de trainingen. In
hoeverre vinden jullie dat een
probleem en wat doen jullie eraan?
Merken jullie dat anderstalige
spelers hun best doen om zich te
integreren in de ploeg?

Als sportclub nemen wij geen politiek
standpunt in. Wat ons Vlaams beleid
betreft in onze club staat alles klaar en
duidelijk in onze statuten die je op
onze webstek kunt vinden. Tempo
Overijse is een Nederlandstalige
vereniging en alles gebeurt dan ook in
het Nederlands. Trainers worden op
het hart gedrukt dat anderstaligen zich
zo snel mogelijk dienen te integreren
en de taal leren spreken. Onze trainers
zijn allemaal Nederlandstalig. In het
heetste van de strijd kan het wel al
eens gebeuren dat een trainer een
Franse aanmoediging schreeuwt om de
motivering hoog te houden. Maar het
bestuur gaat er bewust mee om en
vindt het belangrijk dat de club Vlaams
blijft. Er zijn al wel momenten geweest
in het verleden dat er gemakkelijker
Frans werd gesproken. Het moet
voortdurend in het oog gehouden
worden. De spelers van de Eerste
Ploeg zijn allemaal Nederlandstalig of
Nederlandskundig.  We merken wel dat

jonge anderstalige spelers van buiten
de gemeente zich vlugger en
gemakkelijker aanpassen dan de
anderstaligen uit Overijse zelf.

Hoe hoger de klasse waarin je
speelt hoe groter wellicht de druk
om spelers aan te kopen van
buitenaf?  Welke is de verhouding
tussen aangekochte spelers en
spelers van eigen bodem?  Wordt
daar veel aandacht aan gegeven
binnen het bestuur?

Momenteel zijn in de Eerste Ploeg 7
spelers van de 19 van eigen bodem. Het
is een absolute prioriteit in onze club.
We proberen de doorstroming van
onze jeugd zo goed mogelijk te
benutten. De oudere jeugdspelers
krijgen de kans om zich als
aspirantspeler bij de Eerste Ploeg te
bewijzen. Valt dit na 1 jaar tegen dan
worden ze vervangen door andere
jeugdspelers. Maar heeft hij in dat ene
jaar getoond dat hij zijn mannetje kan
staan, wordt hij een vaste waarde in de
Eerste Ploeg.

Hoe belangrijk is dat winnen en
opgaan naar een hogere klasse in
de competitie?

Vanzelfsprekend begint men een
competitie met de bedoeling om goed
te scoren en als we de kans krijgen om
op te gaan is dat graag meegenomen
natuurlijk. Maar budgettair maakt dat
niet zo heel veel verschil. Als de club
nu naar Derde Nationale zou
gepromoveerd zijn moet er wellicht
een goede speler bijkomen en/of
aangekocht worden. En vanaf Derde
Nationale wordt er ook meer
omkadering (o.a. stewards) vereist bij
risicomatchen, ook dat is een
meerkost.

Wat heb je zien veranderen in de
vereniging gedurende de lange
jaren dat je actief bent in de club ?

Vroeger meldde de jeugd zich aan op
een leeftijd van 10-11 jaar. Nu kan dat
al vanaf 5 jaar. In de Druivenstreek zijn
er ondertussen meer inwoners
bijgekomen zodat we nu meer ploegen
hebben hetgeen een grotere en betere
organisatie vereist. Vandaag hebben
we meer velden, trainers en
vrijwilligers. Onze getalenteerde
spelers proberen we zo goed mogelijk
te ondersteunen. Anderzijds zijn er
spelers voor wie het plezier van
voetballen in groep belangrijker is dan
de sportieve prestaties. Al jaren
hebben we ook een jeugdsamen-
werking tussen Huldenberg – Hoeilaart
– Ottenburg. Deze clubs sturen soms
zelf hun betere spelers naar Tempo.
Deze worden dan getest en naargelang
van het resultaat mogen ze al dan niet
meespelen bij Tempo. We nemen dus
enkel spelers van andere clubs aan

Jeugdvergadering Tempo

Jeugdige voetballers
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wanneer ze een meerwaarde vormen
voor Tempo.

Krijgen jullie voldoende hulp en/of
steun van het gemeentebestuur
Overijse? Sommige verenigingen
klagen erover dat voetbal te veel
steun krijgt. Nu wordt dat
gedeeltelijk opgevangen via de
Sportraad. Op basis van objectieve
vragenlijsten naar het aantal
leden, gevormde trainers,
activiteiten, enz… worden punten
toegekend.  Maar de hele
accommodatie…. Vinden jullie die
opmerkingen terecht of niet en
waarom ?

Ja, voetbal is nu eenmaal de
populairste sport en zodoende hebben
we meer spelers en dus ook meer
ruimte nodig. Van onze tribune met
business seats en twee kantines werd
de ruwbouw bekostigd door de
gemeente. De afwerking was voor
rekening van Tempo. Verder betaalt
Tempo huur voor de velden. De
opmerking vinden we niet terecht. Een

zwembad is duurder dan een sportveld
en in de sportzaal werd toch ook een
nieuwe vloer gelegd. Iedere sport heeft
zo zijn eigen behoeften en
accommodatie nodig. Tempo moet
trouwens nog veel onderhoud zelf
doen.

We hoeven geen echte cijfers te
horen, maar waar halen jullie
hoofdzakelijk jullie inkomsten
vandaan?

De Eerste Ploeg beschikt over het
inkomgeld, de opbrengst van de
kantine en de business seats, het
jaarlijks mosselfestijn en de talrijke
sponsors. De jeugd draait vooral op het
lidgeld, de opbrengst van de kantine op
de Hagaard, de opbrengst van de
jeugdeetfestijnen en een klein deel van
sponsoring. Ook wordt er een
sportkamp ingericht voor de jeugd
waarvan we de deelnameprijs beperkt
proberen te houden maar waar we toch
ook geen verlies aan overhouden.

Waar erger je je aan in het voetbal

van vandaag in vergelijking met
vroeger?  Meer reglementering,
vandalisme, te professioneel, ….?

De KBVB bestuurt nogal vanuit een
ivoren toren. Ze leggen beslissingen en
normen op die niet altijd stroken met
de belangen van de kleinere clubs.
Trouwens, de bond is gesplitst maar de
competitie is niet gesplitst. Voor
Vlaanderen is dat de VFV
(Voetbalfederatie Vlaanderen) waarbij
dus enkel Vlaamse clubs zijn
aangesloten. 
Wat het vandalisme betreft. We worden
regelmatig geconfronteerd met
inbraak, ingeslagen ruiten, grafitti, een
brandje midden op een speelveld,…
De gebouwen en velden liggen nogal
geïsoleerd en zijn dus een
gemakkelijke prooi. Tegenwoordig
beschikken we wel over camera-
bewaking.
En ja, hoe hoger je speelt, hoe meer
structuur er moet zijn en dus moet
alles wat professioneler aangepakt
worden. De mensen vragen dat ook,
zoals een vlotte communicatie, goede



uurschema’s, enz… Vroeger was het
misschien wel allemaal een beetje
amateuristischer en gemoedelijker.

Neem je maatschappelijke veran-
deringen waar die ten goede komen
aan jullie vereniging of eerder een
negatieve invloed hebben op de
vereniging? Kan je voldoende
beroep doen op vrijwilligers voor
de organisatie van jullie activi-
teiten?  Is opvolging in het bestuur
een probleem?

We kunnen voldoende beroep doen op
vele occasionele vrijwilligers. Het
probleem stelt zich vooral bij het
vinden van vrijwilligers die zich
permanent willen inzetten. Een vast
engagement willen velen niet op zich
nemen.  Gebrek aan tijd, de
voortdurende inzet en je moet het thuis
natuurlijk ook kunnen verkocht
krijgen, hé!  Vroeger engageerden zich
meer koppels. Verder worden de
mensen veeleisender en spenderen ze
minder. De opbrengst van de kantine is
tegenover 5 jaar geleden afgenomen.
Opvolging in het bestuur is niet direct
een probleem.

Is de administratieve rompslomp
toe- of afgenomen?

Zeker en vast toegenomen. Zo krijgen
we b.v. minstens 3 keer per jaar
vragenlijsten van verschillende
bladzijden toegestuurd waar
gedetailleerd wordt gevraagd naar
alles en nog wat.

Welke zijn jullie jaarlijkse of
regelmatig weerkerende activi-
teiten die jullie organiseren?

Ieder jaar staan we paraat met 100
vrijwilligers om te tappen aan onze
stand van Tempo in de markthal ter
gelegenheid van de druivenfeesten. Er
is onze jaarlijkse mosselkermis en bij
thuismatchen zorgen wij voor een
buffet in onze business seats waar
soms al eens een liveoptreden wordt
bij geserveerd.  Vroeger organiseerden
we ook de Nacht van Overijse, maar de
opbrengst was niet meer voldoende in
verhouding met het vele werk dat
daarmee gepaard gaat. En verder zijn
er nog de voetbalstages en de
tornooien die regelmatig georgani-
seerd worden.

Krijg je Spoorslag toegestuurd en
lees je het ook?  Reacties?

Ja, ik krijg en lees Spoorslag. Een
kritische kijk op iets, ieder zijn woord
met kunnen.

Ken je VKD en vind je een
dergelijke vereniging belangrijk in
Overijse?

Het is belangrijk om de vinger aan de
pols te houden in de Druivenstreek.
VKD kan die rol spelen op het vlak van
het Vlaams beleid. VKD mag er als
vereniging gerust zijn.

Danny bedankt !

Greta en Ingrid  

Tempojeugd in actie
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Creg waarschuwt: “Koude winter zet België zonder stroom …” 
(De Tijd 6-9-2012).
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Voor deze bijdrage had ik een grondig onderzoek naar
vroegere glasdruiventeelt op het Renaissancekasteel te
Modra (SK) gepland. Mijn eerste verkenning in de
zustergemeente van Overijse heeft vorig jaar plaatsgehad,
zoals u op de foto’s kunt zien, maar er is intussen zoveel
lekker druivennieuws uit onze eigen streek te melden dat
het Slowaakse Modra wat teruggedrongen wordt.

Met de steun van verscheidene geldschieters werd het kas-
teel van Modra mooi opgeknapt.

Achteraan in de nog niet volledig opgeknapte tuin staan
verscheiden serren. Graag wilde ik onderzoeken of er in
vorige eeuw verwarmde, geforceerde druiventeelt be-
stond. De openluchtdruif is er, zoals op volgende foto te
zien, alvast te genieten en aan de voet van de Kleine
Karpaten heeft het wijnbedrijf Elesko nieuwe wijngaar-
den aangelegd, om er elk jaar met de modernste middelen
wijn te produceren. 

Schijnwerpers op eigen streek
Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde sTerredruif de
eerste druivenknip. Dit jaar in de Nieuwe Serre te
Huldenberg bij Hans Meyhi. Opvallende aanwezigheid van
burgemeesters, serristen, druivenkoningin en … zanger-
kleinkunstenaar-architect Zjef Vanuytsel. 
Het Bezoekerscentrum Dru!f rechtover de Sint-Marti-
nuskerk van Overijse is succesrijk gestart als interactief,
kindvriendelijk en leerrijk huis van de tafeldruif. En be-
halve de succesrijke Druivenfeesten in Overijse, een
“Feest rond de wereld” met deels nieuwe formule en het
Hoeilaartse druivenfestival “Circus Hoeilaart” wachten wij
nog af wat Huldenberg begin oktober in petto heeft.

100 jaar bedrijf Dewit
Trots mogen zij zijn, de gezinnen van Firmin Vanloo,

Urbain Dewit en Filip Dewit, met een
toekomst in handen van zoon Koen
Dewit! Met halfoogst ben ik naar het
vierde-generatiebedrijf Dewit getrok-
ken: Ten Druive, Brusselsesteenweg
264 in Overijse-Centrum. Eerst werd
mijn aandacht getrokken door de
kunstwerken op de openluchtten-
toonstelling van Francis Verlegen
(Verheylewegen).

Met een glaasje van Wijnen Dewit nv en lekkere tafel-
druiven voelt iedereen zich uitgenodigd.

Het bedrijf had een uitgebreide, leerrijke tentoonstelling
opgezet, vast een openbaring voor de bezoekers die weinig
af weten van de knepen van de druivenstiel.
‘t Was een museum in het klein. Met verpakkingsmateriaal
voor aparte druiventrossen tot en met het met twee riemen
samengebonden ‘pak’. Verwarmingsmethodes van indi-
viduele stookketel per ser tot de hypermoderne compu-
tergestuurde installatie, kistjes van druivenhandelaars, de
ontwikkeling der druivelaar met de daarbij horende
werkzaamheden. Op volgende foto ziet u b.v. de eerste
jaarhelft in beeld, na de oogst komt het werk van bemesten
en snoeien. En soms het ‘afpakken’ en ‘dekken’ der serren
en nog veel meer! Proficiat voor zo’n initiatief!

Lekkere druiven



Spoorslag jaargang 42, nummer 4-5 -201216

LE
K
K
ER
E 
D
R
U
IV
EN
 (5

)

AANNEMER
PLAFONNEERWERKEN

Kanunniksteen 25 - 3090 Overijse
TEL 02 687 27 74

GSM 0496 90 84 56

Stas Bernard
jonne.bvba@skynet.be

BOUWEN

VERTROUWEN

= OP
Marnixring Internationale Serviceclub

www.marnixring.org

Marnixring Overijse
De Vrijheijt

Mensen naar cultuur brengen en cultuur naar mensen

Actief Vlaams, actief christelijk, én onafhankelijk

BLIJDE-INKOMSTSTRAAT 79-81, 3000 LEUVEN, 016 31 06 00

Uit sympathie

De groei en ontwikkeling van de druivelaar: van ont-
dubbelen, aanbinden, bloeien tot uitdunnen 

Rita Verhaegen met zoon Koen. Filip is nog niet terug
van de markt.

En met Brabantse trots geven wij hier ook de lijst der
serristen die sinds een paar jaren druiven telen met
Beschermde Oorsprongsbenaming. In Duisburg-Tervuren:
Willy De Kerk, Huldenbergstraat 67; in Hoeilaart: Erik Van
Camp, Jozef Kumpsstraat 33; in Huldenberg: Hans Meyhi,
L. Kriegelstraat 37; in Overijse: Filip Luppens, Brusselse-
steenweg 538; Ronald Vanderkelen, Groeneweg 64; Filip
Dewit, Brusselsesteenweg 262 en Gilbert Distelmans, Ter-
hulpensesteenweg 398.

Vlaanderen Lekker Land
De campagne ‘Ambassadeur Vlaanderen Lekker Land’
daagt steden en gemeenten uit om uit te pakken met hun
streekproducten en hun culinair vakmanschap. Het is een

initiatief van vzw Vlaanderen Lekker Land, in samenwer-
king met de provinciale toeristische organisaties en
Horeca Vlaanderen. Samen willen ze de culinaire troeven
van Vlaanderen en haar regio’s voor de binnenlandse en
buitenlandse toerist beter in de kijker zetten. De campagne
stimuleerde tal van gemeenten om, in samenwerking met
de lokale horeca, toeristische producten te ontwikkelen in
het teken van hun culinaire troeven.

Overijsenaren zijn trots op hun druif, ze willen hun druif de
aandacht geven die ze verdient. Er is dan ook een grote
betrokkenheid van de lokale bevolking, de horeca en de
vakmannen zelf. Het project leeft er. De sterke betrokken-
heid van de serristen, hun vakmanschap en de manier
waarop ze het zo enthousiast uitdragen en graag delen met
de toerist, is meteen ook hetgeen de jury zo sterk appre-
cieerde in het project van Overijse.Woorden van Monique
Swinnen.

Gedurende weken drongen vele Overijsenaren er via
e-post en andere kanalen (Pastoor Roger Ghysens zelfs
in de Druivenmis) op aan voor de druif te stemmen!
De reclamebrochure mocht er zijn. U ziet er maar een
deeltje van, maar ze mocht er zijn, vindt u ook niet?

Een jaar geleden konden wij er alleen maar van dromen:
onze Vlaams-Brabantse tafeldruif scoort het best in de
wedstrijd Vlaanderen Lekkerland. Ja, Overijse mag zich, in
opvolging van Affligem, twee jaar lang ‘Ambassadeur van
Vlaanderen Lekker Land’ noemen. In Vlaams-Brabant
haalde Overijse het van Aarschot, Hoegaarden, Rotselaar
en Tienen. Overijse won de titel na een nek-aan-nek-race
met Tienen in zowel de publieksstem als deze van de jury.
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Beide kandidaten dienden een ijzersterk dossier in met een
uiterst gevarieerd toeristisch culinair aanbod.

De vijf nieuwe ‘Ambassadeurs van Vlaanderen Lekker
Land’ zijn Hoogstraten (Antwerpen), Kinrooi (Limburg),
Oudenaarde (Oost-Vlaanderen), Overijse (Vlaams-Bra-
bant) en Heuvelland (West-Vlaanderen).

Als kersvers ambassadeur kreeg Overijse op 22 september
een reportage over haar project op het één-programma
‘Vlaanderen Vakantieland’. Vlaanderen Lekker Land en
Toerisme Vlaams-Brabant spannen zich bovendien in om
de toeristisch culinaire projecten van Overijse en de
overige vier laureaten, de komende twee jaar te promoten. 

P.S. In de krant lazen wij een artikel met overtrokken titel
Gemeentebestuur weigert medewerking aan promotie tafeldruif
(HLN 11-9-2012). Het gaat hierom: Vlaams Belang-euro-par-
lementslid Philip Claeys zou op 18-9 een presentatie organiseren
in de gebouwen van het Europees parlement en wilde een beroep
doen op het promotiemateriaal van het bezoekerscentrum Dru!f.
En daar wilde het bestuur niet op ingaan.

Francis Stroobants

Elio maakt het bont: * misnoegdheid groeit. (* = Vlaamse)

Kom gezellig mee aan tafel …

STOEMPFESTIJN
Zondag 28 oktober 11.30 u.  Ter IJse
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VERZEKERINGEN

Justus Lipsiusplein 5 - 3090 Overijse
tel. 02 687 44 44 - CDV nr. 43364 - fax 02 688 08 82

Salons - Traiteur
Terhulpsesteenweg 454 - Overijse (Maleizen)

Tel. 02 687 87 87 - Fax 02 687 33 33

Biljarten op zijn belgisch 
(zonder belgische bedoelingen!)
Het was te voorzien, maar zo snel werd het
toch niet verwacht. Nog maar pas is de
grondwet veranderd en al onmiddellijk
zetten de heersende Franstaligen in de
Vlaamse faciliteitengemeenten de puntjes
op de ‘i’ en ons een neus. Plots is de gordel
niet meer welkom in Sint-Genesius-Rode en
kort daarna volgt ook Linkebeek. On-
gelooflijk hoe, zo tergend arrogant, nog
eens getoond wordt aan de brave Vlamin-
gen, dat ze nog eens verkocht zijn en nu
niets meer kunnen doen aan deze peste-
rijen in ‘hun’ Vlaams-Brabant. De benoe-
ming van de foute burgemeesters kunnen
de Vlamingen nu niet lang meer tegen-
houden en dat wordt ons onmiddellijk op
onze neus geduwd. Ik ben nog eens echt
jaloers op de franstaligen, hoe goed die hun
belangen verdedigen en hoe ze als minder-
heid ons toch steeds weer te slim af zijn. Zij
stemmen natuurlijk steeds voor de mensen
die hun belangen behartigen en het maxi-
mum profijt halen uit de Belgische con-
structie (zie Happart, de kippenboer, met
meer stemmen dan Tindemans, enz…).
Zelfs de grondwet dient hen alleen om er
hun voordeel uit te halen. Indien nodig
wordt die even opzij gezet, zolang als nodig
is voor hun profijt. Wij moeten het doen
met postjesjagers en zakkenvullers en we
blijven er braaf voor stemmen. Zijn wij
misschien bang om onze rechten te eisen
en niet te krijgen, heel gebruikelijk in dit
paradijs (dat niet krijgen bedoel ik!)?
Zoontje Decroo mocht het nog eens uitge-
breid komen uitleggen. Hij vond op onze
staatszender BRT – is het VRT? – dat het
absurd zou zijn voor 14 oktober ‘nationale’
argumenten (discussies) te gebruiken.
Stem dus nog maar eens voor dezelfde
bedriegers en vergeet dat ze ons nog eens
mooi verkocht hebben en onze mooie ‘zes’
en heel Vlaams-Brabant verder verkwan-
seld hebben! FDF komt ondertussen op tot
in Diest, Leuven, Tienen, Halle en Vilvoor-
de. Het boekske van Union, vandaag in mijn
bus geleverd (Franstalige reclame
nochtans niet welkom) wijdt er een platte-
grond aan met alle namen van kandidaten
in heel Vlaams-Brabant. Er staan verder in-
teressante dingen in, maar ze noemen ons
steevast “périphérie” van Brussel al wonen

wij in een door Brussel en slechte Vlamin-
gen bedreigd gebied. Ik ben stilaan aan een
leeftijd gekomen waar ik de hoop heb
opgegeven om ooit nog bevrijd te geraken
van het Belgische juk en dat dan uitbundig
te vieren. Maar ooit zal het ervan komen,
dat staat in de sterren geschreven, het kan
toch niet eeuwig duren dat Vlamingen al die
pesterijen en vernederingen blijven slikken.
Een liberaal die bevraagd werd over zijn
stemmenverlies zei in een onbewaakt
moment, dat de Vlaming stilaan mondiger
wordt in zijn stemgedrag. God zij dank, en
zo verder doen, zou ik zeggen. 

Onze BRT (die ik tegen mijn goesting moet
sponsoren) herhaalde steeds weer, dat er
maar 30.000 deelnemers waren op de
gordel van dit jaar. Dat de inschrijvingen
zowat stilgevallen waren door alle Fransta-
lige pesterijen van Rode en Linkebeek, was
volgens hen natuurlijk het vermelden niet
waard. Hoeveel andere evenementen het
met veel minder volk moeten doen en toch
een succes worden genoemd was ook niet
relevant, noch dat het ’s morgens behoor-
lijk kil was en de toeloop pas na de middag,
als de zon erdoor kwam, echt van start
ging. Maar ja, we kennen onze parochianen.
Steeds weer spraken ze van ‘punaisen’ waar
Vlaamse fietsers van nagels of duimspijkers
spraken. Zij zijn natuurlijk al Brusselaars.
Madame Galle besliste dat het de laatste
gordel is. Madame Raskin, woonachtig in
Overijse, mocht nog eens uitgebreid komen
uitleggen dat al dat communautair gedoe
maar niks was. Het Davidsfonds, ooit
Vlaams actief, zou haar gevraagd hebben
wat te schrijven over de problemen van de

Vlaamse rand. Zoals te verwachten heeft ze
er werk van gemaakt en een dik boek
geschreven over de toestand vanaf de oud-
heid, om zo het probleem helemaal te
verzuipen in allerhande primitieve toe-
standen met verwerpelijke nationalistische
reflexen en gevoelens. Ik ga het boek niet
lezen, mijn bloeddruk is al hoog genoeg,
maar ik kan mij inbeelden dat haar kruis-
tocht zal gaan tegen elke Vlaamse weer-
barstigheid tegen onderdrukking en uitbui-
ting. Het is ons lot om solidair te zijn met
wie ons veracht, zo is het toch altijd ge-
weest. Er moeten toch ook brave burgers
zijn, die het land steunen en die liefst nog
hard werken ook. En Frans is toch zo een
mooie taal. 

Mijn biljartvrienden zullen weer niet tevre-
den zijn, maar ja met die komende
verkiezingen…
Toch even dit. Ik las onlangs iets merk-
waardigs. Als je zonder verticaal effect een
bal aanspeelt dan vormen de twee resul-
terende richtingen van bal 1 en 2 een rechte
hoek, 90° ! Met verticaal effect (dus trekken
of doorschieten) kan men daar natuurlijk
een stokje voor steken.

Juicht Overijsenaren juicht, na Affligem is
Overijse dit jaar de officiële ambassadeur
van Vlaanderen Lekkerland, dank zij onze
prachtige tafeldruiven. Tot spijt van wie
’t ons benijdt. We hebben ook een nieuwe
koningin, uit ons ‘groot metropolitaan
(ahum) Brussel’, pardon voorlopig nog uit
Diest. Tot volgende keer. 

Jan Goossens
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WILLEM  VAN  SAEFTINGE
Willem GIJSSELS

Dendermonde 1875 - Antwerpen 1945
Arthur MEULEMANS

Aarschot 1884 - Brussel 1955

Willem van Saeftinghe

Willem van Saeftinghe was een lekenbroeder van de cisterciënzerabdij Ter Doest in
Lissewege. 
Tijdens de Guldensporenslag in 1302 sleurde hij de aanvoerder van het Franse leger,
Robert II van  Artois, van zijn paard, waarna deze door andere strijders werd
doodgeslagen. Deze fase in de strijd was onderwerp van een schilderij van Nicaise de
Keyser, dat tentoongesteld in Kortrijk in 1944 tijdens een bombardement verloren ging.
Een voorstudie kan nog altijd bekeken worden in het Groeningemuseum in Kortrijk. Hij
doodde tijdens de slag verschillende Franse ridders. Eigentijdse kroniekschrijvers
benadrukken dat hij een grote en beresterke man was. Hij was te paard naar het slagveld
getrokken waar hij zijn rijdier inruilde voor een goedendag en een speer of een zwaard.
Tijdens een opstand van de lekenbroeders in november 1308 vermoordde hij de bejaarde
keldermeester en verwondde dodelijk de abt Willem van de Cordewaeghen, die eind
december aan zijn verwondingen overleed. Willem van Saeftinghe verschanste zich in de
kerk van Lissewege omdat hij te maken kreeg met aanhangers van de abt. Toen dit
nieuws Brugge bereikte, trokken een zoon van Pieter de Coninck en Jan Breydel samen
met 80 andere Bruggelingen op om hem te ontzetten. Hij werd uit de kerktoren bevrijd en
in triomf naar Brugge geleid, zeer tegen de zin van de graaf, de poorters en de edelen van
Vlaanderen.
Hij werd door de officiaal van Doornik in de ban van de kerk geslagen. Op 19 november
1309 werden zijn misdaden vergeven en kreeg hij de absolutie van paus Clemens V, maar
hij werd verplicht in te treden bij de hospitaalridders en werd op kruistocht gestuurd. Hij
zou gesneuveld zijn bij de verovering van Rhodos.
Zijn bronzen standbeeld, gemaakt door Jef Claerhout, staat sinds 1988 in Lissewege op
de markt.
Ter gedachtenis van Willem van Saeftinghe maakte Arthur Meulemans een lied op tekst
van Willem Gyssels. Ook Frédéric Devreese, oud-directeur van de muziekacademie van
Overijse, ontwierp in 1993 de opera Willem van Saeftinghe.

Hier volgt de tekst:

1. 
“Jutho, vooruit en dapper, 
Jutho, mijn paard! Mijn harte draaft
nog rapper 
Te strijdewaart. 
Te Kortrijk in de beemden 
Wordt ‘t pleit beslecht; 
Daar gaapt een graf voor vreemden 
Of voor ons recht”. 

2. 
‘t Was Willem, die uit ‘t klooster 
Kwam van ter Doest. 
Een vrome zielentrooster, 
Die strijden moest. 
Hij droeg op priesterkleren 
Het pantser zwaar, 
Om ‘t Vaderland te weren 
Uit groot gevaar. 

3. 
Harop ! De zwaarden sidd’ren, 
daar valt het hoofd 
Van Robrecht, ‘t hoofd der ridd’ren. 
God zij geloofd! 
Nu met gerust geweten 
naar ‘t klooster weer. 
Is niet mijn plicht gekweten 
naar recht en eer?” 

4. 
En toen uit elke toren 
De zege klonk, 
De slag der Gulden Sporen 
De vrijheid schonk, 
Toen bad in ‘t stille duister 
Van ‘t kloostergraf 
De held die roem en luister 
Aan Vlaand’ren gaf! 

Componist Arthur Meulemans werd al
besproken in nr. 18 Strijd en tekst-
schrijver Willem Gyssels in nr. 85
Vlaanderen.

Roeland

(Wordt vervolgd)

Wasserij IRIS nv

Winddroog - Halfklaar - Kastklaar - Droogkuis: Luxe
Verhuur Unisteam tapijtreiniger 
Ophaling en levering aan huis

Brusselsesteenweg 542 • Jezus-Eik - Overijse
Tel. 02 657 05 02

Uit sympathie
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BERKENKRUISJE
historisch vormend tijdschrift

opvolger van Berkenkruis en Dietsland-Europa

jaarabonnement 12 € op rek. Sint-Maartensfonds 
401-3019081-71

Stationsstraat 8
3090 Overijse

Tel. 02 688 04 04

De uitreiking van de IJseprijs 2012 ter gelegenheid van
het feest van de Vlaamse Gemeenschap

Net voor het groot Gulden-
sporen-familiefeest op Sol-
heide werd in de raadzaal
van het gemeentehuis door
de Druivenkoningin KIM 1,
in aanwezigheid van
burgemeester en schepe-
nen en onder ruime be-
langstelling, de IJseprijs
plechtig uitgereikt aan
Marjan Van Haute van de
buurtwinkel in Tombeek
met de Vlaamse naam  ’t Winkelke. Dit jaar mocht Carmen
Geens haar kunstwerk, dat de naam “Verburgh” meekreeg,
persoonlijk overhandigen. De IJseprijs wordt jaarlijks
toegekend aan een handelszaak met een typische Vlaamse
naam. Dit jaar waren ook “Twalseree” en “De koude hap”
genomineerd.  KIM 1 somde tijdens haar welkomstwoord
eveneens de vroegere winnaars van de IJseprijs  op.

In zijn gelegenheidstoespraak zei burgemeester Dirk
Brankaer dat hij met de splitsing B-H-V kon leven, maar dat
de splitsing van het gerechtelijk arrondissement  ronduit
schandalig is. Hij vroeg zich af of de Vlaamse onderhande-
laars tijdens die gesprekken aan het slapen waren. Verder
uitte hij zijn bezorgdheid over de toenemende verfransing en
verengelsing van Overijse. Hij wees met de vinger naar han-
delszaken die zich in Overijse komen vestigen met personeel
dat geen Nederlands begrijpt of spreekt en herinnerde aan
de verantwoordelijkheid van de makelaars in onroerend
goed. Intussen werden in Overijse alle straatnaamborden
voorzien van het officiële Vlaams symbool om  alle inwoners
duidelijk te maken dat ze in een Vlaamse gemeente wonen
en werden de bushokjes door de gemeente vernieuwd, om
tweetalige of eentalige Franse of Engelse reclame te weren.
Hij brak een lans om eindelijk Overijse bij het arrondisse-
ment Leuven te voegen. Wij hoeven niet beschaamd te zijn
om Vlaming of om flamingant  te zijn, besloot hij zijn 11 juli-
boodschap.

Eerste schepen Dirk Dewolf zei dat er sinds de jaren tachtig
veel veranderd is, en herinnerde zich nog dat begin 1984 de
Franstalige Brusselaar Charles-Ferdinand Nothomb (PSC)
en toenmalig minister van Binnenlandse Zaken nog de
bevoegdheid had om de Rijkswacht naar Overijse te sturen
om een samenscholingsverbod te doen naleven (n.v.d.r. het

F.D.F. was van plan Franstalige klassen op te richten en de
Fransdolle Voerense Happart naar Overijse te laten komen
voor een meeting) en het college van burgemeester en
schepen administratief te laten arresteren en op te sluiten op
de binnenkoer van de toenmalige Rijkswachtpost aan het
Eeuwfeestplein. Hij benadrukte dat er na deze zesde staats-
hervorming er nog een zevende en achtste staatshervorming
zal komen. De zesde staatshervorming heeft ervoor gezorgd
dat Franstalige politici in Halle-Vilvoorde geen kandidaat
meer kunnen zijn voor de Kamer en dat de gevreesde corri-
dor langs de E411 definitief van de baan is, spijts de vele
pogingen die reeds werden ondernomen om b.v. de Brus-
selse metro door te trekken tot in Overijse. Over de
negatieve gevolgen van de splitsing van BHV voor de Vlamin-
gen en het op stapel staande BMR heeft hij geen uitspraken

gedaan. 

Deze officiële plechtigheid
werd afgesloten met het
zingen van ons Vlaams na-
tionaal volkslied.

Henri Otte
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* Op 4 september kon u op Canvas in de historische documen-
taire ‘Publiek geheim’ vernemen hoe het met het Sanatorium
te Tombeek gesteld is. Na het ‘mysterie’ van de verbran-
dingsoven in de tuin, het vraaggesprek met ‘buur’ Mathieu
Steensels, de verkenning van Johan Wambacqs boek ‘Het paleis
op de Heide’ ging men dieper in op het architectonisch
meesterwerk van Maxime Brunfaut uit 1937. Als 24-jarige met
de hulp weliswaar van vader Fernand zo’n prestatie leveren is
niet min. Na de sluiting van het TBC-sanatorium in 1987  loopt
het helemaal mis: verkrotting, plundering, vernieling... Onder
meer Brecht Van Duppen met ‘RedHetSanatorium’ luidde eind
2006 de alarmklok en sindsdien groeide er weer hoop. Het
gebouw (asielcentrum in 2000?) krijgt eindelijk in overeen-
stemming met de wensen van ‘Bos en Groen’ een rooskleurige
toekomst met seniorenflats, een rusthuisfunctie.

* Proficiat, Kris Bosmans met je vijfde plaats in de Olympische
wegrit van de Paralympics.

* Binnenkort wordt in Tervuren de 300e verjaardag van de
geboorte van prins Karel Alexander van Lorreinen her-
dacht. Als landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden bezat hij
drie residenties: een paleis te Brussel, een kasteel te
Mariemont en een kasteel te Tervuren. Zijn belangstelling voor
kunst, cultuur en wetenschap en zijn rijke hofleven lieten in
Tervuren diverse sporen na. 

Deze luisterrijke periode zal worden herdacht met een tentoon-
stelling in het gemeentelijk museum Hof van Melijn vanaf
19 oktober 2012 en diverse randactiviteiten zoals o.m. een
18e-eeuws dansspektakel in het Koloniënpaleis, een reeks
lezingen over 18e-eeuwse thema’s i.s.m. Davidsfonds, een wan-
deling ‘in de sporen van prins Karel’ door de Dienst Toerisme,
een film en een concert met Anne Cambier & I Justiniani geor-
ganiseerd door het Gemeenschapscentrum in de Sint-Janskerk.

* Voor hun selectie in Londen moesten de Vlaamse hockey-
meisjes Frans leren, de Waalse moesten geen Nederlands
kennen...

* Zondag 30 september om 11 u. gaat TAK “Dwars door Rode”.
En wel hierom:
Als pacificatie beteknt dat:
• cdH, PS, MR ea voor het eerst een Franstalige lijst in Halle
indienen,

• een niet-benoemde burgemeester het ontslag vraagt van de
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur omdat die
oproepingsbrieven in het Nederlands verstuurt,

• een straat niet kan vernoemd worden naar een oud-schepen
omdat het een Vlaming is,

dan kunnen wij niet anders besluiten dan dat:
• ze (Franstalige Belgen) het nog altijd niet begrepen hebben,
• onze Vlaamse politici moeten ophouden met het zaaien van
verwarring,

• het hoog tijd is dat u en ik hen dat eens duidelijk maken!

* De Vereniging Vlaams Overheidspersoneel (VVO) blijft bekom-
merd om Vlaanderens toekomst. Een paar maand geleden trok
een artikel van voorzitter Jozef Cassimons onze aandacht.
Waarheen met de Vlaamse Beweging, nu en later? Wat

scheelt er toch met de Vlaamse beweging? Een diepgaande
analyse vergezeld van aanbevelingen. En hierbij laten wij Peter
Vyncke aan het woord:
Het is enkel een kwestie van tijd. België zal blijven verdampen
tot het helemaal verdwijnt. Alle organisaties, verbonden en
verenigingen op dat niveau zullen op termijn ook hun bestaans-
reden zien verdwijnen.” Dat wordt dus het einde of de bekro-
ning van onze vzw VKD-Spoorslag.

* Zondag 9 september werd in TennisClub Panorama te Overijse
de finale gespeeld in de hoogste mannenafdeling. TC Panorama
tegen het Doornikse Vautour. Loop bij TC Panorama gerust
eens binnen om de uitslag te vernemen, je in te schrijven als
tennisspeler of om van de lekkere keuken van Hotel Panorama
te genieten. Zij plaatsen trouwens publiciteit in ons tijdschrift.
In ruil willen wij trouwens alle adverteerders graag onder uw
aandacht brengen! Zij krijgen van ons een lekker aperitiefje
aangeboden tijdens ons Stoempfestijn op 28 oktober in Ter IJe.
U komt toch ook?!

* Diezelfde dag bruiste Jezus-Eik van culturele activiteiten rond
Straffe Toeren met verkenning van de kelders van het Leonard-
kruispunt, rond Open Monumentendag met verkenning van
o.m. kerk en mirakelboek, dat midden 17e eeuw startte, rond
rommelmarkten en fietstochten, lekker eten en drinken dank
zij de Chiro, enz...  Proficiat, Jezus-Eikenaren, jullie doen het
UILstekend !

De Jezus-Eikse Uil is niet klein (te
krijgen), hoor!

* Naar analogie met het ganzenbord werd te Jezus-Eik naar een
idee van Miel Beelen een UILenbord gecreëerd. Grafisch ont-
werp van Jimmy Bollaerts met foto’s van geestdriftige leden
van Fotoklub Kreatief. 

* Waarom voelde Carla Galle (SP-a) zich als leidend ambtenaar
bij Bloso verplicht de sportieve gordelzondag af te schaffen?
Was het ‘trop flamand’? Zoekt Bloso voor 2013 nu iets ‘moins
flamand’?

* De anti-Vlaamse hetze draait nog steeds op volle toeren. Een
Nederlandstalig bericht van Belga waarin gesuggereerd wordt
dat het Hoeilaartse gemeentebestuur Nederlandstalige inwo-
ners zou bevoordelen, wordt in La Libre Belgique onder een
titel met “ …. discrimine ...” geplaatst. Scheefgetrokken, schan-
dalige “objectiviteit” van LLB en trouwens ook van de RTBf.

* Onze deelneming aan de Overijsese Jaarmarkt op zaterdag 25
augustus is een dikke meevaller geworden. Een originele kwis
met talrijke vochtige dubbel of tripelbeloningen. Vele interes-
sante gesprekken, een lach, en nieuwe abonnee. Komaan, wij
gaan ervoor! 

(FS)

Kort genoteerd
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SPOORSLAG IS VELE LEZERS EN LEZERESSEN
DANKBAAR OM ZOVEEL STEUN. Volgende steun-
abonnees verdienen een pluim. En u volgt ongetwij-
feld hun voorbeeld in 2013!

AALST: 20 euro F.V.D.
ANTWERPEN: 20 H.C.
BEERSEL: 20 V.P.
BELLEGEM: 20 J-P.D.W., L.D.
BERTEM: 20 J.B.
BEVEREN-WAAS: 20 A.R.
BEVERWIJK (Nederland): 25 H.B.
BOECHOUT: 25 H.K.
BRUGGE: 20 F.V.
BRUSSEL: 50 W.C.
DEURNE: 20 i.t.
DILBEEK: 20 M.G.
DWORP: 30 H.D.
EDEGEM: 20 M.D.S
ELSENE: 20 W.D.
GANSHOREN: 20 J.R.
GRIMBERGEN: 20 B.L.
HASSELT: 20 E.V.
HEVERLEE: 30 H.V. En 20 G.S.
HOEILAART: 25 J.T. En 20 N.V., H.B., E.V.Z., J.V.E., F.B.,
H.D., R.K., A.T., R.V.
HOOGLEDE: 20 A.D.
HULDENBERG: 20 P.S., H.V.P., R.D., h.v.
KRAAINEM: 20 G.B., M.B.
LA HULPE: 20 R.M.
LEUVEN: 20 F.K.
LINTER: 30 j.d.
LOONBEEK: 25 J.D. en 20 A.W.
LOVENDEGEM: 20 R.R.
LUBBEEK: 20 F.G.
MARIA-AALTER: 25 P.B.
MELLE: 25 K.M.
OOSTENDE: 25 J.D.M. En 20 M.D.
OVERIJSE: 50 G.C. En 40 P.B. En 30 P.P., E.V., L.F. en 25
M.G., R.B., D.V., R.G., A.C., P.V.S., L.V.D.L., H.D., P.R. en 20
K.D., B.M., I.V., W.G., F.D., L.V.L., J.D., L.D.D., D.D., G.V.H.,
R.G., W.V., R.P., W.V., J.G., Y.S., D.D., M.D.B., F.D.B., H.R.,
R.A., S.H., L.D.C., L.S., J.R., H.V.B., J.V., S.S., L.S., J.W., L.V.,
L.D., R.S., G.L., J.D., R.G., D.G., A.L., R.D., W.V.W., M.S.,
J.B., D.V.H., L.VDW.
PETEGEM-AAN-DE-LEIE: 25 N.H.
RELEGEM: 20 J.D’H.
ROESELARE: 200 L.V.
RUMST: 30 W.M.
SINT-AGATHA-BERCHEM: 20 H.V.E.
SINT-AGATHA-RODE: 30 J.R.
SINT-AMANDSBERG: 25 A.V.
SINT-JORIS-WEERT: 20 C.L.
SINT-PIETERS-LEEUW: 35 L.D.
STERREBEEK: 20 L.D.V.
TERVUREN: 30 M. en 25 J.D.R. en 20 J.S.
VILVOORDE: 20 D.V.D.V.
VOSSEM: 20 G.L.
WEMMEL: 25 M.D.D.
WESTRODE: 50 L.L.
WEZEMBEEK-OPPEM: 20 T.V.D.A.
WILRIJK: 20 W.K.
WILSELE: 20 D.D.C.
WOLVERTEM: 20 w.v.s.
ZAVENTEM: 20 H.V.
ZEEBRUGGE: 25 M.R.
ZEMST: 20 G.A.
ZOTTEGEM: 20 K.D.C.
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Vele Spoorslaglezers wagen hun kans. Dat vindt de redactie
fijn! En er komen niet alleen juiste oplossingen vanuit drui-
venstreekgemeenten op de graaitafel – nee, dat is niet het
juiste woord – op de Kronkeltafel terecht, wachtend op de
onschuldige hand.
Dit keer wint Jan Pierre
Dewijngaert uit Bellegem,
een man die Vlaanderen in
zijn hart draagt, de kronke-
lende boekenprijs. “ZOMER-
UUR” gaf hij als oplossing.
Proficiat!
En u weet het intussen. Even
je hersens onder druk zetten,
wat kronkelen en het juiste
resultaat, liever vandaag dan
morgen, aan de redactie
meedelen, via één der vol-
gende adressen: 
De Kronkel, Kardinaalstraat
20, 3090 Overijse of via 
e-post naar vkd_spoorslag@yahoo.com of
jena.de_wilde@skynet.be
Zoekt u mee? 

De Kronkel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 A V O N D L A N D
2 L A A O T O S
3 F B R U N O L C
4 A V W I M C H
5 G I E I E E
6 P A R S T K P
7 E E S A A D
8 R O N D E S L A
9 M I E K T A
10 E R I C E L
11 K N E C L E O
12 E G H A L L E

R8

E4

U6

M3

U7 Z1
O2

R5

Z1 O2 M3 E4 R5 U6 U7 R8

Oplossing vorig nummer:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 3 1

2 6

3
4 2

5 7

6
7
8
9 9 5 4

10
11
12 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontaal:

1. Pastoor van ... - ... het gras twee kontjes hoog is
2. Het Beleg van ... (tijdens de Tachtigjarige Oorlog) - ... in
de hand, ... in de tand

3. Er zit veel ... op die banden – Vroegere munteenheid
4. Succesnummers – Het koperen beeld van de aartsengel
Michaël met de ..., boven op de toren van het stadhuis
in Brussel, is meer dan 5 meter hoog

5. Gemeente in het Franse departement Pyrénées-Orien-
tales – Zij ... hem geld, maar kreeg het nooit meer terug

6. ... is strikt genomen 1000 gigabytes – The happy ... - ...
Spiegel

7. Domeinextensie toebedeeld aan de republiek van
Servië

8. Het was schrijver en wandelaar Omer Wattez die het
zuiden van Oost-Vlaanderen omdoopte tot de Vlaamse
...

9. Hou nu toch eens op met al dat ...
10. ... Berkhof - ..., re, mi
11. Tot stof en ... zul je wederkeren - ... Farrow
12. ... Heylen (actrice) - ... bij kas zitten

Verticaal:

1. Een ... heroïne – Iemand een ... voor ogen draaien
2. In 1901 werd er in ... steenkool ontdekt en in 1917 wer-
den de eerste steenkolen gedolven – Een naamloze ven-
nootschap maar dan in het Frans

3. Stany ... – Een godin in het latijn
4. Hij schreeuwde zich ... langs de omloop van de wieler-
wedstrijd – De eerste taksplaat voor ... dook in ons land
op in 1893

5. Wat de boer niet kent, dat ... hij niet - ..., la, les - ... King
Cole

6. Ziekte – Bruno ... was 67 jaar geleden de stichter van
het satirische weekblad ‘t Pallieterke

7. ... Steemans - ... is teer
8. Het bekendste Vlaamse kerstlied ‘Susa Nina’ werd
getoonzet door ... Preud’Homme – afkorting van ‘num-
mer’ – Franstalige partij

9. ... Esterella – Waardoor bloed stroomt  – Een lezing met
...’s houden

10. ... op laag water zoeken – Een ... is al lang geen zeep
meer, maar een TV-verhaal zonder begin of einde.



u STOEMP 
MET SOSSISSEN

u VLAAMSE 
KARBONNADE 
MET FRIET

u KINDERSCHOTEL

STOEMP-
FESTIJN

Zondag 28 oktober 2012 van 11.30 uur tot 15 uur
in parochiecentrum 'TER IJSE' 
Stationsstraat 8, Overijse-Centrum

STEUN UW TIJDSCHRIFT EN KOM LEKKER GENIETEN op het

JAARLIJKS 
VLAAMS 
ETENTJE

Kinderanimatie 
in de bovenzaal 
van Ter IJse

STOEMP-
FESTIJN 


