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800 jaar geleden viel Frankrijk voor het eerst Vlaanderen binnen.
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Redactioneel

Er is een onmiskenbare band tussen Nederland en Vlaanderen en dat is niet alleen de taal. Wij
noemen hen met weinig respect en meewarig de “Hollanders” en zij noemen ons om dezelfde
redenen die “belgen”. En toch kon de inhuldiging van koning Willem-Alexander op veel
belangstelling en sympathie rekenen in Vlaanderen. Tijdens zijn rede herinnerde koning Willem-
Alexander aan het “Plakkaat van Verlatinghe” van 26 juli 1581 (ondertekend in Den Haag als
gevolg van een beslissing die genomen werd op 22 juli 1581 door de Staten-Generaal van de
Nederlanden in Antwerpen, waarbij de Spanjaard Filips II werd afgezet als koning van de
Nederlanden. Dit wordt aangezien als de Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring en de
bevestiging van de Zeventien Provinciën met ondermeer het Hertogdom Brabant, het
Markgraafschap Antwerpen, het Graafschap Vlaanderen en de Heerlijkheid Mechelen. Door
de val van Antwerpen in augustus 1585 (heroverd door de Spanjaarden) werden deze
provincies opgesplitst in een republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden en de Zuidelijke
Nederlanden). Een aanzienlijk aantal Nederlanders wil een democratischer systeem en verkiest
een republiek boven een middeleeuwse monarchie. Het viel op dat er tijdens de inhuldiging
relatief veel leden van de Verenigde Kamers (Staten-Generaal) waren die geen eed van trouw
aan de koning hebben afgelegd, maar wel beloofden hem als staatshoofd te erkennen.
De Belgische kroonprins Philippe zou graag zijn vader Albert II opvolgen en twijfelde of hij op
evenveel enthousiasme zou kunnen rekenen als Willem-Alexander. Trouwens zijn ‘charisma’
tijdens de galadiners in Amsterdam was ondermaats. Ook is het respect van Philippe voor de
Vlamingen beperkt, dat bleek reeds uit het verleden en de steun die hij te verwachten heeft
vanuit Vlaanderen zal zeer klein zijn. Wij duimen alvast voor een democratische republiek
Vlaanderen! 

Intussen zijn de feesten van de arbeid voorbij. Het syndicalisme is niet meer wat het ooit
geweest is. Onze economie zit met een exportprobleem, veroorzaakt door de hoge loonlast en
één van de hoogste belastingen op arbeid in de EU. Sp-a en het ABVV willen daar plots iets aan
doen en spreken van loonmatiging en 150 duizend nieuwe jobs. Hoe ze dat zullen realiseren is
niet duidelijk. Het ACW en zijn geassocieerde bedrijven vinden dat het gratis middenveld zeer
belangrijk is voor onze welvaart, maar zwijgen zedig over hun enorme geldtegoeden die ze her
en der geplaatst hebben. De syndicale macht is prioritair en wordt verdeeld over drie
vakbonden. De oprichting van een nieuwe vakbond hebben zijn onder mekaar onmogelijk
gemaakt. Ze zijn ongenaakbaar, hebben geen rechtspersoonlijkheid, maken de uitkering van de
werkloosheid afhankelijk van het lidmaatschap, enz. Hoe lang zullen deze misbruiken blijven
bestaan? Ook dat is 1 mei en Rerum Novarum! Wij beweren niet dat de vakbonden nooit iets
goeds hebben gedaan. Wij appreciëren hun tussenkomsten bij de sluiting van grote en kleinere
bedrijven en het feit dat ze in de bres sprongen voor duizenden gesyndikeerde mensen die hun
job verloren. Deze goede daden worden jammer genoeg overschaduwd door roekeloze
stakingen die enorme economische schade berokkenen en ervaren worden als chantage.
Investeerders hoeden zich en zoeken stabielere en goedkopere oorden, ten nadele van nieuwe
jobs.

We werden in Vlaanderen geconfronteerd met enkele milieurampen. Een treinbestuurder die
twee keer zo snel reed als toegelaten, deed zes spoorwagons met een zeer giftig chemisch en
ontvlambaar goedje ontsporen. Een duizendtal mensen uit Wetteren en omgeving moesten in
ijltempo worden geëvacueerd. De situatie veranderde van uur tot uur. Dat belette de door het
ACW opgeleide politici niet om hard na te trappen op de kersverse gouverneur van Oost-
Vlaanderen (voorgedragen door N-VA), omdat hij niet goed zou gecommuniceerd hebben en
omdat hij niet in zijn glazen bol had gekeken! Ze gingen zelfs zo ver om te eisen dat de
coördinatie van die “onbekwame” gouverneur zou overgenomen worden door de federale
overheid. Ook dat kan je verwachten van het ACW…! En dan is er nog de CD&V-minister van
financiën K. Geens die de spaarboekjes (ze brengen amper 1% interest op) nog eens extra wil
belasten.

(afgesloten op 26-5-2013)

ED
IT
O
R
IA
A
L

 wett.  dep. BD 25 412

43e jaar gang - 2013   
mei - juni nr. 3

Twee maan de lijks tijd schrift  van de
vzw  VKD-Spoor slag
 Oplage: 2 400 exem pla ren

JAAR ABON NE MENT:
Indi vi du eel: € 15 - Steu na bon ne -
ment:  vanaf € 20 - Losse nummers:
€ 3,50

BANK NUM MER  van de vzw  
VKD-SPOOR SLAG: 
KBC : IBAN : BE41 4342 6165 8110

BIC : KREDBEBB

AAN GE SLO TEN VER E NI GIN GEN:
 De Beierij van IJse, Davidsfonds
Hoeilaart, Davidsfonds Overijse,
Davidsfonds Tervuren, De IJse -
zwaaiers Overijse, ’t Ge nootschap
Hoeilaart, Landelijke Gilde Overijse,
Marnixring Overijse De Vrijheijt, 
St.-Ceciliakoor Overijse, 
St.-Martinusharmo nie Overijse, Tros
Toneel vereniging Druivenstreek,
UNIZO Overijse, Vakantiegenoegens
Overijse, Vlaamse Klub Jezus-Eik,
Vlaams Genootschap Overijse,
vtb Kultuur Hoeilaart, VVB Druiven-
streek en VVB Jongeren Druiven-
streek

KERN RE DAC TIE:
 Ingrid De Wilde,  Greta Dumon, 
Jan Goossens, Henri Otte
(eindredacteur),  Francis
Stroobants (eindredacteur), Dries
Vanhaeght (voorzitter en
illustraties)

VASTE MEDEWERKERS:
Johan Deconinck, Stefaan
Hemeleers 

REDAC TIE A DRES: 
e-post: vkd_spoorslag@yahoo.com

WEBSTEK: 
www.spoorslag.org
Webstekbeheerder Koen Denayer

 VKD-SPOOR SLAG vzw:
voor zit ter: Dries Vanhaeght; 
onder voor zit ter: Jan Goossens; 
pen ning mees ter:  Johan Deco ninck;  
secre ta ris: Henri Otte

Onze vereniging is aangesloten bij
de Vlaamse Volksbeweging -
Brabant, bij het Halle-Vilvoorde -
komitee en bij het Overleg centrum
van Vlaamse Verenigingen.

Lees- en lidgeld: € 15,00 per jaar

De volgende werkvergadering

van de vzw VKD-Spoorslag

heeft plaats op dinsdag 

27 augustus 2013 om 20 uur 

in Den Blank te Overijse.

In dit nummer onder meer:

Het Plakkaat van Verlating . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Een VVB-afdeling in de streek  . . . . . . . . . . . . . . 7

Kennismaking Jan Spooren  . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Biljarten op zijn Belgisch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Zoekertjes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Merkwaardige franstaligheid  . . . . . . . . . . . . . . . 22



3Spoorslag jaargang 43, nummer 3 - 2013

V
LA
A
M
S B

EW
EG

EN

Links Vlaams-nationaal maandblad
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NEEM NU EEN ABONNEMENT
30 € voor 10 nummers!

De Europese Unie kost Vlaanderen veel belastingsgeld

Het geld dat België aan de Europese Unie stort, komt van de
Vlaamse belastingbetaler. Wie op zondagvoormiddag nog
naar de “Zevende Dag” van de VRT kijkt, wordt echter
regelmatig op het verkeerde been gezet.

Onlangs zei Barbara Pas, fractievoorzitter in de Kamer voor
VB, dat er per Vlaming jaarlijks € 286 netto voor de EU aan
belastingen wordt afgehouden. Dit is het hoogste bedrag van
alle EU-lidstaten en ruim vijf keer meer dan Wallonië. Voor
deze Belgische verhouding heeft zij Brussel als een
onderdeel van Vlaanderen beschouwd. Men kan daar
natuurlijk over discussiëren. Volgens de berekeningen die

Indra Dewitte en Ivan De Vadder (beiden VRT-journalisten)
lieten uitvoeren heeft men Brussel als een afzonderlijke
entiteit genomen die niets met Vlaanderen te maken heeft.
Dan zou, nog altijd volgens de VRT-journalisten, Brussel
€ 555,- per inwoner netto betalen aan de EU. Dit cijfer lijkt
onwaarschijnlijk hoog voor Brussel met 1,2 miljoen inwo-
ners. Als de VRT Vlaanderen afzonderlijk bekijkt, komen zij
uit op € 280 netto bijdrage aan de EU. Waarop die VRT
berekening gebaseerd is wazig. Hoe dan ook, als we Brussel
even buiten beschouwing laten, blijkt dat Vlaanderen toch
nog altijd met € 280 (?) koploper is. De berekeningen laten
andere cijfers zien.

Buiten categorie: Volgens de VRT. Dit lijkt ons onwaarschijnlijk! Van waar komt hun cijfermateriaal?

Hoofdst. Gewest Brussel € 330 miljoen??? 1,2 miljoen inwoners € 555 netto per Brusselaar?  

Enkele vergelijkingen:

Land / deelstaat Jaarlijkse vergoeding aan de EU Aantal inwoners Kost per inwoner
1 Deelstaat Vlaanderen € 1.802,2 miljoen 6,3 miljoen inwoners € 286 netto per Vlaming  
2 Nederland € 4.484,7 miljoen 16,4 miljoen inwoners € 273,4 netto per Nedelander  
3 Zweden € 1.782,2 miljoen 9,1 miljoen inwoners € 193,7 per Zweed  
4 Denemarken € 791 miljoen 5,4 miljoen inwoners € 143,8 per Deen  
6 Duitsland (16 deelstaten) € 11.189,7 miljoen 82,2 miljoen inwoners € 136,1 netto per inwoner  
7 Italië € 5.291,2 miljoen 59,6 miljoen inwoners € 85,4 netto per inwoner  
8 Deelstaat Wallonië € 236,5 miljoen 4,3 miljoen inwoners € 55 netto per Waal  

Toch ook interessant in de commentaren is de vaststelling
dat België jaarlijks minstens € 70 miljard in zijn totaliteit
afdraagt aan de EU. (Inclusief noodfondsen, leningen, risico
op aandelen van het IMF, enz.).  En dan is er nog de Euro
zelf, die door de structuur niet gedevalueerd kan worden en
dus extra gefinancierd wordt. De geschatte kost van deze
operatie komt voor elke Vlaming nog eens op netto € 6.000,.
Vlaanderen is de melkkoe! Vergeten wij ook niet de jaarlijk-
se € 16 miljard die getransfereerd worden van Vlaanderen
naar Wallonië. Wat velen niet weten is dat de ECB (Europese
Centrale Bank) bezig is met het drukken van massaal nieuw
geld, om aan de geldvraag van de noodleidende zuiderse
landen tegemoet te komen. Dit is natuurlijk een vorm van
devaluatie omdat dat nieuwe geld geen directe tegenwaarde
heeft en gedekt wordt door de bestaande tegenwaarden. Ziet
men dat als de oplossing?

H.R.O.
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Het Plakkaat van Verlating van 1581 herschreven

Op 26 juli 1581 zwoeren onze
moegetergde voorouders in de
Staten-Generaal van de Vere-
nigde Nederlanden in Den
Haag Koning Philips II af. Zij
riepen meteen hun onafhan-
kelijkheid uit. Ze waren ten
einde raad door de politiek
van uitbuiting en vervolging,
bedreven in naam van de
Koning van Spanje. Ze wilden
het de zoon van de in Gent
geboren Keizer Karel niet
vergeven dat hij hen in de
steek liet en onderdrukte, terwijl het toch de plicht van een
Vorst moet zijn, «zijn onderdanen te behoeden voor
ongeluk, overlast en geweld». Hij die zijn onderdanen
verdrukt en als slaven behandelt, hun eeuwenoude rechten
en vrijheden ontneemt en hun bezittingen in vreemde
handen doet overgaan, noemden zij een tiran. De Koning
heeft door zijn wanbeleid voldoende wettige redenen
gegeven om hem te verlaten en het recht te ontzeggen nog
als legitieme heerser op te treden.

Om gelijkaardige redenen hebben onze voorouders Keizer
Jozef II als wettige vorst afgezet. Op 22 november 1789
riepen de Staten van Vlaanderen in het Stadhuis van Gent
de onafhankelijkheid van Vlaanderen uit. Zij onderbouw-
den die met een Manifest dat op 4 januari 1790 door de
griffier van de Staten van Vlaanderen op de Vrijdagmarkt
werd voorgelezen. Op 11 januari 1790 sloten de overige
Zuidelijke Nederlanden zich bij deze afscheiding aan in
het Tractaet van Vereeniging of van de Vereenigde
Nederlandsche Staeten. Deze afscheidingsbeslissing was
geen lang leven beschoren want onze gewesten werden door
het revolutionaire Frankrijk geannexeerd, tot ze in 1814
na het Congres van Wenen met de Noordelijke Nederlanden
werden herenigd.

In 1830 bewerkten door Frankrijk gesteunde opstandelin-
gen een nieuwe secessie waaruit het Koninkrijk België
ontstond, dat zij in handen legden van Leopold I van
Saksen-Coburg. Na bijna 185 jaar heeft dit Koninkrijk
uitgediend.

Vandaag delen vele Vlamingen, tegenover de staat
België, die wordt verpersoonlijkt door Albert II van
Saksen-Coburg-Gotha, gelijkaardige gevoelens als hun
voorouders in 1581 en 1789.

1. België biedt enkel meerwaarde voor een kleine
bevoorrechte klasse.
Uit de recente aanslepende pogingen tot regeringsvor-
ming blijkt dat zelfs degenen die het meeste heil van
België verwachten, nog geen minieme geste willen doen
om het land te redden. Zelfs voor de toepassing van «de
grondwet en de wetten van het Belgische volk» wil men
een prijs doen betalen. De elementaire regels van goed
bestuur worden voortdurend met de voeten getreden,
terwijl enerzijds Vlaanderen het recht wordt ontzegd zijn

lot grotendeels in eigen hand te nemen en anderzijds
Wallonië terugschrikt voor het opnemen van zijn
verantwoordelijkheid voor eigen lot.

2. Aan de Vlamingen zal het niet gelegen hebben.
Zij werden anderhalve eeuw in het unitaire België
geluisd, misdeeld, misbruikt en steeds weer bedrogen.
In 1840 dienden ze een eerste wensenprogramma bij de
Kamer in, maar dit «Petitionnement» werd er niet eens
besproken. Elke latere beschermingsmaatregel moest
duur worden bevochten, dikwijls tegen de wil van de
Vorst. Tijdens de Eerste Wereldoorlog richtten de
Vlaamse frontsoldaten tot Koning Albert I tevergeefs hun
smeekbede: «Hier ons bloed, wanneer ons recht?». Meer
dan een halve eeuw geleden mochten de Vlamingen de
monarchie en dus het koninkrijk redden; maar de Koning
liet hen systematisch in de steek en koos steevast de kant
van de tegenpartij, tot op de dag van vandaag. 

3. Het sinds 1970 ingevoerde federalisme draaide uit
op oogverblinding.
Toen de vlijt van generaties Vlamingen zich eindelijk ging
vertalen in politieke macht, werd het Belgische roer
geleidelijk in federalistische richting omgegooid. Maar zij
die in het unitaire België hun zin konden doen, bleven het
federale België naar hun hand zetten. De Vlamingen
brachten steeds opnieuw de nodige federale loyauteit op
en eerbiedigden gewetensvol de bevoegdheidsverdeling
tussen de diverse bestuurslagen alsook het grondgebied
van de anderen. De andere kant was en is daar nooit toe
bereid. Zelfs de VELE MILJARDEN EURO die de
Vlamingen elk jaar opnieuw voor hun landgenoten veil
hebben, volstaan niet om dezen tot loyaal gedrag te
bewegen, laat staan tot enig respect voor de donoren. 

Besluit:

Verdere pogingen tot vorming van een federale regering
kunnen de doodstrijd van België alleen maar rekken,
onnodige tegenstellingen aanwakkeren, grote schade
toebrengen aan de inwoners en ondernemingen van het
land en de toekomst hypothekeren.

Vlaanderen en Wallonië kunnen best als zelfstandige
staten verder door het leven gaan, zoals Tsjechië,
Slowakije, de landen van het vroegere Joegoslavië en het
vroegere Oostenrijk en Hongarije, Noorwegen en
Zweden. Ze moeten de boedelscheiding rationeel, in
vriendschap en binnen een redelijke tijdspanne, waar
nodig met internationale arbitrage kunnen regelen.
Vlamingen en Walen moeten beseffen dat ze altijd
elkaars buren zullen blijven met een gemeenschappelijk
verleden en gedeelde belangen, waardoor ze elkaar
binnen de Europese Unie als bevoorrechte partners
zullen behandelen. Voor Brussel, dat integraal in
Vlaanderen ligt, is een gedurfd statuut aangewezen van
Europese, nationale en internationale hoofdstad met
ruim zelfbestuur, met medebeheer van en co-financie-
ring door de instellingen die er zijn gevestigd.

Pro Flandria 
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BMR versus BHG

Brussels Metropolitan Region (BMR) was een construc-
tie die in 2008 werd opgezet door vier werkgeversorgani-
saties (VOKA, BECI, UWE en VBO/FEB) onder de oorspron-
kelijke benaming Brussels Metropolitan. Ze heeft zich een
economische taak opgelegd: administratie en lasten voor de
bedrijven vereenvoudigen en zorgen voor ruimere expansie-
mogelijkheden. Dit zou ten goede moeten komen van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de hoge werkloosheids-
graad van Brussel en Wallonië indijken.

De Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap (BHG) is
een “samenwerkingsplatform” tussen het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest, het Vlaams Gewest en het Waals Gewest,
dat de Vlaamse B-partijen en de Franstalige partijen aan de
onderhandelingstafel voor de zesde staatshervorming
hebben beslist in 2012. Het is hoofdzakelijk de bedoeling
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest meer slagruimte en
beslissingrecht te geven voor elementen in dossiers die
behandeld moeten worden tot ver buiten het hoofdstedelijk
gewest en die dus betrekking hebben op de “ruime
omgeving”.

Emmanuel van Innes, voorzitter van het BMR en ook van
BECI (Brussels Enterprises Commerce and Industry), wil
van Brussel een betere en leefbaardere stad maken, een
economische “boost” geven vanuit de bedrijfswereld. Hij wil
dat doen door de “angst” van buitenlandse investeerders
voor onstabiliteit in het Belgisch beleid te maskeren of zeg
maar de meningsverschillen, de productiviteitsverschillen
en de graad van werkloosheid tussen Vlaanderen en
Wallonië te minimaliseren. En dit omdat Brussel econo-
misch belangrijk is voor Vlaanderen en Wallonië, vanzelf-
sprekend binnen het federale koninkrijk België. Brussel, zo
zegt hij, is vitaal voor de Belgische unitaire staat, als
hoofdstad van de Europese Unie, het hoofdkwartier van de
Navo en de maatschappelijke zetel van duizenden(?)
internationale organisaties. Een “déjà vu”-verhaal. 
BMR wil aan Brussel veel meer macht geven als
zakencentrum. Daarom is er een betere coördinatie nodig
die verder gaat dan de 19 gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Hij stelt niet dat die 19 gemeenten
moeten samenvloeien tot één geheel, maar wil wel dat de 62
gemeenten uit het arrondissement Halle-Vilvoorde en Waals-
Brabant tot één regio moeten behoren, zonder rekening te
houden met taal- en cultuurverschillen. Men ging hiervoor te
rade bij de universiteit van Basel, waar men denkt dat hier
alles Franstalig en Frans-cultureel gebonden is (n.v.d.r.: in

België spreek toch iedereen Frans, dus…). Zij hebben ver
van de “werkvloer” een “Benchmarking Analysis” uitgevoerd
om aan te tonen dat de stellingen uitvoerbaar zijn. Als
verdediging gebruikt E. van Innes het feit dat mensen
samenwonen in Brussel en omgeving, met eenzelfde
economische en fysische ondergrond. Taal en onderwijs zijn
gelijklopend al denk hij dat het Engels een hoofdrol moet
krijgen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is goed voor
20% van het nationaal inkomen en heeft 20% werklozen. De
gemeenschappelijke problemen in het Hoofdstedelijk
Gewest, Halle-Vilvoorde en Waals Brabant  inzake mobiliteit,
werkgelegenheid en onderwijs zijn dezelfde(?) en moeten
door de krachten te bundelen opgelost te worden. Hij voegt
er snel aan toe dat het BMR geen agenda heeft om de
institutionele grenzen van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest uit te breiden.
Sinds 2008 zou het project “Business Route 2018 for
Metropolitan Brussels” vooruitgang geboekt hebben voor
tewerkstelling in de brede regio van Brussel. BMR wil meer
jobs creëren voor laaggeschoolden in Brussel en
(buitenlandse) investeerders aantrekken. Over sociale
onrust, loonkost, hoge belastingen op arbeid en de
productiviteitsverschillen zegt hij geen woord.
De echte problemen worden uit de weg gegaan. De
loonhandicap en het verlies aan omzet, dus ook jobs, te
wijten aan de betere commerciële voorwaarden van de lage
loonlanden binnen de EU, denk maar aan de verplichte
Europese aanbestedingen (autobussen van de Lijn, de Fyra,
enz...). Wij vermoeden dat achter het BMR een verborgen
agenda zit die veel verder gaat dan het zuivere economische.

Het principe van de Brusselse Hoofdstedelijke Gemeen-
schap (BHG) (of moeten wij schrijven: ‘la très grande
Bruxelles’?) werd samen met het vlinderakkoord gestemd
en als bijkomend punt opgenomen en maakt nu deel uit van
de bijzondere wet tot hervorming van de instellingen. BHG
is een politiek onderwerp en moet nog worden gerealiseerd
na stemming van de bijzondere wet tot hervorming van de
instellingen. Het vlinderakkoord spreekt over de
“grootstedelijke zone”. Maar belangrijk daarin is dat alle
gemeenten (119) uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, uit
Vlaams- en Waals-Brabant (arrondissementen Halle-
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Vilvoorde, Leuven en Nijvel), het Vlaams Gewest, het Waals
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplicht
worden lid te zijn. De gewesten worden verplicht een
samenwerkingsakkoord af te sluiten om de regels en het
voorwerp van het overleg vast te leggen. De provincies!) zijn
vrij om zich al dan niet aan te sluiten. In het staatsblad van
22 augustus 2012 werd artikel 92bis aangevuld met §7,
zijnde: “Er wordt een Brusselse Hoofdstedelijke Gemeen-
schap opgericht met het oog op overleg over aangelegen-
heden die meerdere gewesten aanbelangen, zoals mobili-
teit, verkeersveiligheid en wegeniswerken vanuit, naar en
rond Brussel. Zij zijn samen met de vertegenwoordiger
van hun respectievelijke regeringen van rechtswege lid van
de Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap”.  
Merkwaardig daarbij is, op voorstel van minister J. Milquet
(cdH), dat er niet op de goedkeuring moet gewacht worden
om het Vlaams Gewest te verplichten grondig overleg te
plegen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mocht om
een of andere reden een op- of afrit van Vlaamse ring rond
Brussel (R0) afgesloten worden. Volgens VOKA (die
betrokken was bij het project BMR) is het allemaal niet zo
erg. BHG zou zich enkel mogen inlaten met gewestmateries
en niet met gemeenschapsmateries. BHG zou een
overlegplatform zijn, zonder enige verplichting tot overleg.
Een beslissing genomen door een gewest kan niet
aangevochten worden door een ander gewest. Vermits de
overlegthema’s alleen mogen handelen over gewestbevoegd-
heden is het niet duidelijk wat de rol kan zijn van het
verplichte lidmaatschap van gemeenten en gelet op de
omvang (veel te log) zal dit niet werkbaar zijn, zonder te
spreken over de kostprijs van de zitpenningen! BHG is zeker

geen lege doos zoals de Vlaamse B-partijen beweren. Het
GEN (RER) maakt daar ondermeer deel van uit. Hoe lang zal
het nog duren eer de luchthaven van Zaventem aan de beurt
komt?

We willen er wel van uit gaan dat de vier werkgevers-
organisaties (1 Nederlandstalige, 1 tweetalige en 2 Frans-
talige) het in 2008, na de catastrofe van Leman Brothers in
de VS, op zoek zijn gegaan naar een manier om onze
economie in Brussel en Wallonië een duwtje in de rug te
geven. Maar al gauw bleek dat overwegend Brusselse en
Waalse belangen primeerden en dat Vlaams-Brabant
‘gebruikt’ werd om hun cijfers de hoogte in te jagen.
Franstalige politieke partijen grepen de kans om hun
dominantie op Vlaams- Brabant te vergroten met de gekende
slogans “le désenclavenet de Bruxelles de manière évidente”
en “l’élargement de Bruxelles sur base du Grand Brabant”.
Nog maar eens lieten de Vlaamse B-partijen ons in de kou
staan en lijken ze machteloos tegenover de gewiekste
Franstaligen. Men kan niet ontkennen dat er belangrijke
raakvlakken zijn tussen enerzijds het BMR met een
economisch draagvlak en anderzijds de BHG met een
politiek draagvlak. Waren er bij het tot stand komen van het
vlinderakkoord afspraken? De BHG-structuur, als ze
goedgekeurd geraakt, vergroot de slagkracht van het BMR
en zal het streven naar een onafhankelijk Vlaanderen of later
misschien naar een confederaal Vlaanderen nog maar eens
bemoeilijken. BHG versterkt de positie van het Belgisch
nationalisme.

Henri Otte

* Ondanks de ferme inspanningen van de Vlaamse Regering staan er nog 20.852 personen met een handicap op een
wachtlijst!
* Volgens minister Jo Van Deurzen (2011) zijn er tegen 2021 nog 20.000 bijkomende rusthuisbedden nodig!!
* Minister Pascal Smet geeft de cijfers voor nodige scholenbouw en -vernieuwing: 3,14 miljard!!!
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Een VVB-afdeling in UW Streek!

Mijn naam is Mandy Bubier
en ik ben voorzitter van
VVB-Druivenstreek, een
nieuwe afdeling sinds 10
april 2013. Ik ben een
geboren en getogen Ameri-
kaanse. Ik raakte betrok-
ken bij de Vlaamse bewe-
ging na een nogal bizarre

situatie. Ik werd in Brussel gearresteerd omdat ik samen met
vier anderen een foto met een Vlaamse vlag liet nemen op
een 21 juli. We stonden op het voorplein van het station
Brussel-Centraal en waarop zich ook een pak mensen met
Waalse vlaggen bevond. De situatie riep een aantal vragen op
bij mij: Waarom is het O.K. om een Waalse vlag te hebben,
terwijl het nemen van foto met een Vlaamse vlag reden
genoeg is om gearresteerd te worden? Hoe kan een
regionale vlag in haar eigen hoofdstad verbannen worden?
Terwijl ik naar antwoorden zocht, rezen er steeds maar meer
vragen: Hoe is het mogelijk dat de burgers van een land in
hun hoofdstad niet in hun eigen taal bediend kunnen
worden? Of zelfs niet op hun eigen grondgebied? Waarom
tellen de Waalse stemmen voor meer dan de Vlaamse voor
het federale parlement? Waarom moeten Vlamingen meer
belasting betalen en toch minder vertegenwoordigd in de
regering zijn? Waarom heeft dit alles nog geen burgeroorlog
uitgelokt? Hoe komt het dat de grootste politieke partij in
Vlaanderen geen inspraak in de overheid? Hoe komt het dat
6 miljoen Vlamingen worden gegijzeld door 4 miljoen Frans-
taligen? Er zijn in feite geen antwoorden op deze vragen, die
niet een passieve aanvaarding van de ingebouwde ongelijk-
heid tussen de Franstaligen en de Vlamingen van België
vergen. Ongelijkheden die zich diep en breed in de maat-
schappij bevinden, en die eerlijk gezegd geen plaats hoe dan
ook hebben in een democratie gebaseerd op principes van
gelijkheid. En als Amerikaanse is een passieve aanvaarding
van ongelijkheid en onrechtvaardigheid gewoonweg niet
mijn ding.

Als ik in Brussel en de Rand rondkijk, dan zie ik Vlaamse
gemeenten die door de jaren heen hun Vlaamse meerderheid
verloren aan de Franstaligen. Normaal gezien zou dit op zich
geen probleem hoeven te zijn. Het probleem doet zich
wederom voor door de totale afwijzing van alles wat Vlaams
is, een weigering om de taal te leren en om te integreren, in
plaats daarvan kwam en komt er een imposant actief beleid
met als de vernietiging van de lokale Vlaamse gemeenschap.
Het resultaat van dit beleid is de vernietiging van het lokale
gemeenschapsleven, de vernietiging van de lokale culturele
centra, het annuleren van de lokale markten, van jaarlijkse
sportevenementen, de sluiting van de plaatselijke jeugd-
huizen, en het ergste van alles, een sfeer van uiterste
vijandigheid tussen de twee gemeenschappen. In het kort,
de verfransing van de Vlaamse dorpen leidt tot zeer zieke
lokale gemeenschappen die niet in staat zijn aan de
behoeften van hun bewoners te voldoen, of ze nu Frans,
Vlaams of Chinees zijn. Gezien het feit dat we ons in een
streek van massale internationale aanwezigheid bevinden, is
dit van belang.

Honderden andere culturen over de hele wereld integreren
in de lokale cultuur zonder deze te vernietigen. Ik ben ervan
overtuigd dat de Franstaligen, zijnde de superieure cultuur
die ze denken te zijn, dit ook kunnen. Verfransing is geen
natuurlijke sociaal geografische evolutie zoals velen
hiervoor willen pleiten, maar een kwestie van duidelijke
doelstellingen en een beleid die een versterking, in plaats
van een verzwakking van onze lokale culturele gemeen-
schap aanmoedigen.
VVB eist de onafhankelijkheid van Vlaanderen uit België.
Maar de echte separatisten zijn de Franstaligen. Rond het
begin van de twintigste eeuw boden de toenmalige Vlaamse
politici aan om een verenigd tweetalig België te vormen,
maar de Franstaligen weigerden dit. In plaats daarvan,
eisten de Franstaligen afzonderlijke gebieden en gescheiden
identiteiten. De Franstalige afwijzing van alles wat Vlaams
is, blijkt in feite de kern van het probleem te zijn. De
Belgische regering wil niets te maken hebben met de
Vlaamse gelijkheid of echte democratie. Dit werd duidelijk
aangetoond in het recente zognaamde BHV-akkoord. In
plaats van het maken van oprechte intenties om een verdere
vernietiging van de Vlaamse Gemeenschap te voorkomen,
hebben de Franstaligen van de gelegenheid gebruik gemaakt
om te nemen wat ze konden grijpen en duwden ze de
Vlamingen verder uit Brussel en uit de Vlaamse Rand. Als de
Franstaligen oprecht geïnteresseerd zouden zijn in het
samenhouden van België, dan zouden we echt verzoenende
gebaren gezien hebben, maar in plaats daarvan verloren de
Vlamingen meer rechten en meer grondgebied. Is het
verwonderlijk dat er momenteel drie afzonderlijke
grondwettelijke gerechtsprocedures zijn om de BHV-
overeenkomsten te betwisten.
Onafhankelijkheid en zelfbestuur zijn voor de toekomst van
Vlaanderen de enige weg vooruit, door hun streven naar
Vlaamse onafhankelijkheid ben ik toegetreden tot de VVB.
Vlaanderen heeft veel aan de Europese gemeenschap te
bieden, zoals een gezonde economie, beter onderwijs,
gezonde zakelijke mentaliteit met efficiënte werkmethoden,
om er maar een paar te noemen. Ik geloof dat wij allemaal
een inspanning moeten leveren om de Vlaamse cultuur in
België te steunen, niet alleen omwille van de Vlamingen,
maar ter wille van Europa ook.
Wat uw politieke of religieuze overtuiging ook moge zijn, u
bent van harte welkom om ons te vervoegen. En het moet
duidelijk zijn dat je niet hoeft Vlaming te zijn of zelfs perfect
Nederlands te spreken om ons te steunen of om lid van de
Vlaamse gemeenschap te zijn.

Mandy Bubier
Voorzitter VVB-Druivenstreek
Redactie www.the-informed-xpat.be
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De Vlaamse Volksbeweging (VVB)

Ter gelegenheid van de oprichting van VVB-Druivenstreek
houdt Peter De Roover een toespraak over de Vlaamse
beweging.

Vrijdag 21 juni 2013 om 20 uur,
GC Felix Sohie, Hoeilaart
Gratis inkom

De Vlaamse beweging is ontstaan uit de wrevel van de
Vlaamse bevolking met de Belgische overheid omdat de
Vlamingen vanaf het begin als tweederangsburgers door de
Belgische doch Franstalige zogenaamde elite werden
beschouwd.
Eerst was er de culturele identiteit via figuren als Hendrik
Conscience en Albrecht Rodenbach. Tijdens de Grote
Oorlog ontstond pas goed de ontvoogdingsstrijd voor een
autonoom Vlaanderen. Als VVB herdenken we vanaf volgend
jaar Wereldoorlog I met een aantal evenementen.
Maar die ontvoogdingsstrijd is tot op heden spijtig genoeg
nog niet afgelopen. Peter De Roover zal deze strijd

bespreken en vooral de hedendaagse situatie toelichten.

De VVB werd opgericht in 1956 als partij-onafhankelijke
drukkingsgroep die ijverde voor federalisme, toendertijd
een revolutionair project. Nu het federalisme in België
ingevoerd is, doch niet goed functioneert, wil de VVB van
Vlaanderen een volwaardige lidstaat van Europa maken. Het
project is even revolutionair, de beweging even partij-
onafhankelijk.

Peter De Roover is ere-voorzitter van de VVB en onder zijn
leiding koos de VVB voor een Vlaamse onafhankelijkheid.
Hij was tot voor kort politiek secretaris van de VVB en is nu
chef politiek van het maandblad “Doorbraak”.

Meer inlichtingen? 
Mandy Bubier
GSM: 0478 907 908
Druivenstreek@vvb.org 

D e  Br u s s e l s e M e t r o p o o l,  een nieuwe olievlek?

op 16 juni om  9.30 uur in Huis Van Dijck, Frederik De Merodestraat 33, te Mechelen

Vijf Marnixringen
(Antwerpen Violier, Mechelen Gaston Feremans, Lieven Gevaert, Noordrand, Overijse De Vrijheijt) 

organiseren een Ochtendsymposium over de Brusselse Metropolitane Regio (BMR), met

Emmanuel van Innis, voorzitter van de BMR, die het plan technisch uit de doeken zal doen. 
UCL-professor Philippe Van Parijs verdedigt BMR en derivaten tijdens het debat.      
Peter de Roover, Doorbraak zal de gevaren ervan haarfijn uit de doeken doen. 
Chris Michel is moderator.

Programma:
9.30 u.: Ontvangst.
10 – 12 u.: Ochtendsymposium.
12 – 13 u.: Receptie.

Elektronisch inschrijven voor 12 juni is noodzakelijk bij Vranken1@pandora.be. 
Deelname: € 15,- over te schrijven op BE97 7340 1686 3549 van Marnixring Overijse De Vrijheijt.
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De Marnixring Overijse De Vrijheijt verwelkomt
burgemeester Jan Spooren uit Tervuren

De Marnixring is een Internationale Serviceclub vzw, politiek onafhankelijk, die tot doel heeft de Nederlandse taal en cul-
tuurgemeenschap te dienen. In de Druivenstreek is de Marnixring vertegenwoordigd door Overijse de Vrijheijt. De
Marnixring heeft eveneens een “Forumfunctie” waar andere organisaties begaan met een problematiek die ook de
Marnixring aanbelangt, hun verschillende opvattingen aan mekaar kunnen toetsen. De Marnixring wil daarbij een
katalysator zijn, die zoals in de scheikunde een proces bevorderen zonder aan de reactie deel te nemen. In die context
werd op 16 mei de kersverse burgemeester Jan Spooren van Tervuren uitgenodigd voor een gesprek. De burgemeester
werd ingeleid door ondervoorzitter Filip De Troij met niet mis te verstane welkomstwoorden: 

Zo sprak Filip De Troij:

Vanavond hebben we het genoegen de heer Jan Spooren,
eerste N-VA-burgemeester uit de streek, te hebben als onze
gastspreker. Wij lezen bij de Marnixring ook al eens een
krant, een zelfverklaarde kwaliteitskrant natuurlijk want
we hebben geen andere in Vlaanderen, en daarin lees je
bijna dagelijks dat je moet opletten met N-VA-burge-

meesters...
Daarom heeft het bestuur van onze Ring aan de

vrouwelijke leden gevraagd om hun hoofddoeken thuis te
laten, daarom hebben Patrick en Greta de foto’s van Albert
en Paola van de muur gehaald en daarom ook staat de
Politie paraat om in te grijpen bij de minste klacht van

omwonenden.

En ik heb het even nagekeken: er rijden gelukkig geen
treinen door Overijse of Tervuren. Zo kan Jan ook al niet
weggeroepen worden voor een ontspoorde wagon. Ja, er
wordt in Vlaanderen tegenwoordig nogal wat gif gespoten.
In Wetteren maar nog meer in de media. De N-VA krijgt van
alles de schuld. Zelfs als na hevige regenval een migranten-
wijk blank staat, schreeuwt men brand én moord over de

partij van onze spreker van vanavond.
....

...eerst echter nog een paar woordjes over onze vereniging
en onze naam. Vermits hier nogal wat N-VA-leden aan-
wezig zijn en de politiek niet ver weg was, mag dat
hopelijk wat gekleurder én ludieker. Dus lopen jullie

a.u.b. nog niet weg en Danny stop uw oren dicht als ik
mij weer teveel laat gaan. Ik blijf wel bij het onderwerp

van vanavond, dat was ‘de Spooren’.
Het woord Vrijheijt is een Middelnederlands woord dat
een rechtsgebied aanduidt van een vrije stad. Overijse

had zijn eigen vrijheid in de 13e eeuw.
Bij de oprichting van onze Ring werd gekozen voor de
naam Overijse De Vrijheijt in de hoop dat we samen
met Tervuren, Hoeilaart, Huldenberg en 304 andere
Vlaamse gemeenten ooit onze vrijheid terugwinnen.

Binnen exact 375 dagen drink ik terug een glas alcohol
om dat te vieren of...om ons verdriet te verdrinken als

respectievelijk de Belgische dan wel de Vlaamse trein van
de Spooren rijdt. In 2014 zal er dus minstens één trein
ontsporen. Niet moeilijk als de NMBS de Spooren leidt.

Daar staakt men voortdurend of indien niet, rijdt men de
wagons in de berm. Ze hebben bij de NMBS daarvoor dan

ook duizenden dwarsliggers.
Op 25 mei 2014 dus, bijna exact 70 jaar na D-Day zal
Vlaanderen zijn V-Dag kennen. Met 3 miljoen kiezers

moeten we de kliffen van de Wetstraat beklimmen. Het zal

een heuse slag worden die 25e mei, een kiesslag zonder
voorgaande tussen de

Gele V-partijen en  de Rode B-partijen.

Daarom, beste genodigden, nog dit: laat Jan, burge-
meester Jan welteverstaan, een voorbeeld voor  jullie zijn.
Er zijn er hier die hopelijk ooit in zijn politieke Spooren

zullen volgen. Om te beginnen al Jan, ....
De Broyer welteverstaan, die maar één hartslag
verwijderd is van de hoogste functie in Overijse.

In Hoeilaart en in Huldenberg idem dito al zal daar
eerst nog wat meer water door d’IJse moeten stromen.
We kregen echter het laatste jaar heel wat minder Bart

De Wever, zo’n 50 kg minder. Maar ik pleit vandaag juist
voor meer van hem want volgend jaar moet N-VA de deur
naar meer vrijheid openbreken. Voor alle Vlamingen

natuurlijk en niet die deur laten dichtklappen eens zij en
hun verkozenen erdoor zijn. Daarom pleit ik behalve voor
meer Bart ook voor de stok achter de deur ...om die deur

open te houden zodat alle zes miljoen Vlamingen
meekunnen naar onze Vrijheijt.

Die deur moet geopend want deze federale regering doet
het niet goed. Ze koopt de mensen om met hun eigen geld.
Meer en meer mensen vragen zich dan ook telkens af

hoeveel van de maand er weer zal overblijven op het einde
van hun geld. En dan willen ze nog de belastingsbrief
gaan veréénvoudigen. Ze zullen dat doen zoals ze BHV
hebben gesplitst. Het belastingsformulier zal namelijk

nog maar twee rubrieken kennen.
De eerste: Hoeveel verdient u?

En de tweede: Stort nu dat bedrag op onze rekening.
Of in het kader van ons onderwerp van vanavond: de

regering zegt dat er licht is aan het einde van de tunnel.
Wel ze vergist zich want wat ze ziet, zijn de koplichten

van een aankomende trein, de inflatietrein.

Er is dus nood aan structurele maatregelen, ook op
niveau van de Vlaamse regering. Die zou zich bijvoor-

beeld moeten toeleggen op het  creëren van jobs, maar ook
en vooral op het creëren van meer... buitenland.  De naam
van dit hotel is niet toevallig Panorama, sommigen hoor-
den dit al maar voor de anderen verklap ik graag dat dit
hotel bekend is voor zijn Panorama tot in het buitenland.
Dus als dat nu nog zou bekrachtigd worden in het Vlaams
Parlement dan zijn we al een stap vooruit. Bijvoorbeeld
zullen we bij onze reizen goedkoper en sneller in het

buitenland zijn...

Toch moet u weten dat ik Walen echt sympathieke mensen
vind, ze zijn alleen helemaal anders dan wij. Dus op de
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vraag wat we in dit land nog samen moeten doen, zou ik,
zoals wielrenner Alberto Contador, antwoorden:

zero, zero, zero, zero, ...

En ik besluit met een gedicht:

Beste burgemeester Jan Spooren,
Was jij maar coördinator van rampen bij de sporen.

Dan zouden de kranten niet weten wat schrijven
Want  ze willen alleen fouten van N-VA overdrijven.

Jij kwam niet uit de “Congo” maar uit  de Limburg
En nu ben je de bekendste inwoner van Duisburg.

Gelegen in Vlaanderen en niet Duitsland
Dat laatste is binnenkort niet meer ons belangrijkste

buurland

- En nu al een kleine verkiezingsslogan -

Wij Spooren Jan... aan om deel te nemen in 2014
Zo krijgt de NVA zijn noodzakelijke stijging van een percent

of tien

Want nooit stond Vlaanderen voor heter vuren,
Maar nu het woord aan d’eerste burger van Tervuren.

De Tervuurse burgemeester heeft in zijn betoog uitgelegd
hoe hij een Vlaams beleid heel concreet wil maken in zijn
gemeente. Hij heeft de ambitie om concrete dingen te
realiseren en de kleinere hechte gemeenschappen in Groot-

Tervuren te versterken. Tervuren is een gemeente met veel
eurocraten, Navoleden en kaderleden van multinationals.
Het is zeker niet de bedoeling om anderstaligen of
inwijkelingen, hetzij uit de EU of daarbuiten, af te schrikken
of uit te sluiten, wel integendeel! Hij zal de burgemeester zijn
van alle inwoners en zal ernaar streven dat iedereen, daar
waar nodig, de kans krijgt om zich op een soepele manier te
integreren, zoals dat ook in onze buurlanden gebeurt. Ze
zullen aangemoedigd worden om taallessen Nederlands te
volgen om hen toe te laten zich thuis te voelen en
gemakkelijker de gemeentelijke informatie te begrijpen en
de communicatie in het Nederlands te vergemakkelijken.
Het is wel de bedoeling erover te waken dat Groot-Tervuren,
duidelijk herkenbaar, een Vlaamse gemeente is en blijft.
Ondermeer zullen de handelszaken, de horeca, de sport-
verenigingen en de onderwijsinstellingen aangesproken
worden. 

En om hem een beetje beter te laten kennen aan onze
abonnees voegt H.O. hier een korte levensschets aan toe:
Jan Spooren werd 44 jaar geleden geboren in het Limburgse
Herk-de-Stad. Op zijn vijfentwintigste was hij de jongste
schepen in Vlaanderen. Begin 2000 verhuisde hij naar
Duisburg, een deelgemeente van Tervuren. Tervuren wordt
net als Huldenberg bij de Druivenstreek gerekend, maar
behoort tot het arrondissement Leuven.
Hij is licentiaat Rechten met een specialisatie Europees
sociaal recht, is gehuwd en heeft vier kinderen.
Professioneel is hij secretaris-generaal van het Europees
Platform voor Revalidatie, een organisatie die de zorgver-
strekkers in de gehandicaptensector in Europa vertegen-
woordigt.
Sinds 2012 is hij burgemeester van Tervuren binnen een
coalitie van N-VA, CD&V en Groen+.  
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De Dorpsraad van Eizer en enkele verenigingen

De Dorpsraad van Eizer werd in 2003 opgericht op vraag van
de gemeentelijke overheid van Overijse volgens statuten
opgelegd door diezelfde overheid. De Eizerse Dorpsraad is
een feitelijke vereniging en vormt een overkoepelend
overleg- en samenwerkingsorgaan van alle Vlaamse, sociale
en culturele verenigingen van het dorp, natuurlijke personen
en instellingen, maar dit geldt evenzeer voor de raden van
Jezus-Eik, Maleizen, Terlanen en Tombeek. Alleen Overijse-
Centrum heeft géén dorpsraad.
De doelstellingen van een dorpsraad zijn vooral stimulerend
van aard.
Alle Vlaamse, sociale en culturele verenigingen van Eizer,
erkend door één van de gemeentelijke raden, en de onder-
wijsinstellingen van het dorp kunnen lid worden van de
Dorpsraad en er elk maximum twee vertegenwoordigers
met stemrecht naar toe sturen. Daarnaast kunnen natuur-
lijke personen, die doelmatig bijdragen tot de bloei en de
ontwikkeling van de Dorpsraad, worden gecoöpteerd tot
een maximum van 20% van de leden.  Maximum 2/3e van het
aantal leden mag tot hetzelfde geslacht behoren. 
Omwille van de speciale situatie van ons Dorp, dat te paard
zit op twee gemeenten (Overijse en Duisburg-Tervuren),
kreeg de Dorpsraad van Eizer van het Overijsese gemeente-
bestuur de toelating ook personen van IJzer-Duisburg
(gemeente Tervuren) lid te laten worden. Concreet richten
zich alle activiteiten van de Dorpsraad tot het hele dorp en
niet alleen op de inwoners van Eizer-Overijse. 
Luk Fluyt is voorzitter en Kryne Dekock ondervoorzitster
van de raad, die volgende verenigingen telt: Oudercomité
van de Sint-Jozefsschool, Landelijke Gilde van Eizer,
Mannenbond, De Vrolijke Vrienden (Bond van de gepensio-
neerden van Eizer), Voetbalclub V.K. Eizer, K.F. Sint-Rochus,
K.H. Eendracht Maakt Macht, Chiro Iserna, J.C. Den Bloets
en KVLV.  Verenigingen van Eizer, die nog niet vertegenwoor-
digd zijn, blijven welkom om ook afgevaardigden naar de
Dorpsraad te sturen.   
De Dorpsraad coördineert sinds enkele jaren de Eizerse

Feesten (september) en organiseert de nieuwjaarsrecepties
“Eizer trakteert Eizer” (januari) en het Staartje van de
Processie (zomerkermis). Daarnaast geeft de Dorpsraad ook
driemaal per jaar een dorpskrant uit.  Ook de activiteiten van
het project “Hecht Eizer Glanst” in het Cultuurjaar 2010
werden door de Dorpsraad gecoördineerd. U begrijpt dat de
Dorpsraad hulp krijgt van enkele enthousiaste “losse”
medewerkers. De lijst van leden en losse medewerkers van
de Dorpsraad hangt op in het wijkcentrum De Fraat, langs
de Duisburgsesteenweg.
De Dorpsraad ontvangt voor haar werkingskosten een
jaarlijkse dotatie van 500 € van de gemeente Overijse. En
sinds een tweetal jaren heeft ook de gemeente Tervuren een
financiële bijdrage geleverd. Deze bijdragen volstaan niet
om de feesten en recepties te bekostigen en om de
dorpskrant uit te geven. Daarom werd al een paar keren een
vrijwillige bijdrage gevraagd aan de verenigingen, met
meestal een positieve reactie. De inkomsten van het
bovenvermelde “Staartje van de Processie” en eenmalige
inkomsten, zoals de verkoop van het Eizerbier “Dweizerik”,
laten ons (voorlopig) toe de dorpskrant gratis uit te geven en
in elke brievenbus van Eizer en IJzer te stoppen.   

U kan de Dorpsraad contacteren via e-post op adres
hecht.eizer@gmail.com of via Bpost “Secretariaat Dorps-
raad, p.a. Jean-Louis Tastenhoye, Lindaalhof 30, 3090 Eizer-
Overijse” en hieronder leest u wat u nog kunt meemaken.
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Activiteitenkalender voor de rest van dit jaar 2013:

Zondag 2 juni: “Grote prijs van Eizer”, wielerwedstrijd
voor junioren. Start om 15 u. ter hoogte van café “Bij
Jokke”.  Met hotdogkraam, escargotsservice en frisse
pinten! 
Dinsdag 4 juni: Vormingsdag van Ziekenzorg (in
Eysernelle).
Zondag 9 juni: Eizer-kermis, processie en Staartje van de
processie (De Fraat).
Zondag 23 juni: Breekeizer, schoolfeest van en in de Sint-
Jozefsschool.
Zondag 30 juni: Wandelzoektocht georganiseerd door de
Mannenbond.
Zaterdag 13 juli: Tropical-BBQ in den Bloets.
Zondag 14 juli: Wandeling “recht op recht door veld en
beemd” naar Terlanen-kermis. Verzamelen aan de kerk van
Eizer om 9 u.
Maandag 5 augustus: Bloedinzameling van het Rode
Kruis in De Fraat van 18 tot 20.30 uur. 
Zaterdag 31 augustus: Jaarlijkse busuitstap van de
Mannenbond.
Zaterdag 31 augustus: Blond en bruin met schuim -
zware bieren drinken - in Den Bloets.
Vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 september:
Eizerse Feesten.
Zondag 29 september: Ziekendag georganiseerd door
Ziekenzorg voor zieken en hun familie (in Eysernelle).
Zaterdag 12 oktober: Kaasavond van de Wijngilde Den
Trochel (in Eysernelle).
Zondag 20 oktober: Eetfestijn ten voordele van
Eizernelle.
Zaterdag 26 oktober: “Stolen hour” in Den Bloets
(overschakeling naar winteruur).
Maandag 4 november: Bloedinzameling van het Rode
Kruis in De Fraat van 18 tot 20.30 uur. 
Zaterdag  9 november: Ribbekesavond van de
Mannenbond (in De Fraat).
Zondag 17 november: Pannenkoekennamiddag van KVLV
(in De Fraat).
Zaterdag 23 en zondag 24 november: Winterconcert van
de Koninklijke Fanfare Sint-Rochus (in Pachthof
Stroykens).
Zaterdag  30 november en zondag 1 december: Winter-
concert van de Koninklijke Harmonie Eendracht Maakt
Macht (Pachthof Stroykens).
Vrijdag 20 december: Kerstvuur - jeneverdrinken bij het
vuur - in en rond Den Bloets.
Dinsdag 31 december: Oudejaarsavonddiner gevolgd door
fuif in De Fraat (organisatie JC Den Bloets).
Elke eerste donderdag van de maand organiseert de
seniorenbond een ontmoeting met koffietafel vanaf 13.30 u.
in De Fraat; de eerste donderdag van augustus begint de
bijeenkomst evenwel om 12 u. met een eucharistieviering,
gevolgd door een feestmaaltijd.

Wat historische toelichting bij een Eizerse
straatnaam...
Omtrent “de Plaan”
“Plaan” is het Eizers dialectwoord voor plein maar wanneer
oude Eizer- en IJzernaren over “de Plaan” spreken, dan
hebben ze het over het kruispunt van de Bekestraat en de
IJzerstraat, met andere woorden over de omgeving van de
Sint-Rochuskapel. Op de Plaan situeerde zich de kern van
het vroegere Duisburgse gehucht Waaienberg, een naam die
mogelijk teruggaat tot de 13e eeuw. In de 18e eeuw ging de
naam verloren en pas in 1977 dook hij opnieuw op bij de
fusie der gemeenten, toen er in de fusiegemeente Tervuren

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

Vlaamse Jongeren
Overijse

Overijse Vlaams en groen

Een beroemd Eizernaar mét een standbeeld 
In het derde nummer van Spoorslagjaargang 1980 wijdde
Guido Tastenhoye zaliger een speurtocht aan
Gangericus Mouffé (Tervuren 14 mei 1774 - Duisburg 23
februari 1838), alias Gereke Moef. En onze tekenaar
Dries maakte toen deze prachttekening van de
kluizenaar, bedelaar, tovenaar, helderziende en
kruidendokter. Deze greunendoktoor woonde in een
onderaards hol op de wijk Hulst tegen het Zoniënwoud
aan. Of woonde hij in "den Deksen hoek", er niet ver
vandaan? De Duisburgse geschiedschrijver Bosmans
beschreef hem als een mannetje "van een wanvormigen
lichaamsbouw, eigenzinnig van karakter en buitenge-
woon praatzuchtig". Verdient zo'n man uit Eizer dan
geen standbeeld? Als zelfs Justus Lipsius er een had
gekregen in Overijse-Centrum! 

(fs)

Gereke Moef, Kunstenaar-schilder-beeldhouwer
getekend door Dries, Jaak Dujardin uit Duisburg had 
in Spoorslag 1980, een andere kijk op Gereke Moef:  
nr. 2, blz. 10. ook sjofel en armoedig, maar ook 

naar de hemel starend, iets aparts 
in ieder geval. (foto Marc De Coster)
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meerdere straten bleken te zijn met de naam “Bosstraat”; de
Bosstraat van IJzer, die niet ver van de Plaan ligt – maar
door de plaatselijke bevolking meestal “Mierenberg”
genoemd  – had dus een nieuwe naam nodig en werd tot
“Waaienberg” omgedoopt. Tot in de 18e eeuw was het
gehucht Waaienberg, de Plaan dus, één van de twee
woonkernen van wat nu het dorp Eizer geworden is. De
andere woonkern bevond zich op het grondgebied van
Overijse langs de Lindaalstraat en de Ballingstraat. Langs de
huidige Duisburgsesteenweg stonden er tot in de 19e eeuw
slechts weinig huizen.
De oorsprong van de naam Waaienberg heeft weinig te
maken hebben met een berg waar het waait, maar komt, zo
lezen we in het boek “Duisburg, oude vrijheid op nieuwe
wegen” van Maurits Wynants, van het Middelnederlandse
woord “waeye”, hetgeen “poel” betekent. Inderdaad min-
stens tot het midden van de 18e eeuw bevond er zich op de
Plaan een poel.   Op het Brabantse leemplateau bestaat de
ondergrond op sommige plaatsen uit een ondoordringbare
kleilaag zodat er inderdaad poelen op hoogten kunnen
voorkomen. Ook aan de kerk van Duisburg waren er tot het
begin van de twintigste eeuw nog twee grote poelen. Op de
bijgevoegde kaart uit 1773 staat de min of meer cirkel-
vormige poel helemaal rechts afgebeeld; de weg ernaast, op
de kaart aangeduid als “losgat”, komt overeen met de
huidige Bekestraat; de weg die vanaf de poel naar onderen
vertrekt is de Capucienenstraat en de grote donkere zone in
het midden stelt een weide voor, die langs de huidige
IJzerstraat gelegen was. Die weide was in de late middel-
eeuwen een gemeenschappelijke weide waar de inwoners
van Waaienberg ’s avonds hun vee konden naar toe brengen,
mits betaling van een cijns aan de hertog van Brabant.    

Grondplan en kaart “omtrent de Plaan”

En tot slot een toffe anekdote: na de processie wordt
samenkomst geblazen bij Julia van Net. En iedereen wordt
gevraagd 5 € in de pot te gooien, die dan dient om de drank
van het hele gezelschap te betalen. Een pint kostte enkele
jaren geleden 1€ en ik denk dat dit de dag van vandaag nog
altijd zo is. Het wonderbaarlijke is dat van die 5 €  in de pot,
iedereen zich zat kon drinken en op het laatste was er nog
altijd overschot… Zo’n verhaal lijkt inderdaad wonderbaar-
lijk, zoals de broodvermenigvulding in de bijbel; misschien
zitten er hogere krachten tussen, aangeroepen door de
pastoor.  

Den Heimel in Eizer of baldakijn met monstrans bij
aankomst op de Plaan tijdens de processie van 2012; in de
buurt van de Sint-Rochuskapel houdt de processie ieder
jaar halt. Vroeger was het de gewoonte dat tijdens dat
oponthoud aan de kapel de muzikanten van de twee
muziekverenigingen er eentje gingen drinken, die van de
rooi bij Charel Wauters («Charel va Waites») en die van de
blauw bij Pierre Vanderkelen («Pie Prang»). Deze
gewoonte is in onbruik geraakt.  De persoon (met de
glimlach) op de foto rechts van pastoor Roger Ghysens is
André Vanhole, voorzitter van de kerkfabriek; hij werd
afgelost als drager en loopt hier achter ‘den heimel’.

Greta en leden van de Eizerse Dorpsraad
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‘Eizer uit de oude doos’

* Waar is de tijd van de Eizerse druivenprinsesjes van de
konkinklijke harmonie Eendracht Maakt Macht? Zowat een
halve eeuw geleden traden ze trots op aan het inmiddels
verdwenen café op de Bakenbos. Daar was – net op de taalgrens
- o.a. De ‘Fanfare Royale de Malaise-La Hulpe’ gevestigd (1965).

* H. Cruyskapel, binnengezicht septem-
ber 2005. Ga nu eens kijken naar het
prachtinterieur, dankzij J.-P. D.

* Vier muzikanten van de Sint-Rochus-
fanfare: vader Henri, Jef, Fernand en
Charel Vanloock.

* En Eizer is ook sportief. Koersen, heffen, voetballen ... Wie
herkent nog sommige spelers van Eendracht Eizer uit de jaren
vijftig op de foto? Laat het ons gerust weten.
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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!

Vorig jaar was een gezegend jaar voor onze druif, zelfs voor
de vollezondruif in niet-gestookte serren. ‘k Zag er trossen
van bij de twee kilogram hangen, en smakkend smakkelijk!
Deze stemming wordt weergegeven door de zoete
lieftalligheid der druivenprinsesjes.

De Druivenprinsesjes van de Eizerse harmonie Eendracht maakt
Macht in 1965.

En wat wordt het dit jaar? Totnogtoe een lange winter en
daarbovenop een koude, trage, natte en dure lente. Ik wil
niet pessimistisch overkomen, maar ik vrees toch een beetje
voor het eindresultaat. Diep tasten in de portemonnee voor
het betalen van stookolie, gas of steenkool doet me dan
denken aan wat men vroeger neertelde voor het bouwen van
een nieuwe ser. (Maar in de gouden tijd waren dit flink
renderende uitgaven.)

Bij Huldenbergenaar Vlasselaer
werden zand en bakstenen besteld
voor 879 BEF, bij houthandelaar
(zagerij) Vandendael werd voor
het serhout 1.037,15 BEF betaald.
En verder krijgt u een staaltje van
benamingen der seronderdelen te
lezen waarbij ik even stilsta bij de
verluchtingsramen of “vatela-
teurs” naar het Franse ‘ventila-
teur’. (Document uit de jaren
dertig mij bezorgd door David
Rosier. Dankjewel!).

Hopsa, de blik naar de
toekomst gericht, meer zelfs,
naar de druivenfeesten!

Duisburg bijt zoals gewoonlijk de spits af. De 35e
dorpsfeesten staan dit jaar in het teken van ‘Allemaal

beestjes’ en zorgen meteen voor de aftrap van alle
druivenfeesten in de streek. Gespreid over twee weken
tussen 3 en 15 augustus en met actieve deelnemning van
verscheidene verenigingen!
– Rimpelrock, georganiseerd door het Jeugdhuis
– Eerste week klemtoon op het sportieve: kegel- en volley-
baltornooi, Mutotoloop en de kapellekenstocht
– Tweede deel met het sociaal-culturele: druivententoon-
stelling, jaar- en dierenmarkt en een schlagervond.

In volgend spoorslagnummer komen Hoeilaart en Hulden-
berg aan de beurt, maar nu ruimen wij plaats voor het
overzicht van negen dagen feesten in Overijse. 
Een greep uit het non-stop-programma:
– vrijdag 17 augustus: opening scoutsdorp
– zaterdag 17 augustus: Raymond van het Groenewoud om
20 uur en nadien DJ Zaki
– zondag 18 augustus: publicitaire en folkloristische stoet en
daarna op het Justus Lipsiusplein en in de Stationsstraat
heel wat animatie, Feest op straat! met onder meer Atomika,
de Romeo’s en ‘s avonds de finale van de druivenkoningin-
verkiezing.
– maaandag 19 augustus: Stoomboot om 22 uur en om 22.30
uur Cookies & Cream
– dinsdag 20 augustus: Will Tura om 22 uur 
– woensdag 21 augustus: dansavond met Milk Inc (live on
tape) om 21 uur en nadien DJ Di Maro
– donderdag 22 augustus: Leki om 21.30 uur en Soulsister
om 22 uur
– vrijdag 23 augustus: om 14 uur Ketnetband, 22 uur Paul
Severs, 23 uur Sam Gooris en nadien Christoff met Live
Band
– zaterdag 24 augustus: om 9 uur rommelmarkt, 15 uur jaar-
markt en om 21 uur winnaar van de Clash van de bands en
nadien Soulbrothers.
– zondag 25 augustus: om 10 uur druivenmis, streekproduc-
tenmarkt en om 15 uur slotconcert.
En niet te vergeten: elke ochtend om 9 uur bedrijfsbezoek
aan wijnkelders Soniën! 

Misschien vindt u tussen
de 40.000 tweedehands-
boeken wel een pareltje over
de druivenstreek of een
boek over druif en wijn?
Wij bezoeken eind juni in
ieder geval de 32e boeken-
en platenbeurs in het
Cultureel centrum van
Strombeek-Bever!

Lekkere druiven
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Biljarten op zijn Belgisch

Jan Briers (oeps, een naamgenoot !) zal het geweten hebben,
publiekelijk als vriend bekend zijn van de N-VA, en dan nog
gouverneur van Oost-Vlaanderen worden, zo goed als
loslopend wild ben je dan. België en de dito media haten je
al en zullen je vinden. Gouverneur zijn is zowat de
gedroomde functie in België, kijk maar naar b.v. Robert
Stevaert, die zijn leidende positie bij de BSP losliet om
gouverneur te worden van Limburg. Dat legde, zeker in
Hasselt, geen windeieren. Het prachtige cultuurcentrum is
een bezoekje waard. Uitzonderlijk en verrassend wel, dat de
tot rood bekeerde cafébaas, uiteindelijk ook het gouverneur-
schap als wipplank gebruikte naar nog beter. Maar nu
denken wij aan Briers zijn toestand. Hij werd voorgedragen
door de N-VA, die, als grootste Vlaamse partij, nog geen
gouverneur had. Nog maar pas goed op zijn stoel kreeg hij,
pech bestaat echt, al te maken met een ramp, een giftige
treinontsporing in Wetteren. Nu is hij wereldberoemd, want
nog nooit is er bij een rampspoed zoveel gesproken over de
betrokken gouverneur dan nu, zou dat misschien zijn omdat
ie NVA-er is? De hulpverlening, de communicatie, de aanwe-
zigheid, de begeleiding, de opvang, niets was goed genoeg
door de schuld van die nieuwbakken onbekwame gouver-
neur. Alle media waren er als de kippen bij. Als er een
gouverneur is in België, die bekend is bij naam en toenaam,
dan is het die van N-VA. Bij misdaden wordt ook nooit de
politieke partij genoemd van de dader, behalve als hij van
een Vlaamse is. Ook kwam er noch koning noch prins op
bezoek, om blijk te geven van koninklijke sympathie en
medegevoel. Misschien wordt onze dierbare koning wat te
oud voor rampgebieden in Vlaanderen, maar we hebben
toch een ambitieuze kroonprins ‘ik wil koning worden’
Philippe van België, hertog van Brabant en prins van Luik,
die een stunt om populariteit te winnen zeker had kunnen
gebruiken. Neen dus, want de haat tegen alles wat ‘Vlaams’
is of riekt is te diep ingebakken in al wat ons koninkrijk
aangaat om door de vingers te zien, dat in deze provincie een
ongewenste gouverneur van een V-partij aangesteld werd.
Discriminatie is dit niet, want het is toch maar gewoon tegen
Vlamingen, voor wie het nog niet wisten. 

In 2087 gaat Wallonië eindelijk Vlaanderen voorbijsteken,
zeggen de serieuze Waalse gazetten. Madame Soleil heeft
ondertussen waarschijnlijk een bevordering gekregen, met
opslag! In Bergen werd € 15.000 per instappende reiziger
geïnvesteerd in het station, waar het elders ongeveer
€ 10.000 was. Dat Di Rupo daar thuishoort is waarschijnlijk
toeval. Even toevallig zal het wel zijn dat Vlaanderen van
Europa dit keer geen subsidies krijgt, maar wel Brussel en
vooral Wallonië, hoewel er grote fabrieken sneuvelen met
veel verloren jobs en de bevolking er veroudert. Vergeten te
vragen misschien? Reynders krijgt het Franse ‘légion
d’honneur’ voor bewezen diensten. Wat zouden die diensten
kunnen zijn? Driemaal raden (met de hand op de porte-
feuille) en een ‘bank’ vooruit ! De Gucht is ook onder invloed
van de lange winter. Hij zegt dat onze budgettaire problemen
allemaal de schuld zijn van de N-VA, want zij hebben de
regeringsvorming te lang laten duren! Zover ik mij herinner
kreeg BDW maar één week! Geheugenverlies door de
vrieskou? Ook nog wereldnieuws was dat er in Wallonië
meer auto’s worden gestolen dan in Vlaanderen, al zijn er
minder auto’s. Te dicht bij Frankrijk waarschijnlijk, vraag

het maar aan de juweliers. 

Vierde stoottechniek, de
“zwiepslag”: wanneer de
speelbal en bal 2 dicht bij
elkaar liggen en men een
trekstoot met verzameling
wil uitvoeren, gebruikt
men deze techniek. Men
kan geen drijvende stoot
toepassen, omdat de keu
bliksemsnel de baan moet
ruimen voor bal 2 die

terugkomt, en om biljarderen te vermijden wat door het
dicht bij elkaar liggen van de ballen een tweede gevaar
oplevert. Men moet de keu dus de nodige soepelheid en
vrijheid geven opdat hij, na impact op de keubal, als het
ware terugveert en plaats maakt voor de terugkeer van de
keubal. De rechterhand moet heel soepel de keu naar voor
slingeren. Deze stoot doet wat denken aan het doen knallen
van een zweep, waar men ook voorwaartse beweging geeft,
om daarna kort terug te trekken om een knal te bekomen. Ik
vrees dat ik nog eens spitsroeden zal moeten lopen, want dit
is nu de tweede stoot waar wordt afgestapt van een basis-
regel. Vorige keer werd afgeweken van het principe dat de
bovenarm totaal onbeweeglijk blijft tijdens de stoot (bij de
zwaaitechniek dus niet), deze keer stappen we af van een
ander belangrijk basisprincipe, dat de afstoot van de keu
vooruit gebeurt, zonder enig terugtrekken. Welke slimmerik
zei ooit dat voor elke regel uitzonderingen gelden. Dit
gebeurt dus ook bij het biljartspel, natuurlijk alleen in
bijzondere situaties, het zou anders geen uitzondering zijn.
Blijven oefenen en tot volgende keer.                                                                        

Jan Goossens

jonne.bvba@skynet.be

BOUWEN

VERTROUWEN

= OP
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Nil novi sub sole

De bedoeling is dat ‘Nil novi sub sole’ vanaf nu een vaste
artikelenreeks wordt.  De informatie voor deze bijdragen is
met een muisklik te vinden op internet en is dus inderdaad
niets nieuws onder de zon. Maar de redactie van Spoorslag
vindt dat Vlaanderen beschikt over een rijkdom aan klein-
kunst- en luisterliedjes, gebracht door talentrijke zangers.
Wij willen die graag wat meer onder de aandacht brengen.
Bekende en minder bekende liedjes, oude en recente liedjes,
grappige of ernstige, alles komt aan bod, zolang er maar een
boodschap of waarheid inzit en de tekst ons beroert.
Louis Neefs mag van ons het startschot geven met het
liedje ‘Laat ons een bloem’. 
Uitgebracht in 1970 is de waarschuwing in deze tekst nog
steeds heel erg actueel.  
Louis Neefs werd geboren in Gierle op 8 augustus 1937 en
kreeg als naam Ludwig Adèle Maria Jozef Neefs. Hij bracht
de grootste tijd van zijn lagere school door in zijn geboorte-
dorp.  Zijn betrachting was technisch tekenaar te worden
met als specialiteit bruggenbouw. Tijdens zijn collegetijd
kwam zijn zangerstalent aan het licht en zijn eerste muzikale
vorming kreeg hij in het collegekoortje. Tijdens zijn studies
aan de Technische School leerde Neefs gitaar spelen en wat
waren zang en muziek slechts een hobby naast het voetbal.
Neefs begeleidde zichzelf op de gitaar bij het zingen van
liedjes van Jo Erens en Frits Rademacher onder het pseudo-
niem Ludwig Künner. Neefs trad aanvankelijk op voor fami-
lie en kennissen en werd uiteindelijk zanger in het groepje
Sun Spot (einde van de jaren 1950). Via optredens en talen-
tenjachten kreeg hij een platencontract aangeboden.
Jacques Kluger en Bobbejaan Schoepen zorgden ervoor dat
Neefs onder de aandacht kwam van de platenmaatschap-
pijen, wat liedjes als ‘Anita my love’, ‘Margrietje’ en ‘Ein
kleines Kompliment’ opleverde.
In 1959 (het jaar dat Neefs huwde) stond hij in de Belgische
ploeg tijdens de Europabeker te Knokke. De eerste hit kwam
er in 1960: Ein kleines Kompliment en was de start van een
echte doorbraak. Een carrière met vele singles en langspeel-
platen: ‘Mijn vriend Benjamin’, ‘Annelies uit Sas van Gent’,
‘Aan het strand van Oostende’ of ‘Laat ons een bloem’ waren
Nederlandstalige bewerkingen van Amerikaanse songs.
Naast zanger was Neefs presentator bij de BRT en samen
met Rocco Granata impressario voor diverse artiesten. Hij
vertegenwoordigde België tweemaal op het Eurosongfesti-
val, in 1967 te Wenen met ‘Oh oh ik heb zorgen’ en in 1969 te
Madrid met ‘Jeniffer Jennings’.  Beide keren eindigde hij als
zevende.
De zanger en presentator, was ook politiek actief als
gemeenteraadslid in Mechelen.  
Neefs’ gevoel voor sterke nummers en zijn karakteristieke
diepe en warme stem maakten hem tot één van de bekend-
ste Vlaamse zangers ooit. Een belangrijk voorvechter van
het Vlaamse lied en de Vlaamse kleinkunst.

Neefs en zijn vrouw Liliane kwamen op Kerstdag 1980 om
het leven bij een verkeersongeval in Lier, waarbij hun toen
15-jarige zoon Günther zwaargewond raakte.  

‘Laat ons een bloem’ werd op 2 juni 2006 verkozen tot het
mooiste Nederlandstalige lied in het programma ‘Zo is er
maar één’ op de Vlaamse zender Eén.  

We geven graag de tekst weer, om even stil bij te staan:

Laat ons een bloem
Dit is een lied voor de mensen die zorgen
dat morgen de mensen al dood zullen zijn,
dit is een lied voor de doden van morgen,
begraven, gekist in een stenen woestijn.

Refrein
Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is,
laat ons een boom en het zicht op de zee,
vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is,
de wereld die moet nog een eeuwigheid mee…

Je breekt en je hakt en je boort door de bergen,
je maakt elke heuvel gelijk met de grond,
de reuzen van nu lijken morgen maar dwergen,
vooruitgang vernielt wat er gisteren nog stond.

Refrein

De vis in de zeeën vergiftigd, gestorven,
het zand op de stranden vervuild door mazout,
en jij door de tankers en chequeboek bedorven,
je weet zelfs niet meer waar de meeuw heeft gebroed.

Refrein

En zo zal dan morgen het leven verdwijnen,
verslagen door staal en gewapend beton,
de maan zal dan koud op je nachtmerrie schijnen,
geen mens die nog weet hoe het einde begon.

Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is,
laat ons een boom en het zicht op de zee,
vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is,
de wereld die moet nog een eeuwigheid mee…
de wereld die moet… nog een eeuwigheid mee…
een eeuwigheid mee…
een eeuwigheid mee…
een eeuwigheid mee…

Muziek en tekst: Wallace Whyton, Phil Van Cauwenbergh

Ingrid

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

DDee GGuullddeenn SSppoorreenn 
De betere vakantiewoning in de Dordogne 
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   www.deguldensporen.be 
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VLAAMS
GENOOTSCHAP
OVERIJSE

AKTIE
VORMING

ONTSPANNING
VLAAMS-NATIONALE VERENIGING

Tel. 02 305 53 86

Bruisend Overijse of Overijse in de kijker. Activiteiten bij de
vleet: aperitiefconcert door het Sint-Martinusconsort in de
parochiekerk - Proficiat Marc Verboomen en de leerlingen
van het college -, ballet in Den Blank, enz… Braderie bij de
handelaars en rondleidingen in de Vuurmolen met
panoramisch zicht op het mooie nieuwe Overijse. In een
periode van rot, koud, winderig en nat lenteweer is het toch
een feest geworden. De regen bleef uit, de zon scheen af en
toe flauwtjes, en de wind was krachtig genoeg om het de
wimpeliers van DE IJSEZWAAIERS lastig te maken!

Kort genoteerd

Op het Stationsplein en … in het pas geopende Mariëndal.
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BERKENKRUISJE 
historisch vormend tijdschrift 

 

Opvolger van Berkenkruis en Dietsland-Europa 
Jaarabonnement 12  op rek. Sint-Maartensfonds 

401-3019081-71 
 

Gratis proefnummer: 
berkenkruisje.smf@skynet.be 
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Stationsstraat 8
3090 Overijse

Tel. 02 688 04 04

Steunledenlijst 2012

De Raad van Bestuur en de redactieraad zijn er trots op dat vanuit
heel Vlaanderen ons tijdschrift wordt gesteund. Dank u!

AALST: € 20  F.V.D.
ANTWERPEN: 20 H.C.
BELLEGEM: 20 J-P.D.W.
BERCHEM: 20 R.V.B.
BERTEM: 20 J.B.
BRASSCHAAT: 20 W.C., W.C.
BRUGGE: 25 F.V.
BURCHT: 20 G.V.
DILBEEK: 20 M.G.
DUISBURG: 20 F.T., L.D.; 25 R.D.
DWORP: 30 H.D.
EDEGEM: 20 B.V.
EMBLEM-RANST: 20 G.W.
GENT: 20 W.D.; 25 W.D.
HASSELT: 20 E.V.
HEVERLEE: 20 G.S., G.S.
HOEILAART: 20 E.V.Z., H.D., J-P.D., J.V.E., L.M., M.I., M.V.P.
KORBEEK-LO: 50 H.V.
KRAAINEM: 20 M.B.
LEUVEN: 20 F.K.
LIEZELE: 25 INC.
LOONBEEK: 25 J.D.
LOVENDEGEM: 20 R.R.
LUBBEEK: 20 F.G.
MARIA-AALTER: 25 P.B.
OOSTENDE: 20 M.D.; 25 J.D.M.
OVERIJSE: 20 A.C., A.L., D.G., D.V.H., E.V., F.M., G.V., H.V.B., I.V.,
J.D., J.G., J.V., K.V., L.D.D., L.F., L.S., M.D.B., M.V., N.P., P.V.S.,
R.G., R.G., R.G., R.P., R.S., V.N.V., W.V., W.V., J.D., J.S., K.D., L.D.C.,
L.V.D.L., M.G., P.M., R.B.; 30 F.D.-V., I.V., L.D.C., L.V.L.; 40 P.P., V.D.;
50 G.C.
PUTTE: 20 G.T.
ROESELARE: 200 L.V.; 300 L.V.
SINAAI: 20 M.V.
SINT-GENESIUS-RODE: 20 P.V.
SINT-JORIS-WEERT: 20 C.L.
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE: 20 H.V.
SINT-PIETERS-LEEUW: 20 L.D.
STERREBEEK: 20 L.D.V.
TERVUREN: 20 H.W., J.M., P.VH.; 25 J.D.R.; 30 A.V.
VILVOORDE: 20 D.V.D.V.
VOSSEM: 20 F.T.
WILSELE: 20 D.D.C., 25 D.D.C.
ZAVENTEM: 20 B.M., H.V.
ZOTTEGEM: 20 K.D.C.
ZWIJNDRECHT: 20 G.V.D.H.

NOGMAALS HARTELIJK DANK!

Het woon- en zorgcentrum De Kerselaar, Drogenberg 90,
Overijse, opende onlangs zijn nieuwe deuren. Directeur
Hans Van Hassel - op de foto - en alle medewerk(st)ers
mogen trots zijn op de moderne woonsten voor
mindervaliden. Zin om een handje toe te steken als
vrijwilliger? In De Kerselaar wordt er sinds 1987 opvang,
begeleiding en verzorging aan 50 volwassenen geboden.
(foto Het Nieuwsblad)
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AANNEMER
PLAFONNEERWERKEN

Kanunniksteen 25 - 3090 Overijse
TEL 02 687 27 74

GSM 0496 90 84 56

Stas Bernard

Marnixring Internationale Serviceclub

www.marnixring.org

Marnixring Overijse
De Vrijheijt Blijde Inkomststraat 79-81 3000 Leuven                                                                nevueL000                    0318-97taartstsmoknIBlijde                    Blijde            

Uit sympathie

Uit sympathie

* Het terreinfietsennetwerk – beter gekend als mountain-
bikenetwerk – van het Dijle- en Hageland werd begin mei
geopend met een rustige bedoening en een honderdtal
belangstellene fietsers in de sporthal van Huldenberg.

* Het Charter van Kortenberg, bewaard in het stad-
sarchief van Antwerpen, is heel belangrijk geweest voor de
constitutionele geschiedenis van Brabant. Eind vorig jaar
werd de 700e verjaardag herdacht met een colloquium in
Zoutleeuw.

Het Charter van Kortenberg
telt negen centrale bepalin-
gen, samengevat in vier pun-
ten : een financieel, juridisch
en een politiek privilegie en
de oprichting van de Raad
van Kortenberg.

Hertog Hendrik II van Brabant
vaardigde op 27 september 1312
het nog springlevende charter
uit. Beschouw het gerust als een
kiem van de rechtsstaat en als
eerste vorm van grondwet.

* Zou u het fijn vinden in elk nummer een natuurrubriek te
vinden ? Streekgebonden, groen maar met typische aspecten
voor onze residentiële gemeenten ? Wij ook. De redactie is
dus ijverijg op zoek naar een natuurvriend(in) die om de
twee maanden een bijdrage wil bezorgen.

* Oud nieuws? Mogelijk, maar toch de moeite waard om een
titel uit Maczima augustus 2012 even voor het voetlicht te
plaatsen. «Overijse, meest mantelzorgvriendelijke
gemeente van Vlaanderen!»  Zal men de mantelzorgers een
wettelijke erkenning en toegang tot sociale rechten geven?
Een paar politieke partijen zijn er alvast voor te vinden.

* De heemkundige kring van Hoeilaart Het Glazen Dorp
vierde feest ! De kring die al een halve eeuw een bloeiende
werking uitstraalt, mocht de Vlaams-Brabantse heemdag in
Hoeilaart organiseren (en kreeg ook de jaarlijkse prijs voor

heemkunde)! Henri Vannoppen behan-
delde het jagen en stropen in Brabant;
Patrick Huvenne had het over bos-
beheer en historische relicten in het
Zoniënwoud en gastvoorzitter Michel
Erkens liet kennismaken met de Klui-
zenaars in het Zoniënwoud. Van 2 tot 9
juni was er een tentoonstelling over
50 jaar heemkundige, geschiedkundige

werking van Het Glazen Dorp in het Felix Sohiecentrum.

* Haikoedichter Bart Mesotten hebben wij herdacht in ons
eerste nummer van dit jaar. Intussen hebben familieleden,
vrienden en collega’s de hoofden bij elkaar gestoken om
hem blijvend en dankbaar te herinneren. Het mooie resul-
taat ziet u hieronder.

F.S.

* Tennis Panorama naar de finaleronde! In eerste nationale
van de nationale interclub plaatste TC Panorama zich voor
de finaleronde op 1 en 8 september. Het won de afsluitende
wedstrijd uit de poulefase tegen Fayenbois met 8 – 1. De
voorrondes worden gespeeld in 2 poules van 5 ploegen.
De eerste twee kwalificeren zich voor de finaleronde. En
merkwaardig is dat Panorama het dit jaar klaar speelde met
een volledig Vlaamse bezetting, met Yannick Mertens als
nummer één (ATP nr. 220).
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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

Zoekertjes en aankondigingen... 

* Volgend jaar wordt over de hele wereld herdacht dat
honderd jaar geleden (1914 – 2014) de eerste
Wereldoorlog begon. De Heemkundige Kring de Beierij van
IJse lanceerde een ruim aanbod van inhoudelijke
ondersteuning naar verenigingen in Overijse die iets willen
ondernemen. De gemeente Overijse coördineert en
ondersteunt deze initiatieven. We kiezen voor zoveel
mogelijk authentiek materiaal uit Overijse. Daarom zijn we
nog op zoek naar foto’s, documenten, affiches, verslagen van
dagelijks bestuur van verenigingen, enz... uit Overijse in 1914
–18. Ook foto’s van herdenkingen, feesten, stoeten, oud-
soldaten, schoolfoto’s uit die tijd, kranten, toneel- en of
zangavonden, ... alles eigenlijk wat kan helpen om een zo
realistisch mogelijk beeld van Overijse in 1914 – 18 te
kunnen reconstrueren. In het bijzonder proberen we een
gezicht te geven aan elke soldaat uit Overijse die in 14 –18
vocht aan het front. Het waren er meer dan tweehonderd!
Van ieder van hen proberen we een foto (al was het maar een
oud pasfotootje) en enkele familiale, als het kan ook
militaire gegevens, te publiceren. Kan je ons helpen, heb je
suggesties of vragen? Best hiervoor contact opnemen met
Piet Van San van de Beierij (0476 25 22 25). Je kan ook al
eens een kijkje nemen op www.beierij.be

* De gemeente Tervuren is op zoek naar een diensthoofd
niveau A infrastructuurwerken (m./vr.). Op internet vind je
Tervuren heel snel, en niet alleen hun zoekertjes ! 

* De redactiesecretaris van Spoorslag zit in nesten. Voor de
twee eerste weken van juli 2013 (28 juni tot en met 13 juli)
had hij een villa in de duinen van Oostduinkerke
besproken met het betalen van het voorschot. Maar door
allerlei omstandigheden gaat die vakantie aan de zonnige,
Vlaamse kust niet door. Geen zin om 14 dagen villabewoners
te worden tegen 1200 euro? Een villa voor tien personen
(met een paar kinderbedjes ook). Met Frank, Sabine en Jill
heb ik afgesproken dat het maar één dag wat miezerig mag
zijn aan de kust. Spoorslagabonnees krijgen in ieder geval
100 euro korting! 
francis.stroobants@telenet.be - tel. 02 305 90 53

* Wij wisten niet dat Eizer een paar streekbieren had. Ik ben
in het lekkere bier, maar ook geïnteresseerd in de
bierflesetiketten. Trouwens, ik geef graag een paar
honderd dubbele, binnen- en buitenlandse etiketten weg aan
belangstellenden, maar tegen ruilen heb ik ook niets. Laat
maar komen op dezelfde nummers als hierboven.

* Wie schrijft voor volgend Spoorslagnummer een bijdrage
over Holar Isca ? Of over de Delvauxbieren van Neerijse?
Want Neerijse werd onlangs omgedoopt tot het «Mekka van
het Bier». Wellicht werk voor een lid van een of andere
biergilde. De Wingerd uit Kraainem, ach neen, die ontdek-
ken alleen lekkere wijnen uit Frankrijk en Spanje.

* Ruilen, kopen en aanbieden heeft op het internet veel
succes. Onlangs las ik dat Delcampe.be de kaap van 800.000
leden had overschreden. Amaai, meer dan vijftig miljoen
verzamelvoorwerpen... Op info@delcampe.com helpt men u
verder. Alleen al voor de oude prentkaarten van Hoeilaart,
Huldenberg, Overijse en Tervuren meer dan een gratis
bezoekje waard. Om van postzegels en munten nog te
zwijgen.

* Wie beweerde er nu weer dat de euro een ijzersterke, een
staalharde munt is ? Verleden maand ben ik per fiets
tijdens één van de zeldzame regenachtige dagen over een nat
zebrapad geslibd. Fiets onderuit, broek gescheurd en mijn

enig eurostuk op zak in stukken. ‘k Had
echt te veel pijn in rechterknie en -
schouder om de stukjes met mijn verward
hoofd bijeen te zoeken, maar ‘k zou mijn
euro toch graag terug hebben. Heb jij hem
misschien gevonden?

Zo zag ik hem voor het laatst.(copyright Joris Snaet)

* Waar of niet waar ? Honderd jaar geleden verklaarde de
Belgische minister Hubert dat Frankrijk niet langer
beminnen voor Belgen gelijk staat met ophouden van België
te houden. En zou het ook waar zijn dat paus Leo XIII de
Belgische grondwet als ketters beschouwde ? Bijgevolg
mocht geen enkele katholiek van dit land de 50e verjaring
van de zogenaamde Belgische onafhankelijkheid vieren.

* Een artistiek zoekertje tot slot. Rond kwart over elf op een
lenteavond in mei zag ik op VRT 1 Niels Boutsen ‘De zotte
Morgen’ van Zjef Vanuytsel zingen. Met een mooie stem en
sobere gitaarbegeleiding maakte hij indruk. Zijn bijnaam zou
‘Stoomboot’ zijn en de in 2011 19-jarige student uit …
Overijse trad toen succesrijk op in de Ancienne Belgique te
Brussel. Wie weet meer over de Nekkawinnaar te vertellen ?
De spoorslagredactie heeft nog steeds een luisterend oor...

Francis Stroobants



De Brusselse taal is… wonderzoet ?

As ‘k in Schoerbeik maain kommiskes goen doon
In de veur of in den achternoon
den ziede vuil gekamoefleide vraave
en dei moote van eule pei dei klodde oen aave.

Vantaaid mè troilles vui eule uuge of ’n spleit
den vroeg ‘k ma af of dak weit
wat da ‘t er achter daane sjal zit of achter dei rokke
’n aa mei, of e joenk mokke?

En ‘k vroeg ma af, es da na ne slumme of ‘n stoemme treen
of es ze zuu lielek d’ak eu gezicht ni mag zeen.

Op iederen hoek van de stroet es er ’n moskei
en binne teen joer g’omme mè eule mei
En as waaile den va ze leive goen fusioneire
goen dei van den islam wel iet probeire en … den
Brusseleir deporteire

Den steike ze ons in e gruut reservoet
gielegans geàncerkleit mè pinnekesdroet
En veu nen Brusseleir te zien, goije moote betoele
Binnen 15 joer hemme ‘t oen ons goere.

Waaile kraaige den van dei gekamoefleide vraave
oepenotjes veu onze smoel too ‘t aave
en vroege waaile, «en masse», vergiffenis
oen onze kammeroed Menneke Pis.
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Merkwaardige stemming in de
provincieraad Vlaams-Brabant

Op 23 april 2013 moest de provincie twee provinciale
vertegenwoordigers cultuur van de oppositie verkiezen.

Voor de Cultuurregio Pajottenland was er één kandidatuur
van N-VA (Linda Van den Eeden) en één van UF (Philippe
Thiéry).
Philippe Thiéry kreeg 11 stemmen. Dit is 7 stemmen meer
dan er aanwezige UF provincieraadsleden waren. We mogen
aannemen dat VB niet voor UF stemde en dat de N-VA voor
haar eigen kandidaat koos. Er zijn dus 7 stemmen van CD&V,
Open VLD, SP.a en Groen die UF boven N-VA kiezen.
Voor de Erfgoedregio Hageland was er één kandidatuur van
VB (Nico Creces), één van N-VA (Linda Van den Eeden) en
één van UF (François Van Hoobrouck).
Nico Creces kreeg de 5 stemmen van de VB fractie. François
Van Hoobrouck kreeg nu 12 stemmen. Dit wil zeggen dat er
8 van de 43 leden (8/43!) van CD&V, Open VLD, SP.A en
Groen de Fransdolle MR-burgemeester van Wezembeek-
Oppem verkiezen boven een Vlaamse kandidaat.
Besluit:

• Arm, arm Vlaanderen met zo’n meerderheid.
• Het lijkt voortaan B-partijen tegen V-partijen.
• Zal dit zich federaal herhalen in 2014?

Johan Deconinck

Franstalige affiche voor Ottenburgse
Open-tuinen-dag

Een open-tuinen-dag in Ottenburg. De voorbije twee jaar
heeft daarvoor publiciteit gestaan in het gemeentelijk
infoblad, met daarbij een verwijzing naar een eentalige,
Franstalige webstek. Er stond de vorige jaren een bord in de
voortuin, met vermelding dat ze gesteund werden door Velt
en de gemeente Huldenberg, waartegen telkens protest
werd aangetekend. N-VA bestuurslid Sonia Van Laere heeft
zich ooit eens ingeschreven op de nieuwsbrief en via dat
kanaal kreeg ze de hierbij afgedrukte affiche. De affiche
staat dit jaar weer in de voortuin, maar verscheen niet in het
Huldenbergse inlichtingenblad. 
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De Kronkel
Met VERFRANSING een prijs winnen, je moet het toch
maar doen! Proficiat Ludo Stallaert uit Overijse!
De nieuwe opgave wacht hieronder al met kronkelend
ongeduld om ingevuld te worden. Aan de slag en stuur je
oplossing naar: 
De Kronkel, Kardinaalstraat 20, 3090 Overijse of per 
elektronische post naar  vkd_spoorslag@yahoo.com 
of naar  jena.de_wilde@skynet.be

Veel geluk!

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

2 8 7

3 9 10

4 2

5 11

6
7 3

8
9 6

10 5

11 4

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Horizontaal:

1. Lomme ..., sportbestuurder
2. Uitgesloten aansprakelijkheid – kermisattractie – De

goeden niet te ... gesproken
3. Ezelsgeluid – Op 30 maart 1945 zagen de lezers van De

Nieuwe Standaard voor het eerst “De avonturen van ...
en Wiske” van Willy Vandersteen

4. Ik ben geabonneerd op twee ... – Er is niets mee ...
beginnen

5. Uitgever ... Lannoo
6. Ik hou het wel in het ... – Daar krijg je tranen van in je

ogen – De oude
7. Iemand iets in het ... fluisteren – Ton zonder klinker –

De ... van oom Tom
8. Aan de ... hangen - ... Melissen
9. Daar hebben ze bierpotten met 3 oren – ‘Hemd’ maar

dan volledig fout geschreven
10. De bakermat van het Brabants trekpaard ligt in ...
11. Dorpje in Vlaanderen maar begin en einde ontbreken –

Het ...-Weill syndroom
12. Een bekend sportmerk maar dan gemixed

Verticaal:

1. Kan-nie-sink-nie-skippie in het Afrikaans, ... in het
Nederlands – Na 42 jaar zette Radio 2 de uitzendingen
van ‘Vragen staat ...’ stop.

2. ... maar waar – Zo veel nullen heb je nodig om
honderdduizend te schrijven

3. ... en moppen
4. Het ... goed van afbrengen – New Jersey – Dat is meer

... dan wijsheid.
5. Uitspraak van Louis Verbeeck: “Spreek overal

beschaafd, ... in Brussel.” – Tijl en ...
6. Een ... uitwerpen om een kabeljauw te vangen
7. Een willekeurige herschikking van de letters van het

woordje ‘knies’ – Parijs-Roubaix, de hel van het
noorden

8. Senne Rouffaer vertolkte het liefst ...
9. ... en Naad – Jazzgitarist en –zanger Freddy ...,

begeleidde in de jaren 50 en 60 wereldvedetten als
Sammy Davis Junior, Charles Aznavour en Gilbert
Bécaud

10. Hij bezit een bescheidenheid die hem ... – Het ... maar
dat je het weet.

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

10 A L E E E G
11 C O Z U
12 H L L O W E E

F4

E2 V1

R5

S8

I 9

G11

R3

N7

A6 N10

 

 

V1 E2 R3 F4 R5 A6 N7 S8 I 9 N10 G11

Oplossing vorige Kronkel:



Feest van de Vlaamse Gemeenschap

Guldensporenviering
Overijse

zaterdag 29 juni 2013 vanaf 16 uur
Stationsplein (zijde Watermolen)

Info: Cultuurcentrum Den Blank – 02 687 59 59

Uitreiking ‘Guldenspoor’ aan
een verdienstelijk Overijsenaar.

Gratis hapje en drankje (tussen 16 en 
17 uur, zolang de voorraad strekt!). 

Streepje muziek van
de folkgroep Katrekaar!

Volksspelen.

Springkasteel voor de kleinsten!


