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Redactioneel

Hoera! De zesde staatsmisvorming werd met medeplichtigheid van vier kleinere Vlaamse partijen op
donderslag 19 december 2013 goedgekeurd. De resterende bevoegdheden uit het regeerakkoord
worden toegewezen aan de gewesten, waaronder de kinderbijslag, controle op de werklozen met
sanctiebevoegdheid (niet de uitkering!), de arbeidsbevoegdheid voor leefloners, de economische
migratie, de dienstencheques en de fiscale aftrek van een hypothecaire lening voor het eerste
woonhuis. De geldmiddelen om deze diensten te kunnen verzekeren komen maar gedeeltelijk over,
de rest blijft in de federale kas zitten. Het verschil zal moeten bijgepast worden door de Vlaamse
belastingbetaler. Wat zeker niet mocht overkomen is de sociale zekerheid, deze blijft federaal en
wordt voor een groot deel betaald door Vlaanderen. De voor Vlaanderen nadelige BHV-splitsing werd
eerder al goedgekeurd, evenals de kaakslag die de ontdubbeling van het gerechtelijk arrondissement
heeft veroorzaakt. “Alles gaat goed”, zegt Di Rupo met een belastingsdruk van boven de 45 % van het
BBP, één van de hoogste in de EU. Bovendien waren er nog nooit zoveel faillissementen en was de
werkloosheid sinds vele jaren nooit zo hoog. “C’est formidable...” .

Het ACW moet door de  beslissing van de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) een boete betalen van
een kleine 10 miljoen euro. Volgens het ACW is er geen sprake van fraude. De fiscus vraagt wel een
boete van 30% bovenop de te betalen belasting en er zou geen aanwijzing zijn van hoe zwaar de fiscus
aan het dossier tilt. Wanneer het aangerekend percentage hoger is dan 50% spreekt men van fraude
of bedrieglijk inzicht. Alles draait rond de constructie van Sociaal Engagement die door de BBI niet
beschouwd wordt als een vennootschap maar als een rechtspersoon. Intussen lopen nog steeds
gerechtelijke procedures tegen het ACW en tegen de N-VA.

Bij de “Top van de francofonie” wordt door de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Didier
Reynders (MR) officieel meegedeeld dat België 8,7 miljoen Franstaligen telt. Bart Laeremans (VB)
heeft de minister hierover geïnterpelleerd. Reynders antwoordde dat er in België minstens 8,7
miljoen Vlamingen en Walen zijn die de Franse taal begrijpen en spreken. Hij had er 5 miljoen
Vlamingen aan toegevoegd, die hij als francofoon aanziet. Niet te verwonderen dat er Belgische
ambassades zijn die met het Nederlands geen rekening wensen te houden. Maar ook de meeste
Brusselse ziekenhuizen, de Belgische voetbalbond met de wereldbeker en zelfs SODEXO (maaltijd-
en dienstencheques) negeren wel eens het Nederlands in hun contacten, door alleen Frans en Engels
te gebruiken. Welke politieke macht, buiten VB en N-VA heeft hiertegen gereageerd?

Nelson Mandela overleed begin december 2013. Hij had aan de universiteit van Pretoria rechten
gestudeerd en had een advocatenkantoor in Johannesburg. Hij was leider van de militaire tak van het
communistische ANC (African National Congress), dat het apartheidsregime, onder president
H. Verwoerd in 1948 ingevoerd, bestreed.  Onder meer door de VS werd het ANC als een
terroristische organisatie beschouwd. Talrijk waren de moordpartijen door het ANC gepleegd, zoals
de bomaanslag in 1983 op blanke ambtenaren in de Kerkstraat van Pretoria met 16 doden en 149
gewonden. Mandela lag zelf in de jaren ‘50 en ‘60 aan de basis van verscheidene sabotagedaden en
moorden. Na al enige tijd in de gevangenis doorgebracht te heben, werd hij in 1963 opnieuw
opgepakt en kreeg hij levenslange vrijheidsberoving op het Robbeneiland tegenover de Tafelberg in
Kaapstad. Hij verbleef de laatste jaren van zijn gevangenschap in een villa binnen een
gevangenisomheining op het vaste land op enkele km van Kaapstad. Daar werden de bepalende
gesprekken met president F.W. de Klerk gevoerd die tot de afschaffing van de apartheid en tot
algemene verkiezingen in 1994 hebben geleid. Mandela werd president en de Klerk vicepresident.
Beiden kregen in 1991 de vredesprijs van de Unesco en in 1993 de Nobelprijs voor de Vrede. Een
buitenlands journalist vatte het leven van Mandela treffend samen: “Hij was geen heilige, maar hij
was een goed mens”. Twintig jaar zwart bestuur na de terechte afschaffing van de apartheid zijn de
townships niet verdwenen, bleef de werkloosheid onder de zwarte bevolking zeer groot, nam de
corruptie fel toe en zijn de “plaasmoorden” niet afgenomen. 

(afgesloten op 27-1-2014)
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Hoe zou Vlaanderen alleen scoren?

De Vlaamse regering heeft berekend dat
door de zesde staatshervorming Vlaande-
ren over de periode 2015-2019 7.800.000.000
(7,8 miljard) euro gaat verliezen. De
Vlaamse onderhandelaars (CD&V, Open
VLD en Sp-a) hadden blijkbaar niet door
dat bij de overheveling van de bevoegd-
heden niet alle bijhorende budgetten
worden overgedragen. Deze partijen
beweren nu dat zij door te verzaken
aan deze overdracht, trachten de
Belgische begroting in evenwicht te
krijgen.  Vlaanderen betaalt nu zelf de
kosten voor de vergrijzing, (115
miljoen euro) en de pensioenen van de
eigen ambtenaren (500.000.000 euro).
Ondanks deze cijfers kon Vlaanderen een
begroting in evenwicht voorstellen. De
nieuwe Vlaamse regering zal fors moeten
besparen om een berekend tekort in
2014/2015 van ongeveer 2.400.000.000 euro
op te halen. De federale regering zal haar
begroting in overeenstemming met de EU-
regelgeving kunnen indienen, door hogere
belastingen en omdat zij de kosten voor het
concurrentiepact en voor de staatsher-
vorming voor een groot deel doorschuiven
naar Vlaanderen en in mindere mate naar
de andere deelstaten.

Het verminderen van de BTW van 21% naar
6% op het elektriciteitsverbruik is een
populistische maatregel. Op het eerste
gezicht is dit een welgekomen initiatief.
Wat men er niet bij zegt is dat ondermeer
hierdoor minstens één indexsprong wordt
overgeslagen. Hoe dan ook zullen de
minderopbrengsten voor de Belgische staat
moeten gecompenseerd worden, rekening
houdend dat we 2,75% van het binnenlands
product moeten besparen om een begroting
in evenwicht te krijgen. De kosten voor de
lastenverlaging voor bedrijven zullen wel
uiteindelijk gecompenseerd moeten wor-
den. De concurrentiekracht wordt hiermee
evenmin verbeterd omdat de bedrijven
deze BTW sowieso kunnen aftrekken van
hun belastingsaangifte. Er zullen andere
maatregelen nodig zijn om de loonlasten
voor bedrijven te verminderen, zonder dat
de werknemers er nadeel van ondervinden.
Onlangs heeft de Vlaamse regering beslist
om 125 miljoen euro (afkomstig van de

vervroegde terugbetaling van de financiële
steun aan KBC) gespreid over een viertal
jaren, aan het federale niveau te storten om
de loonhandicap van 16,5% tegenover de
ons omringende landen te matigen. Volgens
VOKA is dit een druppel op een hete plaat.
Om de loonlasten tot de helft te vermin-
deren, zijn er zeker 6 à 7 miljard euro nodig

over dezelfde periode. Meer export en meer
omzet betekenen ook meer werk. Te
noteren valt dat het Waals gewest en
Brussel geen euro voor de loonlasten-
verlaging willen/kunnen voorzien, want
volgens Rudy Demotte hebben zij hiervoor
geen geld…. En dan is er nog de PS-er
Philippe Moureau die recent, via de regime-
pers, de Vlaamse ondernemers verwijt een
rechtse regering in het zadel te willen en de
vergelijking niet schuwde met de “minder
intelligente” ondernemers tijdens het
Nationaal Socialisme.  

De Vlerick Business School publiceerde
cijfers van de CERPE (universiteit Namen)
waaruit blijkt (rekening houdend met de
primaire overschotten opgesplitst voor
Brussel, Wallonië en Vlaanderen in 2006-
2010) alleen Vlaanderen een positief
overschot zal hebben van 41 miljard euro,
waaruit geconcludeerd moet worden dat
enkel Vlaanderen de kost van staatsschuld
draagt,  waarvoor ze niet verantwoordelijk
is. Het IWEPS (Waals instituut voor de
statistiek) concludeerde in zijn rapport
over de armoede vergeleken met de 27 EU-
landen, dat Vlaanderen met 9,8% de minste
armoede heeft, Wallonië met 18% op de
23e plaats staat en Brussel met 33% op de
laatste plaats. Als men die berekenings-
wijze terugbrengt naar het Belgisch niveau,
dat heeft Brussel 41%, Wallonië 37% en
Vlaanderen 22%. Moesten we deze vergelij-
king doen over alle 195 gewesten in de EU,
dan staat Vlaanderen op de 22ste plaats bij
de top in de Noord-Europese landen,

Wallonië op plaats 142 op het niveau van de
zwakke Zuid- en Oost-Europese landen en
Brussel bengelt achteraan op plaats 185.
Als we daar dan de werkloosheidscijfers,
berekend door de studiedienst van de
VDAB, naast leggen, dan is deze in
Vlaanderen vandaag 8%, in Wallonië 16% en
in Brussel ruim 22,5%. De werkzaamheid-

graad is in Vlaanderen 71%, Wallonië
62% en Brussel 50%. 
Louis Verbeke, de voorzitter van de
Vlerick Business School is tegen het
confederalisme en ziet België als een
joint venture, dus als een samenwer-
kingsvorm tussen Vlaanderen en
Wallonië dat geïnstitutionaliseerd is in

een gezamenlijke dochter die België heet.
Deze samenwerking stopt wanneer één van
de partners financieel niet meer in staat is
de joint venture in stand te houden,
wetende dat de schuld van Wallonië
vandaag al een goede 11 miljard euro
bedraagt, verdeelt over 3,5 miljoen
inwoners, tegenover Vlaanderen (nadat
KBC alles terugbetaald zal hebben in 2014)
een kleine 2 miljard euro, verdeeld over 6
miljoen inwoners. 

VGO
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Zijn de onderwijshervormingen in Vlaanderen
realistisch?

Vlaams onderwijsminister Pascal Smet gaat ervan uit dat
ingrijpende hervormingen nodig zijn om de elementaire kennis van
onze leerlingen in het basis- en secundair onderwijs te verbeteren.
Nochtans tonen PISA-onderzoeken aan dat de hervormingen van
Georges Monard geen succes zijn geweest, al zijn de resultaten
voor Vlaanderen niet slecht – wel minder goed dan Nederland -  en
er wordt gevreesd dat nieuwe hervormingen onder Smets leiding
opnieuw een catastrofe kunnen zijn. Naast de omstreden keuze van
het Engels voor sommige vakken in het hoger en universitair
onderwijs, staan er nu twee andere fundamentele hervormingen op
stapel: het masterplan  voor het secundair onderwijs en het vormen
van scholengroepen vanaf 2017. Midden november 2013
organiseerde Pro Flandria, netwerk voor ondernemers en
academici, in de Warande te Brussel, onder ruime belangstelling
een colloquium rond het thema “Onderwijshervormingen, de
verborgen agenda”. Aanwezig waren ook Mieke Van Hecke, hoofd
van het katholiek onderwijs en enkele kabinetsmedewerkers.
Psycholoog en deskundige Jan Boons had een panel samengesteld
met vijf professoren uit Finland, Nederland en Vlaanderen.
Opmerkelijk was de stelling van de Finse professor Kaulo
Hämäläinen dat Finland zijn zeer goed PISA-resultaat te danken
heeft aan hoog opgeleide leerkrachten, die het vertrouwen hebben,
naast de nodige eerbied en verantwoordelijkheid, om met een
beperkt budget tot een voortreffelijk onderwijsniveau te komen.
Sinds veertig jaar werden er geen noemenswaardige hervormingen
doorgevoerd, wat niet belette dat alle kinderen tot hun vijftiende
jaar dezelfde kansen krijgen en er geen nivellering plaatsgrijpt. Er
was ook nog professor Boudewijn Bouckaert die stelde dat de

kleinschaligheid en het historisch scholenaanbod in Vlaanderen te
waardevol is om nu ineens met een decreet in te grijpen, door
grotere scholengroepen uit de verschillende onderwijsnetten te
laten samensmelten tot megacampussen van rond de 6.000
leerlingen. Intussen werd het decreetontwerp in het Vlaams
parlement voorlopig afgevoerd. Het decreet dat de hervorming van
het secundair onderwijs moest bekrachtigen komt er ook niet, en
evenmin het decreet dat de lerarenloopbaan moest regelen. Men
mag ervan uitgaan dat minister Pascal Smet ondoordacht en te
voortvarend is geweest en daardoor geen resultaten heeft behaald.
Gelukkig werd ook zijn voorstel niet aanvaard rond de flexibele
leertrajecten, met de bedoeling, leerlingen met een onvoldoende
toch naar het volgende jaar te laten overgaan, zonder zich af te
vragen wat de oorzaak was van het slechte resultaat en zonder voor
een werkzame remediëring te zorgen. Denk hierbij aan vele
Franstalige kinderen en kinderen van allochtone afkomst, die in
het Nederlandstalig onderwijs worden gedropt, omdat het beter in
de markt ligt dan het Franstalige. Trouwens nu al moeten
Nederlandstalige leerkrachten de resultaten van sommige kinderen
in een vreemde taal aan de ouders uitleggen. 

Pro Flandria bracht rond dit interessant colloquium een manifest
uit met de volgende bedenkingen:

• We staan in Vlaanderen voor twee fundamentele maar
bedenkelijke onderwijshervormingen, namelijk het masterplan
en de oprichting van de scholengroepen. 

• Het masterplan is uitgetekend door politici met een
maatschappelijke agenda en werd onvoldoende voorafgaan-
delijk overlegd met de onderwijsbasis die voeling heeft met de
echte noden. Maatschappelijke doelstellingen overwegen op de
onderwijskundige doelstellingen.

• De overheid ambieert een verdere uniformisering van het totale
onderwijslandschap en beperkt op die manier de onderwijs-
vrijheid. Het is haar ambitie om een grotere gelijkheid in
schoolpopulaties en schoolresultaten te bereiken, ongeacht de
invloed hiervan op de kwaliteit.

• Schijnfactoren zoals studiekeuze, anderstaligheid en financiële
situatie, regeren het debat. De belangrijke factoren zoals
intelligentie en cultureel bepaalde motivering, worden eerder
geweerd uit het debat.

• Deze hervormingen betekenen zo een verdere aantasting van de
onderwijsvrijheid en leiden tot misplaatste uniformisering van
ons onderwijs. Negatief want de onderwijsvrijheid is het
fundament van onze huidige kwaliteit. Onderwijsvrijheid en
keuze binnen een divers scholenlandschap zijn niet alleen een
grondrecht maar ook een reële noodzaak. De verschillende
netten moeten gegarandeerd blijven in plaats van ze te
uniformiseren.

• De negatieve gevolgen blijven niet beperkt tot het onderwijs,
maar manifesteren zich ook in de economische en
maatschappelijke toekomst van Vlaanderen. 

We kunnen alleen maar hopen dat de volgende Vlaamse regering in
2014 de slechte beslissingen zal terugdraaien om erger te
voorkomen. Het onderwijs in Vlaanderen is te belangrijk om er een
loopje mee te nemen. Zowel in het vrij, katholiek onderwijs als in
het gemeenschapsonderwijs Go! zijn er in Vlaanderen heel goede
scholen die kwaliteitsonderwijs garanderen. Dat moet zo blijven.

Henri Otte     

Voetbal moet België redden. Hitler achterna. 
Sport ten dienst van staat.
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De nieuwjaarsbijeenkomst van de Vlaamse
Volksbeweging

Op zaterdag 18 januari werden de VVB-kaderleden samengeroepen
ter gelegenheid van het nieuwe jaar, deze keer in de ridderzaal van
het Belfort in Brugge. Merkwaardige inleiding: op de stoelen in de
zaal lagen pamfletten “YES! to selfdetermination, it’s about
Democracy!, met op de achterkant de Nederlandse uitleg van de
manifestatie. Er werd ons gezegd dat dit pamflet door de Schotten
werd ontworpen…

Willy De Waele, politiek secretaris van de VVB, verwelkomde de ca.
200 aanwezigen en opende met de bedenking: “Het meerder-
heidsbeginsel houdt in dat een numerieke meerderheid beslist en
dat de genomen beslissingen ook bindend zijn voor de
minderheid. Een democratische besluitvorming door de
meerderheid laat ruimte aan minderheden, om hun opvattingen
en gedragingen te uiten, zelfs als een overgrote deel van de
bevolking ze niet zou delen”.

Gastspreker Prof. Carl Devos (UGent) analyseerde kritisch de rol
die de VVB zou moeten spelen bij de moeder van alle verkiezingen
op 25 mei 2014. Hij merkte op dat het samenvallende verkiezingen
zijn, die normaal gesproken van nu af enkel om de vijf jaar zullen
plaatsvinden en altijd samenvallend zullen zijn en dit heeft zo zijn
consequenties. Wie in 2014 uit de coalitie valt, staat voor de
volgende vijf jaar aan de zijkant, waardoor vijf jaar verplichte
oppositie voeren geen sinecure zal zijn.
Omdat deze verkiezingen zo belangrijk zijn moet de VVB zich
maximaal inzetten, want daarna is het voor vijf jaar gedaan. De
VVB moet veel meer haar intellectueel gewicht investeren in zicht-
baarheid; ze is niet voldoende gekend en geraakt niet verder in de
perceptie dan onjuiste typeringen en vooroordelen. Ze moet een

ideeënorganisatie zijn, die via de klassieke media, het web en de
sociale media haar standpunten verspreidt. Ook CD&V is bezig met
het confederalisme, maar zij noemen het “positief-confederalisme”.
Wat bedoelt die partij daarmee? Helemaal niet duidelijk. Hoe ziet
de CD&V de uitvoering van de zesde staatshervorming en hoe ziet
zij de volgende staatshervorming? De VVB zou zich als Vlaamse
Beweging veel meer moeten laten gelden, vragen stellen  en invloed
uitoefenen.
Voorzitter Bart De Valck herinnerde eraan dat Vlaanderen altijd al
strijdvaardig was. En hij verklaarde dat er een nauwe
samenwerking komt tussen VVB en ANZ (Algemeen Nederlands
Zangverbond). Zij zullen inhoudelijk en vormelijk samenwerken.
Daar zal de campagne “Ja, voor Vlaanderen” centraal staan. Hij
stelde zeer duidelijk dat in tijden van confederalisme de VVB het
pad van de onafhankelijkheid bewandelt. De 51e Vlaming
overtuigen om voluit die kaart te trekken blijft het doel van de VVB,
ook in 2014! Hij benadrukte de onafhankelijkheidstrijd van
Schotland en Catalonië, naast andere regio’s als Zuid-Tirol,
Baskenland, Bretagne, enz. Hij riep op om op 30 maart op het
Jubelpark in Brussel aanwezig te zijn op een manifestatie van
Catalanen, Schotten en Vlamingen voor zelfbeschikkingsrecht. 
Ook volgens onze vzw Vlaams Komitee Druivenstreek zijn de
verkiezingen van 25 mei uiterst belangrijk! De huidige Vlaamse
minderheid in de regering wil als minderheid in 2015 verder doen
en stelt de belangen van partijfinanciën, subsidies, partijmacht en
minister- en staatssecretarisposten met hun bijhorende kabinetten
boven de belangen van Vlaanderen, het Vlaamse volk en de
Vlaamse welvaart. De bal ligt in het kamp van de Vlaamse kiezer!
Achteraf zullen wij niet moeten klagen.    
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Deel van Justus Lipsius gered

Ine Van Houdenhove van de KUleuven gaat regelmatig op zoek naar
het verhaal achter een opmerkelijk voorwerp dat zich ergens
binnen de muren van de universiteit bevindt. In het depot van de
Dienst Kunstpatrimonium in Heverlee rust in een glazen kistje het
linkerdijbeen van Justus Lipsius.

In de refter van het Justus Lipsiuscollege in de Minderbroeders-
straat staat een deel van het grafmonument van de beroemde
humanist die in 1606 in de Minderbroederskerk begraven werd: de
marmeren gedenkplaat met het door hemzelf geformuleerde
grafschrift en het albasten borstbeeld dat zijn weduwe op het
grafmonument liet plaatsen – het werd ooit om veiligheidsredenen
zo stevig vastgelijmd dat niemand het nog aandurft om het los te
wrikken. Het stoffelijk overschot dat in de kapel van het college
wordt bewaard, is echter niet dat van Lipsius …

Nadat de Fransen de kloosterorden hebben afgeschaft, wordt de
Minderbroederskerk in 1799 gesloopt. Op 14 april 1868 maken
arbeiders het terrein klaar voor de fundering van een woning die
later gekocht wordt door de vermaarde Joris Helleputte. Zo’n 75
centimeter onder de grond treffen ze een grafsteen aan, met een
opschrift dat zegt dat Lipsius hier begraven ligt, en daaronder
menselijke resten, die met gepaste eerbied worden overgebracht
naar de kapel van het Justus Lipsiuscollege. Later op de dag wordt
zo’n halve meter dieper een volledig skelet gevonden. Ook al zijn er
meteen vermoedens dat dit eigenlijk het stoffelijk overschot is van
Lipsius, het wordt samen met andere beenderen – naar later zal
blijken ook die van Dirk Bouts – naar een verzamelgraf bij de Sint-
Kwintenskerk gebracht. Op één dijbeen na, dat arbeider Philippe
Van Hove mee naar huis neemt.

In 1905 stellen de professoren Arthur Van Gehuchten en Ernest
Masoin vast dat de beenderen die in het college bewaard worden,
van minstens drie verschillende mensen afkomstig zijn. Het
vermoeden dat het naar het verzamelgraf gebrachte skelet van
Lipsius is, wordt steeds sterker. Masoin veronderstelt dat bij het
delven van Lipsius’ graf onbekende beenderen zijn aangetroffen –
het terrein was van oudsher een begraafplaats – die vervolgens mee
zijn toegedekt door Lipsius’ grafsteen.

Op 18 maart 1937 krijgt politiecommissaris François Chevaillier
een brief van Guillaume Van Hove, die laat weten dat hij het dijbeen
van ‘Hoogleeraar Juste Lipse’ in zijn bezit heeft. Zijn vader,
Philippe, erfde het in 1892 van zijn vader – de Philippe dus die het
been had opgegraven – , gaf het een tijdlang in bruikleen aan
Helleputte, maar eiste het later terug. Dat kwam hem op het verlies
van zijn job te staan – de vijfvoudig minister en grondlegger van de
Boerenbond sprak je niet ongestraft tegen.

Na onderzoek concludeert anatomieprofessor Gerard
Vanderschueren dat het vermoedelijk inderdaad om het – zeer goed
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geconserveerde – dijbeen van Lipsius gaat. Het been wordt
voortaan zorgvuldig bewaard in een apart schrijntje in het Justus
Lipsiuscollege. In 1997 vertrouwt professor Vermeersch, president
van het college, het toe aan de Dienst Kunstpatrimonium. Het is 49
cm lang – Lipsius was dus ook letterlijk een grote mijnheer.

Met dank aan Mark Derez (Universiteitsarchief), Anne Verbrugge
(Kunstpatrimonium) en Joris Snaet (Divisie Monumenten)

Ine Van Houdenhove
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Duidelijke verdediging van onze taal en cultuur?!

De provincieraad stemde eind 2013 een subsidiereglement om jong
Vlaams-Brabants talent podiumkansen te geven. Organisatoren van
festivals, concertreeksen en nieuwe optredens voor Vlaams-
Brabantse jongeren kunnen via dit reglement een betoelaging
krijgen van de provincie Vlaams-Brabant.

De N-VA-fractie stelde voor om in het reglement op te nemen dat,
om in aanmerking te komen voor deze subsidie, alle promotie-
materiaal in het Nederlands zou opgesteld zijn.
Na lange discussies tussen voor- en tegenstanders is het voorstel
door Cd&V, Spa, Open-VLD, Groen en UF weggestemd, alleen N-VA
en Vlaams Belang konden zich erin vinden.

Uiteindelijk heeft het voorstel van Luc Robijns (Groen), de
afgevaardigde voor jeugd (vroeger inwoner van Overijse en nu van
Huldenberg), het gehaald: “Bij voorkeur gebruikt men Nederlands
voor de communicatie. De eerste taal voor het communiceren van
de praktische informatie over het evenement, zoals ‘toegang’ of
‘deuren’, is het Nederlands.”

Wat verstaan wordt onder ‘bij voorkeur’ is niet verduidelijkt en kan
dus door iedereen vrij geïnterpreteerd worden.

Sonia Van Laere

Marnixring Internationale Serviceclub

www.marnixring.org

Marnixring Overijse
De Vrijheijt Blijde Inkomststraat 79-81 3000 Leuven                                                                nevueL000                    0318-97taartstsmoknIBlijde                    Blijde            Uit sympathie
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En omdat de teelt der buitendruiven toch verschilt van onze
druiventeelt onder glas, drukken wij hierbij nog illustraties af die
uw buitenwerk kunnen begeleiden. Zij komen allemaal uit ‘Druiven,
een passie’ van Dirk Vansina, 1995.

Lekkere druiven
Snoeiles voor beginners
Op onze vorige bijdrage over de oprukkende trosrups zijn vele
reacties gekomen. Het aangenaamst en het nuttigst was wel de
vaststelling dat het Overijsese gemeentebestuur alle inwoners met
(vervallen) serren en wild groeiende druivelaars aanschrijft met
het dringend verzoek de broeihaarden voor de trosrups te
verwijderen! Proficiat! Op hoop van zege.

En nu wat aan de toekomst denken, aan hobbytelers of
belangstellenden die in een ser of buiten in hun tuin genegenheid
voor druif en druivelaar in daden omzetten. 
Het jonge boompje wordt in vruchtbare grond geplant en verwacht
begieting. Het jaar van de planting laten wij de druivelaar gewoon
langs een plantstok groeien. Zijscheuten die in de oksels ontstaan
– door serristen ‘dieven’ genoemd’ – worden na één blad gesnoeid.
En rond 15 september wordt het bovendeel gewoon weggesnoeid
om de onderkant te laten verhouten. In februari snoeit u de
druivelaar op drie, vier ogen.

Schema van de enkelvoudige
guyotsnoei gedurende het jaar
van de planting.

Schema van de enkelvoudige
guyotsnoei gedurende het eerste
jaar.

Wintersnoei van de
volwassen druivelaar.
(Guyotsnoei)

De zomer- en wintersnoei van het tweede groeijaar.

Schema van de enkelvoudige guyotsnoei
gedurende het tweede jaar.

Het jaar van de planting worden
de dieven na één blad ingesnoeid.
Na de winter wordt de druivelaar
op 3 ogen gesnoeid.

Het eerste jaar worden alle dieven
op één blad ingesnoeid. Eind au-
gustus worden de toppen van de
gesteltakken weggesnoeid. In
maart wordt de druivelaar op een
derde van zijn lengte gesnoeid
(ongeveer 1m).

Eerste jaar: de drie, vier ogen lopen uit en vormen scheuten; twee
of drie sterk groeiende worden geleid (aan balken en draden tot in
de nok van de ser of aan staken in vollegrond). Dieven snoeit u na
één blad in. Eind van de zomer de kop insnoeien en na de winter
tot op ongeveer 1,20 m.

Tweede jaar: het bovenste oog zal uitlopen en de verlenging van de
zgn. gesteltak vormen. Laten groeien, niet te hoog en de dieven tot
op één blad terugsnoeien. U merkt dat op het onderste deel ogen
uitlopen die vruchttakken vormen. Met de wintersnoei worden de
vruchttakken op twee ogen gesnoeid. De druivelaar is voor
tweederde volwassen. En het derde jaar herhaalt u de snoei-
principes van het tweede jaar, en... op heel goed groeiende bomen
mogen nu al enkele trossen blijven hangen. En bij volwassen
bomen bestaat de wintersnoei erin de vruchttakken op twee ogen
te snoeien en de houten stompjes van de dieven weg te halen.

Volgende keer kunnen wij het hebben over trosdunning, het
uitkorrelen of knippen, begieting en bemesting, maar u heeft
misschien eerst nog andere vragen. Laat maar komen.

Francis Stroobants
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Heemkundige Kring De Beierij van IJse vzw

Op vriendelijke uitnodiging van Carine Willaert, voorzitster van de
Heemkundige Kring De Beierij van IJse vzw (verder in de tekst: De
Beierij), begeven wij ons op een woensdagavond naar de
zolderverdieping van Den Bonten Os, Waversesteenweg 2 te
Overijse, sinds eind 2012 de vaste stek van de Beierij. De
zolderruimte is indrukwekkend en uiterst dankbaar voor een
heemkundige vereniging. Onmiddellijk worden we met zekere
fierheid rondgeleid en worden de archiefkasten en andere
wetenswaardigheden getoond. Zo ligt er een banier uit de
archieven van Louis Dewilder uitgerold op een lange tafel om wat
te verluchten, want hij moet weldra bij de herdenking van de Grote
Oorlog opgehangen worden. Voor de duur van ons vraaggesprek
wordt hij een beetje opgerold en komen enkele frisse Orvals en een
fles rode wijn op de tafel te staan. Ja, dat komt hier in orde.
Voorzitster Carine Willaert, ondervoorzitter Piet Van San en
bestuurslid Yves Parmentier beginnen geestdriftig te vertellen over
de komende herdenkingsplechtigheden rond Wereldoorlog I.  Maar
laten wij beginnen bij het begin.

Carine Willaert, Piet Van San en Yves Parmentier tijdens het
vraaggesprek.

De Heemkundige Kring De Beierij van IJse werd in 1976 opgericht
als feitelijke vereniging en vanaf 2012 werd ze omgezet in een vzw.
Als verklaring voor de naam De Beierij krijgen we de volgende
uitleg van Carine : “Een beier was een agent of plaatsvervanger
(een leek, geen geestelijke) die optrad in naam van een abdij om
haar rechten en materiële belangen te verdedigen. In oorsprong
was het beierschap persoonlijk en niet overdraagbaar. Later werd
de functie erfelijk. De oudst gekende beier in Overijse is Franco
van IJssche (1133).  Isca behoorde tot de goederen van de abdij van
Corbie, in de buurt van Amiens”.  
De doelstellingen van De Beierij worden uitgebreid beschreven in
de oprichtingsakte van de vzw.  We vatten samen en onderscheiden
twee peilers:
- het verzamelen van informatie over en het bewaren in goede
omstandigheden van zowel roerend als onroerend erfgoed van de

regio Overijse; ijveren voor een bredere kennis van en
belangstelling voor het cultureel, landschappelijk, bouwkundig en
historisch patrimonium; het bevorderen van de studie van de
plaatselijke geschiedschrijving en alle andere aspecten van de
heemkunde zoals archeologie, familiekunde, natuurstudie,
volkskunde, industriële archeologie en agrarische geschiedenis;
het opbouwen van documentatie over de geschiedenis van de
regio.
- bovenvermelde informatie en materiaal over ons erfgoed
beschikbaar stellen en ontsluiten. Dit kan gebeuren via het
publiceren van de resultaten van opzoekingen alsook via
voordrachten, lezingen, tentoonstelingen en allerhande initiatieven
over feiten, gebeurtenissen, figuren, …  Samenwerken met
individuen, andere verenigingen, scholen, enz... 
De Beierij telt een dikke 300 leden, hoofdzakelijk Overijsenaren
waaronder tal van nieuwe inwoners die iets willen te weten komen
over de plaats waar ze wonen. Opvallend is wel dat alle generaties
vertegenwoordigd zijn.

Uitgaven De Kelle en Zoniën.

Waarom zij zelf lid geworden zijn van De Beierij?
Vooreerst zijn ze alle drie gebeten door geschiedenis. Carine kreeg
die belangstelling voor het verleden met de paplepel mee aangezien
haar vader reeds lange jaren geboeid was door ons erfgoed. Ze
studeerde geschiedenis en het onderwerp van haar thesis had
betrekking op de plaatselijke geschiedenis (de gevolgen van de
Spaanse en Oostenrijkse successieoorlogen voor Overijse).
Hiervoor moest ze veel opzoeken in de oude schepenarchieven en
dat deed haar nog meer interesse krijgen voor het verleden van
Overijse.  Ze kwam al snel in contact met de plaatselijke
heemkundige kring en werd meteen lid. Yves is een inwijkeling in
Overijse sinds 1978 en werd vooral geboeid door genealogie en
vond daardoor zijn weg naar De Beierij. Piet, ook een inwijkeling
en lid vanaf 1998 werd dat jaar aangesproken door Dr. Raymond
Denayer om mee zijn schouders te zetten onder het project “2 x
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bezet, 2 x bevrijd”. Piets voorliefde voor al wat met WOI  en WOII
te maken heeft zal daar zeker wel iets mee te maken hebben. Piet
was al zijn leven lang een verwoed verzamelaar van boeken en
oude voorwerpen. Ook het onderzoek naar het verleden en het feit
dat je daardoor mensen kunt helpen bij opzoekingen naar hun
verleden, trekt hem hierin enorm aan. Carine vermeldt er graag bij
dat nog niet zo lang geleden geschiedkundigen zich nogal
laagdunkend uitspraken over vrijwilligers die zich met heemkunde
bezig hielden (‘amateurkes’), maar dat is de laatste jaren wel wat
veranderd. Er is ondertussen meer professionalisering gekomen in
heemkundige kringen. Zo wordt b.v. door De Beierij bij het
archiveren enkel nog gebruik gemaakt van zuurvrij papier en
zuurvrije archiefdozen die worden aangekocht bij het Algemeen
Rijskarchief.

Vinden jullie De Beierij succesvol en maatschappelijk
noodzakelijk?
Succesvol, zeker en vast. Wij sleepten al enkele cultuurprijzen in de
wacht, en wij ervaren dat er veel belangstelling bestaat voor het
verleden van Overijse en omgeving. Scholen, verenigingen en
individuele inwoners van Overijse doen regelmatig een beroep op
onze vereniging om hen bij bepaalde projecten met raad en daad
(en mogelijk ook met materiaal) bij te staan. We organiseren zelf -
of in samenwerking met anderen – ook historische wandelingen
die steeds onmiddellijk volzet zijn. Hopelijk is dat op zondag 4 mei
ook het geval, want dan organiserert het VKD-Spoorslag een
historische wandeling met samenkomst om 14 uur op het
Overijsese Begijnhofplein! Denk aan de steeds succesrijke Nacht
van de Geschiedenis, ingericht door het Davidsfonds, waaraan 35
mensen kunnen deelnemen. En ook nu, bij de herdenkings-
plechtigheden van WOI proberen wij zo goed mogelijk te voldoen
aan de vragen van de gemeente, dorpsraden, scholen, enz... We
hebben het nu enorm druk; gelukkig zijn we al twee jaar bezig met
de voorbereidingen.

Maatschappelijk noodzakelijk?
Kennis van het eigen verleden en de fierheid bij het uitdragen van
die geschiedenis komen het imago van een bevolking ten goede.
Geschiedenis geeft je identiteit. Veel mensen willen hun
(familie)geschiedenis achterhalen en willen iets te weten komen
over de plek waar ze wonen. Af en toe terugblikken kan ook helpen
om onze tijd beter te begrijpen.
Door het vele materiaal dat de Beierij door de jaren heen heeft
bijeengesprokkeld slagen wij erin een beeld te vormen van hoe het
er in onze contreien vroeger aan toe ging op alle maatschappelijke
niveaus. Er moet wel een onderscheid gemaakt worden tussen de
officiële archieven van de gemeente Overijse die uiteraard bewaard
worden door de gemeente en de archieven van De Beierij die
afkomstig zijn uit privécollecties van de inwoners  of verenigingen
van de gemeente. Het gaat daarbij niet enkel om materiaal van zo
heel lang geleden. De Beierij beschikt nu al over de archieven van
de Vlaamse Jongeren Overijse en Jeugdhuis Hartenaas, een stukje
geschiedenis van het jeugdverenigingsleven van 40 jaar geleden tot
enkele jaren terug.    
Zoals blijkbaar in alle verenigingen vindt ook De Beierij dat door de
jaren heen er minder en minder vast engagement is bij zijn leden.
Er zijn steeds voldoende vrijwilligers die graag bereid zijn om een
handje te komen toesteken bij één of andere activiteit en/of het
archiveren, maar die permanente inzet is niet langer vanzelf-
sprekend. Vroeger werd het meer als een eer beschouwd om
bestuurslid te zijn, nu passen velen hiervoor. Dit vormt echter geen
probleem, we zijn zeer blij dat zoveel vrijwilligers graag
meewerken met onze kring zonder bestuurslid te zijn. Hun
engagement is een voorwaarde om de goede werking te blijven
verzekeren. 
Op een bepaald moment is De Beierij beginnen nadenken over de
missie van de vereniging en werd beslist om te stap te zetten van
een feitelijke vereniging naar een vzw. Er was meer en meer de
noodzaak om te professionaliseren en met een vzw-statuut zou dat
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vlotter gaan. Het is juridisch gemakkelijker om een privécollectie
te krijgen of aan te kopen als vzw dan als feitelijke vereniging. Als
vzw ben je  een rechtspersoon, ben je verantwoording verschuldigd
en kan je juridisch correcte contracten aangaan met bijvoorbeeld
de gemeente. Zo heeft De Beierij nu een erfpachtovereenkomst met
de gemeente van 27 jaar voor de archiefruimte. Bij eventuele
ontbinding van de Kring gaan al de archieven naar de gemeente op
voorwaarde dat zij die archieven publiek en openbaar houdt.
Indien de gemeente daartoe niet bereid wil of kan zijn, verhuist
alles naar het Algemeen Rijksarchief. Sinds De Beierij een vzw is en
beschikt over een vast lokaal heeft ze reeds verscheidene grote
privéarchieven gekregen zoals van Albert Clabots, Louis Dewilder,
Mathieu Steensels. Waar voor enkele jaren alle archieven en
voorwerpen verspreid opgeborgen lagen bij bestuursleden kan al
dit waardevol materiaal nu gecentraliseerd worden op één plaats.
De kans dat kostbare documenten verloren gaan wordt daardoor
veel kleiner.  

Krijgt De Beierij voldoende hulp en steun van het
gemeentebestuur?
Zeker en vast. Vooreerst mogen we gebruik maken van de mooie
zolderruimte van Den Bonten Os en bovenop werden ons twee
computers en de meeste van de hier aanwezige kasten ter
beschikking gesteld. We hebben zeker niet te klagen.
Vinden jullie dat het beleid van het gemeentebestuur voldoende
aandacht heeft voor het patrimonium, erfgoed, tradities, … van
Overijse ?
Laat ons stellen dat de laatste 15 jaar inspanningen zijn geleverd.
De kerk van Jezus-Eik en de St.- Martinuskerk in Overijse-Centrum
hebben allebei grondige restauratiewerken ondergaan. De
Vuurmolen werd grotendeels bewaard en kreeg een nieuwe
bestemming als administratief centrum.   
Anderzijds werd het geboortehuis van Justus Lipsius in 1996
afgebroken, het jachtpaviljoen aan de IJskelderlaan is verloren
gegaan, Mariëndal werd vervangen door een modern rusthuis. De
Leegheid, het vroegere centrum van Overijse, is grotendeels teloor
gegaan. Vele serristenhuizen met aanpalende serren hebben plaats
geruimd voor verkavelingen. Allemaal wel een beetje jammer, maar
ja, de realiteit laat niet toe om alles te bewaren, de maatschappij
evolueert en de noden van de mensen veranderen. Bewaren van
erfgoed, patrimonium en tradities  behoort tot de verantwoorde-
lijkheid van iedereen als individu en als gemeenschap. Als er van
overheidswege moet bespaard worden, zijn cultuur en erfgoed
jammer enoeg de departementen die eerst aangesproken worden.

En de samenwerking met andere verenigingen?
Wij sporen iedere vereniging aan om met ons samen te werken.
Samen kan je meer bereiken. Wij deden in het verleden ook al een
beroep op de Applaustoelage. Het verenigingsleven in Overijse is
heel levend en vooral zeer belangrijk. Wanneer verenigingen ons
informatie en materiaal vragen, gaan we daar graag op in. Wij
organiseren wandelingen met o.m. natuurverenigingen. Zo werd
het project ‘Gevaar in erfgoed / erfgoed in gevaar’ in 2005
uitgewerkt met een vleermuizenwandeling, met een toneelstukje
over spookverhalen en het geheel werd opgeluisterd met een
optreden van het Consort van de St.-Martinusscholen. Het lukt
allemaal, samenwerking is nodig en plezant. Ook het samenwerken
met andere heemkundige kringen verloopt vlot en aangenaam.

Geen last van veroudering in jullie vereniging? Komen
er regelmatig nieuwe en jongere leden bij?
Het kan natuurlijk altijd beter maar we klagen niet. Jongeren zijn
vanzelfsprekend altijd welkom.  Studenten komen al eens
informatie vragen en worden dan soms meteen lid. Op sommige
scholen wordt serieus gewerkt aan ‘erfgoededucatie’ (staat
trouwens in de eindtermen) en wij worden dan uitgenodigd om les
te gaan geven in de scholen. Er is absoluut geen gebrek aan

interesse en dat is een groot verschil met vroeger.  Heemkunde
werd toen vaak als oubollig ervaren maar tegenwoordig zijn er zo
veel mogelijkheden om op een boeiende manier het verleden tot
leven te brengen. We durven ook al wel eens ‘nee’ zeggen aan
sommige voorstellen om samen te werken. We verlenen onze steun
enkel als we het project zien zitten en het past in onze
tijdsbesteding. Onderzoek naar het verleden is een tijdrovende
bezigheid en we werken niet graag met een onrealistische
‘deadline’. En studenten die langskomen en hopen dat wij hun
thesis gaan schrijven sturen we ontgoocheld naar huis.

En de financiën?
Ja, de onkosten van onze vereniging kunnen al eens hoog oplopen.
Zeker nu we over dit lokaal beschikken. Naast de verzekering en de
software voor de computers, hebben we de aankopen van zuurvrije
dozen en kaften, zuurvrij papier, allerlei kantoormateriaal. Maar er
zijn vooral de restauratiekosten. Krijgen we een waardevol boek of
archiefstuk dat niet meer in goede staat verkeert door b.v.
schimmels, laten wij het herstellen en opnieuw inbinden. Onnodig
te zeggen dat dit veel geld kost. Er worden ook al eens een
interessante boeken of archiefstukken voor onze verzamelingen
aangekocht. We wikken en wegen dus. Wat onze inkomsten betreft
beschikken we over het lidgeld en zoals iedere vereniging krijgen
we subsidies als lid van de Culturele Raad. We hebben een
verkoopstand en we maken al eens een kleine winst bij verkoop
van publicaties. En bij tentoonstellingen doen we al eens een
beroep op een sponsor om het gebeuren te verzekeren.
Als gewoon lid betaal je 15 € lidgeld, steunleden en ereleden
betalen respectievelijjk 20 € en 25 €.  Daarvoor krijg je dan
driemaandelijks ons tijdschrift ‘Zoniën’, Geschiedkundig tijdschrift
voor IJse- en Laneland.  Uitgegeven door de Heemkundige Kringen
De Beierij van IJse (Overijse) en Het Glazen Dorp (Hoeilaart) en
vier maal per jaar ons contactblad De Kelle, Beiersblad. 

Het lijkt ons dat jullie heel wat werk verzetten in
jullie vereniging. Enig idee hoeveel van jullie vrije tijd
jullie daaraan besteden?
Al lachend, maar toch ook een tikkeltje ernstig wordt er
geantwoord: “Dat durven wij niet zeggen. Volgende vraag a.u.b.”

Kunnen jullie iets meer vertellen over jullie activi-
teitenkalender?
Dit jaar verlenen we natuurlijk onze volle steun en medewerking
aan de herdenkingsplechtigheden van WOI die dit jaar precies 100
jaar geleden uitgebroken is. Daardoor is het een beetje spijtig dat
we niet veel aandacht kunnen geven aan de historiek van het
Begijnhof dat dit jaar 750 jaar geleden (1264) gesticht werd. Maar
Wereldoorlog I wordt niet voor niets als ‘De Grote Oorlog’
herdacht. Zoals reeds gezegd zijn we hieraan al twee jaar aan het
voorbereiden met deze uitgangspunten:
- belangrijk voor de Beierij is dat zoveel mogelijk verenigingen en
mensen uit Overijse deelnemen. Een prachtige gelegenheid om aan
gemeenschapsvorming te doen.
- we verwachten in 2014 via alle mogelijke nationale en
internationale communicatiekanalen een overaanbod aan
initiatieven over WOI. Voorzichtig dus met wat we doen.
- we doen dus enkel authentieke dingen met het aanwezige
materiaal in en over Overijse en Overijsenaren in 1914-1918. De rest
kunnen we elders leren kennen en bewonderen.
- De Beierij zorgt voor de aanzet van heel wat initiatieven door
mensen en verenigingen te enthousiasmeren van mensen en
verenigingen; daarbij doen wij een aanbod voor inhoudelijke
ondersteuning en historische omkadering.
In De Kelle, Beiersblad, 2013, nr. 4 vinden we een stand van zaken
van de initiatieven waaraan De Beierij zal meewerken.  Het zijn er
vele, we halen er drie uit:
- eind februari zet De Beierij een kleine tentoonstelling op in de
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‘Vuurmolen’ met als thema ‘Een gezicht voor onze soldaten’, van
maart tot eind november toegankelijk voor het publiek. Hierin
tracht De Beierij elk van de meer dan tweehonderd soldaten van
Overijse die vochten in de Eerste Wereldoorlog in beeld te brengen.
- in maart verschijnen op 23 plaatsen in Overijse grote
informatieve borden met teksten en foto’s van ofwel gesneuvelde
soldaten of gebeurtenissen tijdens WOI.
- op vrijdag 11 april is er om 20 uur in de schouwburg van Den
Blank de openingsavond van een grote tentoonstelling over de
‘Eerste Wereldoorlog in Overijse’.  De tentoonstelling is
chronologisch opgebouwd rond deze volgende thema’s: inleiding
op de oorlog in Overijse, de eerste oorlogsdagen, diaspora van de
Overijsenaren, honger en voedselbedeling in Overijse, de bezetting,
de bevrijding van Overijse, verwerken van het verdriet. Schrijf deze
datum alvast in je agenda en reserveer tijdig je toegangsticket
voor dit onvergetelijke evenement, met het saxofoonkwartet
Anemos, historische sketches en gevolgd door een receptie
aangeboden door De Beierij.
Voor zover Wereldoorlog I.

Op reis naar Aken in 2009. Vanzelfsprekend werd ook een bezoek
gebracht aan Woeringen, waar op 5 juni 1288 de zo belangrijke
veldslag in het voordeel van Brabant plaatshad. Aan het
gedenkteken herkent u v.l.n.r. Roger en Carine Willaert, Yves
Parmentier, Piet Van San, Erik Van Froyenhoven en Filip
Brankaer. 

Verder organiseren we jaarlijks een historische reis van één of twee
dagen voor onze leden (54 plaatsen). Bij het bepalen van ons
reisdoel gaan we altijd op zoek naar een band met de geschiedenis
van Overijse. Zo zijn wij al naar Aken, Parijs, Antwerpen, Leiden en
Nijvel gereisd.
Ieder jaar hebben we ook onze algemene ledenvergadering die
gekoppeld is aan een wandeling of spreekbeurt.
Regelmatig organiseren we een bezoek aan tentoonstellingen, die
ons interessant lijken.
We werken graag samen met auteurs die een historisch boek
schrijven over Overijse of onze regio en hun bijdrage wensen te
publiceren i.s.m. De Beierij. In dat verband willen we van de

gelegenheid gebruik maken om nog wat extra aandacht te besteden
aan het boek van Djamila Timmermans ‘Keltisch Isca, een
milieugeschiedenis’. Dit 29e jaarboek in de reeks ‘Bijdragen tot de
geschiedenis van IJse-, Lane- en Dijleland’, i.s.m. de Heemkundige
Kring De Beierij van IJse kan je bestellen bij de auteur door storting
van 45 € per exemplaar op BE40 0635 4567 6363 van Djamila
Timmermans. Echt de moeite waard.
En natuurlijk ontvangt De Beierij onze Spoorslag en wordt het ook
gelezen om daarna netjes ondergebracht te worden in de
archieven. Op de vraag of ze een vereniging als VKD belangrijk
vinden in Overijse krijgen we geen rechtstreeks antwoord. “De
Beierij is volledig a-politiek, maar Vlaams.  

We zijn alvast blij met de gelegenheid die jullie ons gaven om wat
extra aandacht te schenken aan onze vereniging. Nog even
vermelden dat de archiefruimte van De Beierij open is voor het
publiek op elke eerste zaterdag van de maand van 9 uur tot 12 uur.  

Bedankt Carine, Piet en Yves voor dit verhelderend gesprek.

Dirk en Ingrid Jena-De Wilde   

Farid le Fou. 
Wie is er gek ?



We hebben het allemaal al meege-
maakt, we spelen een ‘bijna’ perfecte
verzameling, maar ballen 2 en 3 liggen
bijna achter elkaar en verhinderen een
gemakkelijke reeks. Is het lijntje niet
perfect, kunnen we nog ‘couleren’ of
een ‘doorschietstoot’ proberen. Als de
ballen echter dicht bij elkaar liggen is
dat niet evident, we moeten immers
een lange diepe stoot geven om mooi te
couleren. Gelukkig bestaan daar
enkele mogelijkheden. Eerst en vooral
de wijsvinger niet boven maar onder de
keu houden, dit laat hem een uitweg
naar boven en vermijdt zo de door-
stoot. Zoals u al weet, is er doorstoot
wanneer de keu nog contact heeft met
bal 1 als bal 2 reeds contact heeft met
bal 3. Beide ballen lopen dan meestal
tegelijk weg. De tweede hulp is de
rechterhand wat meer naar voor
brengen naar het midden van de keu.
Dit laat hem nog gemakkelijker naar
boven wijken bij de impact. Oefenen
maar! 

De spanning stijgt in dit belgenland. De
verkiezingen gelijken steeds meer op
een ‘een tegen allen’-strijd zoals we dat
al eens mochten zien in Antwerpen,
toen het toenmalige Vlaams Blok te
veel aanhang begon te krijgen. Nu kan
N-VA van dezelfde gunstbehandeling
genieten en dat zonder een echt
‘cordon sanitaire’. In de Belgische
media, die niet hadden zien aankomen
dat N-VA het zover zou geschopt
hebben, zijn ze niet meer welkom en
genieten nog alleen van negatief
commentaar. Dat ze zo groeien en
daarbij niet alleen van het Vlaams
Blok/Belang stemmen afsnoepen, maar
ook van de ‘traditionele’ regimepar-
tijen, dat was een brug te ver en een
gevaar voor de Belgische ‘on’-demo-
cratie. Di Rupo doet het goed, bazuinen
ze allemaal, zonder te vermelden dat
hij vooral voor zijn eigen volk aan het
zorgen is. O gruwel mocht een Vlaming
dat doen! Alles gaat dus goed. Onze
financiële problemen zullen opgelost
worden door de volgende regeringen.
Vlaanderen moet zware bijdragen

leveren tot het saneren en het com-
petitief maken van onze (rest-)
industrie, vooral na de verkiezingen.
Toch zijn deze partijen schijnbaar
gelukkig met het voorbereiden van een
Di Rupo II. Gelukkig worden de
Vlaamse kiezers stilaan wat mondiger,
zei De Gucht in een lucide moment.
Somers heeft ook al bevestigd dat een
Vlaamse meerderheid weeral niet
nodig is (de prijs voor een plaatske?). 
Wereldnieuws in dit land waren de
hapjes bij de receptie van het Vlaams
Belang, ze hadden daar loempia’tjes als
hapjes en die schijnen o zo on-Vlaams
te zijn! Zouden de groentjes die erin
verpakt zitten van een onchristelijk ver
land zijn gekomen? Een onderzoeks-
commissie dringt zich op, met enkele
‘betrouwbare’ lieden als gangmakers.

Ik had zowaar bijna ‘autochtone’
gezegd, wie brengt me de sinaas-
appelen? 
Europa is niet altijd Sinterklaas, dat
weten ze nu in Wallonië ook al. Het
beruchte station ‘Guillemin’ in Luik is
niet alleen gebouwd door een Spaanse
architect, er is ook Spaans staal
gebruikt, zo dicht in de buurt van het
stervende Cockerill, dat zijn staal
nergens kwijt kan. 
Voor 20 miljoen schone lucht hebben
we gekocht, als gevolg van een door
België enthousiast getekend verdrag
over normen voor de bescherming van
het leefmilieu (Kyoto). Vuile landen
verkopen propere lucht aan propere
landen, want iedereen moet zijn
luchtvervuiling verminderen en voor
propere is dat natuurlijk moeilijker.
Olé, goed bezig. 
Bert Anciaux heeft mij nog eens
verrast. Mijn schoondochter is een
Filippijnse, heeft drie schattige kinde-
ren in de Vlaamse scholen en woont
wegens fileleed en zo in Brussel. Ze
kreeg een persoonlijke brief van deze
Bert, in keurig Nederlands, waar hij om
haar stem bedelt wegens bewezen
diensten als hardwerkende senator,
samen met zijn beste wensen. 
Beste Marivic, … zo begint hij. Nu gaat
er bij mij wel een schril belletje
rinkelen. Hoe komt hij aan haar
gegevens, haar taal? Zou hij geneusd
hebben bij een bevriende collega in het
ministerie van onderwijs misschien?
Krijgen alle allochtone moeders
dezelfde brief? Wat met de heilige
privacy van alle burgers in dit land,
vraag het maar aan De Gucht! Straf
toch en waarschijnlijk toch ook
grotendeels tijdverspilling. 

Jan Goossens
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Biljarten op zijn Belgisch
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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

Uit sympathie
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AANNEMER
PLAFONNEERWERKEN

Kanunniksteen 25 - 3090 Overijse
TEL 02 687 27 74

GSM 0496 90 84 56

Stas Bernard

Ann Christy

De carrière van Ann Christy liep niet van
een leien dakje.  Daar heeft ze deels zelf
voor gekozen.  Ze sloeg immers niet de
gemakkelijkste weg in, integendeel, ze
wilde zich niet zomaar overgeven aan de
commercie.  Haar koppigheid, of beter
gezegd haar vastberadenheid, hebben haar
een unieke plaats opgeleverd in het
Vlaamse muzieklandschap.  Jammer dat
haar toch wel opvallend mooie stem en
haar expressief talent pas na haar dood
bejubeld werden.
Ann werd op 22 september 1945 als Chris-
tiane Leenaerts in Antwerpen geboren. Na
haar opleiding tot naaister kwam ze aan de
kost als verkoopster in een schoenwinkel.
In haar vrije tijd zong ze bij de Antwerpse
groep The Adams waarvan de drummer,
Marc Hoyois later haar man zal worden.
Haar entourage vond dat ze maar een
artiestennaam moest kiezen, ze splitste
haar voornaam op en voortaan heette
Christiane, Ann Christy. Marc Hoyois was
van huis uit Franstalig en het Frans zou
vooral in het begin van haar loopbaan een
grote rol spelen. Haar eerste single, een
Nederlandstalige versie van een Duitse hit
van Manuela ‘Kussen onder regenbogen’
werd geen succes. Dat kwam pas met haar
manager Robert Bylois, ontdekker van
Salvatore Adamo. Er werd voor een
Franstalig repertoire gekozen en ze ging op
tournee door België en Frankrijk met
Adamo.

Ann die om geen uitspraak verlegen zat,
vertelde aan een reporter dat “een zanger of
zangeres in wezen een prostitué is die om
liefde schreeuwt”.  Ze voelt zich op het
podium goed thuis in de speciale, vaak
onthullende kleren die modeontwerpster
Ann Salens voor haar bedenkt.  Qua reper-
toire ligt het iets moeilijker. Ann was
intussen wel in Wallonië bekend maar in
Vlaanderen was het wachten tot 1968 toen
zij aan de Knokke-Cup deelnam, samen met
Jacques Raymond, Lily Castel, Nicole Josy
en Hugo Dellas onder leiding van Anton
Peters.  
In 1971 nam ze met Dag vreemde man deel
aan de preselecties voor het Eurovisie-

songfestival maar greep ze net naast de
overwinning. Ze kreeg wel het Vlaamse
publiek aan haar kant en van toen af werd
ze uitgenodigd op haast alle festivals.  
In 1975 mocht ze ons land vertegenwoordi-
gen op het Eurovisiesongfestival in Stock-
holm, deze keer met Gelukkig zijn.  Ann
had nochtans haar twijfels over het liedje
en bovendien verplichtte de BRT haar het
liedje deels in het Nederlands, deels in het
Engels te zingen. Ann vond dat dit niet door
de beugel kon maar ze gehoorzaamde, zij
het tegen haar zin. Maar haar hoop op een
internationale carrière kwam niet uit. Ze
eindigde als 15e op 19 deelnemers en
keerde ontgoocheld huiswaarts. 
Na het succes van Gelukkig zijn in Vlaan-
deren werd er een gelijknamige elpee
opgenomen samen met producer Roland
Klüger. Hierop zijn hits terug te vinden als
Blablabla en Blij bij jou te zijn.  
Privé had Ann het niet zo gemakkelijk. Ze
wilde die situaties in haar liedjes verwoor-
den en speelde die thema’s door aan haar
tekstschrijvers: Ik mis hem zo, In rook ver-
gaan. Een tekstinhoud, die er niet om liegt.

Eind jaren ’70, begin jaren ’80 ging de
verkoop van Vlaamse singles gestaag naar
beneden.  Ook de platenmaatschappij van
Ann Christy geloofde er niet meer in, ook
niet meer in haar.  Die paar Vlaamse arties-
ten die toen nog scoorden, zongen een heel
ander genre. Toch ging Ann stijfkoppig
verder. En … op 26 oktober 1975 aan-
vaardde Ann Christy het meterschap van de
Klomp, het lokaal van de Vlaamse Jongeren
Overijse. De Klompianen zaten die avond
toch een beetje verveeld met het feit dat
Ann Christy’s echtgenoot en zoontje geen
woord Nederlands verstonden.

Het tij keerde toen Ann De roos opnam,
een cover van The Rose van Bette Midler en

vertaald door Johan Verminnen. Het num-
mer werd tegen alle verwachtingen in een
gigantische radiohit. Ann was in 1980 hele-
maal terug van weggeweest. De boekingen
voor optredens vlotten weer.  Ze begon ook
aan een tournee in diverse culturele centra.
In 1982 ging ze op tournee door Vlaanderen
met Erik Van Neygen en haar begeleidings-
orkest Roots. Maar toen werd ze ziek: baar-
moederhalskanker.  Ann stierf op 7 augus-
tus 1984 in het UZ van Jette op 38-jarige
leeftijd. Ze werd gecremeerd en haar as
werd verstrooid op het kerkhof van Meise.
Haar echtgenoot Marc, met wie ze een zoon
had, Benjamin, hertrouwde met een andere
zangeres, Liliane Saint-Pierre.
In 2001 werd haar nummer Dag vreemde
man opgenomen in de eregalerij van de
Vlaamse klassiekers van Radio2.

De Roos – Ann Christy

Men zegt van liefde dat ze zacht is
Als een lief en teder woord
Men zegt van liefde dat ze hard is
En zo vaak het geluk vermoordt
Men noemt haar hunker en verlangen
Men noemt haar redder in nood
Ik zeg dat liefde als een bloem is
Waarop de zon haar stralen strooit

Ze is het hart zo bang en breekbaar
Zo wankel en zo broos
Ze is de droom bang voor ‘t ontwaken
Omdat ze dan de waarheid hoort
Ze wacht op wie haar nu wil plukken
Op wie haar tranen streelt
Zo bang om vroeg te sterven
Voor ze werkelijk heeft geleefd

En is de nacht zo koud en eenzaam
Duurt het wachten veel te lang
Denk dan maar dat geluk alleen is
Voor wie er hevig naar verlangt
Denk dan maar dat bittere winters
En dikke lagen sneeuw
Nog nooit hebben verhinderd
Dat de roos hen overleeft

Ingrid
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Bijna alle geheimen opgelost...

Over de VLAAMS-BOERGONDISCHE DIERENKARIKATUREN in
vorig nummer (2013 nr. 6) kwamen er heel snel reacties. De dag van
verschijnen wist Mark Pieters al te melden dat  het eerste schilderij
verwijst naar een meesterwerk van Leonardo da Vinci, ‘Vrouw
met hermelijn’.
Even later een e-postbericht van Filip De Troij: “Ik kan ik u zeggen
dat het zeer bekende schilderij van Leonardo da Vinci in het bezit
is van de Poolse stad Krakau. Met onze zonen zijn wij het trouwens
afgelopen zomer gaan bekijken. Het hangt nu voorlopig in de
Wawel, de burcht van die stad, in afwachting dat het nationaal
museum van de stad wordt gemoderniseerd. Voor het kunstwerk
moest afzonderlijk worden betaald, het hing - als enige schilderij -
in een zwaar bewaakte zaal. Maar het was de moeite, ik meen dat
het de enige da Vinci is die Polen bezit. Eigen foto’s heb ik niet, er
mocht niet gefotografeerd worden.”
Ik bezorg Filip een kleurenreprodctie van wat u hier vindt.

Dé zoekkampioene is echter Claudine De Vroey: alles heeft ze na
flink zoekwerk tot op onze redactietafel gelegd: “De karikaturen
zijn van Svjetlan Junakovic, een Kroatisch schilder en illustrator.”

Vrouweportret van Rogier Van der Weijden

Vrouw met hermelijn

Het vrouweportret van Rogier Van der Weijden van rond 1460
weerspiegelt het vrouwelijk ideaal. Geometrische verbanden
bezorgen het beeldvlak structuur en geven de vrouw ook iets
strengs en majestueus. Elegante, hoog oprijzende vormen, zoals
het bij de haarinplant geschoren voorhoofd en het onder de borst
met een brede ceintuur samengebonden, laag uitgesneden gewaad.
De lichte omtrek van de sluier laat de schedel nog hoger lijken,
doordat de linkercontour van het gezicht wordt voortgezet om
tenslotte in een sierlijke boog naar boven te eindigen.

Jean de Montfort

Een paar dagen later kon Claudine melden: “Het derde schilderij is
nu ook geïdentificeerd, het betreft een werk van Anthony van
Dijck en stelt Jean de Montfort (1599-1641) voor. Gevonden in
een biografisch woordenboek van medailleurs tussen 500 v. Chr. en
1900 n. Chr. (deel IV), Londen 1909.
Van Jean De Montfort is geweten dat hij een Vlaams
beeldhouwer en medailleur was, onderzoeker van goud- en
zilvergehalte bij de Antwerpse Munt in 1602, raadslid en
muntmeester in 1613. Zijn beroemdste medaille is die van de
dochter van Filips II, Infanta Isabella.

De Kroaat Svjetlan Junakovic (°Zagreb 23-1-1961)
rijft als schilder, beeldhouwer, illustrator (van
kinderboeken) en academieprofessor het ene succes
na het andere binnen.  Aanvankelijk dacht ik dat zijn
werk de bedoeling had ’hoogwaardigheidsbekleders’
in hun hemd te zetten, maar na een grondige

kennismaking met zijn ontelbare werken, haalt het kunstzinnig-
illustratieve de bovenhand.

Francis Stroobants

Stationsstraat 8
3090 Overijse

Tel. 02 688 04 04
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VLAAMS
GENOOTSCHAP
OVERIJSE

AKTIE
VORMING

ONTSPANNING
VLAAMS-NATIONALE VERENIGING

Tel. 02 305 53 86

Kort genoteerd

* Op 27 februari houdt Stefaan Vander-
linden een lezing over “Het brouwers-
web van de Druivenstreek”. Vraag
vlug in Den Blank een gratis toegangs-
kaart voor een activiteit in … de
cafetaria ‘t Overzicht van Mariëndal, het
O.C.M.W-rustoord.

* De ontdubbeling van het gerechtelijk
arrondissement is een trieste bedoe-
ning. Nadat naïeve Vlaamse (?) onder-
handelaars met een 80 Fr-20 Nl-
werklast akkoord gingen, zijn zij nu
nogmaals schoorvoetend door de
knieën gegaan met een iets betere
verdeling (79-21). Intussen zijn er wel
75 Franstalige magistraten benoemd,
tegenover drie Vlamingen, en zeggen
dat voordien de verdeling 65 – 35 was!
Triest. Dat ook de voorzitter van het
Brusselse parket nooit een Vlaming
mag zijn! Trieste comedie die opge-
voerd wordt rond de succesrijke split-
sing van BHV.

* Triest is ook de commercieel ingegeven
truc om de eentaligheid van het
Overijsese straatbeeld te omzeilen.
Wat denkt u van de combinatie van deze
beide affiches?

* Proficiat Frans Dumortier, alias
Charles Ducalmet je titel ”Dichter des
Vaderlands”.

* De Overijsese druivenfeesten worden
ingekort : van 9 naar 6 dagen. In volgend
nummer krijgt u een grondige kennis-
making en de bespreking van de Tros-
musical. Koop gauw uw toegangskaart.
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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

Twee verruimingskansen voor onze vereniging:
een algemene vergadering en wandeling. 

Het zal u, beste lezer, niet ontgaan zijn dat wij graag wat nieuw
leven willen pompen in onze vzw. Nieuwe medewerkers voor de
vrijwaring van het Vlaams karakter van onze streek, jonge
krachten, nieuwe redactieleden van ons tijdschrift, die ook een
rubriek willen verzorgen, b.v. over de natuur.

In de onmiddellijke toekomst mikken wij op een

* Algemene vergadering op dinsdag 18 maart waarop
statutair alle betalende leden/lezers meer dan welkom zijn.
Brengt u een paar vrienden of kennissen mee?

Na de zesde staatshervorming heeft Vlaanderen zijn 
politieke meerderheid kwijtgespeeld.

Verkiezingskoorts valt te genezen.

AGENDA
– Goedkeuring verslag van 17-04-2013.
– Activiteitenverslag 2013.
– Goedkeuring jaarrekening 2013.
– Intern benoemen van commissaris.
– Kwijting geven aan Raad van Bestuur 2013.
– Samenstelling Raad van Bestuur 2014-2015. Nieuwe kandi-
daten? Aanstelling van het nieuwe bestuur.

– Samenstelling van de redactieraad Spoorslag. Nieuwe kandi-
daten? Aanstelling.

– Overzicht geplande activiteiten 2014.
– Begroting 2014. Goedkeuring. (Tijdens een Algemene Verga-
dering is er geen rondvraag.)

– Datumbepaling voor de volgende Algemene Vergadering.

* Historische wandeling op zondag 4 mei. Samenkomst om 14
uur op het Overijsese Begijnhofplein. Wij worden gegidst door
Carine Willaert, voorzitster van de heemkundige kring van
Overijse.



Spoorslag jaargang 44, nummer 1 -201418

K
O
R
T 
G
EN

O
TE

ER
D

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 

 
 
 

Tel. 0033 553 54 55 78 

   www.deguldensporen.be 
deguldensporen@gmail.com 
 

 
   

 

     
     

 
 

  
 

Constructieve Curven 
Tentoonstelling van Hilde Handsaemes jongste werk

Zij stelde haar schilderwerken tentoon van 25 januari tot 2 februari jl., en toch besteden wij er nog aandacht aan, o.m. omdat
zij de Eglantier uit Leefdaal steunt, een dagopvangcentrum voor lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen uit de
streek. Zoals menig ander kunstenaar schenkt zij een werk aan de driejaarlijkse kunstveiling ten voordele van de Eglantier,
die gepland is voor mei 2014.

De kunstenares Hilde Handsaeme

Geboren te Kortrijk, leeft en werkt ze in Terlanen-Overijse. Met een
uitgesproken interesse voor de figuur en de geaardheid van de
vrouw heeft ze zich als autodidacte een eigen weg gezocht in de
plastische vormentaal. De gevoelsmatige benadering van het thema
blijft haar inspiratiebron die bovendien onuitputtelijk is. De
herkenning van haar artistieke beeldentaal kreeg ze enkele jaren
geleden met het behalen van de derde prijs voor schilderkunst in
Libramont.

Haar werk

Hildegarde Handsaeme schildert vooral vrouwen, in een perfecte
cnstructie en harmonie. De figuur op zich is wel dominant, maar
het geheel weet ze te kaderen in een sfeerbeeld waarin de eigen
wereld, de natuur en cosmos een symbolische rol spelen. Met een
rechtlijnig constructief lijnenspel, eenvoudig maar indringend,
slaagt ze erin een mystieke waas van innerlijke gevoelens op doek
te brengen. Ze roept geen hallucinante beelden op, maar laat zich
gevoelsmatig meedrijven op haar feilloze intuïtie, al komen de
figuren op het eerste gezicht afstandelijk over en verwijzen ze naar
dualiteit, toch drukt haar kleurgebruik een eerlijke verbondenheid
uit tussen het gegeven en de dieper liggende gedachte.
Eenvoudig en op eerlijke wijze verwoordt Hildegarde Handsaeme
hierdoor de boodschap van liefde en genegenheid die alle
individuen elkaar zouden moeten toedragen. Picturaal evenwichtig
en harmonieus weet ze zelfs de verleidelijke intuïtie van de vrouw
op te roepen. Speels maar even tijdloos, straalt dit oeuvre een
oogstrelende kracht uit die de kijker uitnodigt om verder te
dromen. (F. De B. 1997)

Kritiek

Hildegarde Handsaemes werk is zo origineel naar vorm en inhoud
dat het moeilijk is het ergens in een stroming onder te brengen of
dat het zou kunnen worden vergeleken met dat van een eventuele
evenknie.
Alleen begaafde kunstenaars slagen erin van meetaf aan alles los te
staan en geleidelijk te groeien in een herkenbare stijl. Dat is hoogst
zeldzaam. Als een rode draad loopt Hildegardes persoonlijkheid
doorheen haar oeuvre dat een eigen wereld toont. Ze weet altijd
wat ze doet en waarom en laat niets aan het toeval over.
Haar werk is ¨gewild¨ en wat ze bedoelt, haalt ze op een heel eigen
manier uit de achtergrond naar voren zodat men kan zeggen dat
men zonder naar haar handtekening te kijken altijd haar eigen
stempel herkent. Haar  werk komt persoonlijk over en bewijst dat
kunst in sé ongebonden is, niet vatbaar voor strikte wetten,
ongrijpbaar en moeilijk te verwoorden.

Contactadres:

Hildegarde Handsaeme, Monicadreef 12, 3090 Overijse
Tel. & fax 02 687 68 94
http://www.hildegardehandsaeme.com 

Red devils. Diables rouges voor de politieke B-kar (na val).
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De Kronkel
Juiste inzendingen komen soms uit een verre uithoek van
Vlaanderen, meestal uit Hoeilaart, Huldenberg, Overijse en
Tervuren, waarschijnlijk omdat de prijzenpot sterk
streekgebonden is: oude of nieuwe boeken, tijdschriften,
brochures en af en toe hele verzamelingen... Dit keer was
het lot Erik Martens uit Sint-Agatha-Rode goedgezind. Hij
mag kiezen, en u mag aan de slag met de nieuwe opgave.
Stuur uw oplossing (ten laatste op 31 maart 2014) naar
De Kronkel, Kardinaalstraat 20, 3090 Overijse of
vkd_spoorslag@yahoo.com of jena.de_wilde@skynet.be.

Veel geluk!

Horizontaal:

1. In de 12e eeuw was ‘liebaart’ het gebruikelijke Vlaamse woord
voor ... - ... Broers

2. ... Strauss - Koekjesmerk
3. ’t Is ‘t een ... ’t ander – De ark van ... - ... Burrell (acteur)
4. Insgelijks – Een mengsel van zout en suiker
5. Op de wereldtentoonstelling van 1958 op de Heizel kreeg

brouwerij ... door loting de beste standplaats op de markt - ...
aan de top (K3)

6. ... en pa – Rivier in Thailand
7. ... Wapper
8. De eerste druk van De ... van Hendrik Conscience was nog

maar drie weken uit of er verscheen al een Duitse vertaling.
9. ... of studentenkamers – Bob Van ...
10. Op het einde van een gebed – Anagram van ‘dal’
11. Kwijtschelding
12. Een beetje veel van iets – Die schoenen zijn niet duur, maar ze

zijn er dan ook ... – Blijft over na verbranding

Verticaal:

1. ... het hardst - ... is een personage uit ‘Thuis’ - ... Tilley
(modeontwerpster)

2. Priemgetal – ma en ... – Kris ...
3. Klinkers van ‘peer’ – moeder – Het ... van vlas in rivieren werd

vanaf 1725 verboden wegens te veel geurhinder en
watervervuiling.

4. Bepaalde stralen – Synoniem van ‘ieder’ – Vlug op zijn ...
getrapt zijn.

5. De allereerste historische vermelding van een ... in heel
Europa stamt uit Ieper in het jaar 1197 – Zonder jaartal

6. Bijna een uitroep van opluchting - ... doende leert men – Ik ...
er helemaal alleen voor.

7. Historische stad in Vietnam – Bingo maar omgekeerd –
Afkorting van ‘ingenieur’

8. Bijna de eenheid van elektrische weerstand – Duitse film
9. Extreem - Stekelvarken
10. Flandrien Lucien ... was in 1926 de eindwinnaar van de Ronde

van Frankrijk - ... van der Haar. 

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

T6

I 5 U7

G4

D8

E2

E9

L3

B1

 

 

B1 E2 L3 G4 I 5 T6 U7 D8 E9

Oplossing vorige Kronkel:



Dank aan allen die hun lid- en leesgeld (€ 15,00) al overmaakten. Wie het nog niet deed, schiet vandaag in actie en blijft zo
lid van onze grote, hechte Druivenstreekfamilie. Ook adverteerders en nieuwe medewerkers zijn bijzonder welkom! Bij voor-
beeld om een natuurrubriek te verzorgen.
In volgend nummer wordt de lijst met steunabonnees (vanaf  € 20,00) afgedrukt.

Naam en adres opdrachtgever

Naam en adres begunstigde

Rekening begunstigde (IBAN)

BIC begunstigde

Rekening opdrachtgever (IBAN)

Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst Bedrag

Handtekening(en) OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT

Bij invulling met de hand, één HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje

Mededeling

EUR CENT

B E 4 1 4 3 4 2 6 1 6 5 8 1 1 0

K R E D B E B B

V Z W  V K D – S P O O R S L A G
H A N N E K E N S B O S L A A N 8
3 0 9 0  O V E R I J S E

$

Nog meer files op de Brusselse Noordring met het nieuwe stadion op Parking C ?

NEO project (shopping van 70.000 m2, congres, 750 woningen) + Paleis 12 (concertzaal van 18.000

toeschouwers) + Expo (Batibouw, Autosalon, …) + Nationaal Stadion (60.000 toeschouwers & 80

evenementen per jaar) + Uplace (Machelen) & ”Just Under The Sky” (Van Praet) shopping centers

= permanente verkeersproblemen in en rond de Brusselse Noordring

Reageer Nu !!!

* Webstek: www.stadionparkingc.be

* E-post: stadiumparkingc@gmail.com

* Facebook: www.facebook.com/stadiumparkingc

* Teken de petitie: http://stadionparkingc.be/petitie


