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Redactioneel

Januari 2015 was geen fraaie maand voor de Europese Unie. Het begon allemaal met de
dodelijke aanslagen in Parijs, tegen het linkse satirische weekblad ”Charlie-Hebdo” en
tegen een Joodse winkel. Amper een week later kon men in Verviers een aanslag
verijdelen. De terreurdreiging in Vlaanderen, Wallonië en Brussel werd naar niveau 3
verhoogd, waardoor het leger kon ingezet worden voor bewakingsopdrachten. Na de
emotionele berichtgeving kwam de objectieve, die onze aandacht vestigde op de soms
obscene en beledigende cartoons. Vrije meningsuiting? Charlie-Hebdo verdroeg zelf niet
de vrije meningsuiting van journalisten bij de uitgeverij Gallimard, bij Radio France Inter
en Télé. 
Rosa Luxemburg zei ooit eens: ”De vrije mening is steeds die van de andersdenkende. Bij
ons ging een vicepremier met zijn echtgenote, omringd door twee cameraploegen,
ostentatief de stad Antwerpen in om beulingen en een boek te gaan kopen, ver weg van het
Jodenkwartier, waar soldaten stonden. 
Om onze economie zuurstof te geven besliste de ECB (Europese Centrale Bank) om er
maar eventjes 1.140 miljard euro tegenaan te gooien. De ECB zal elke maand voor 60
miljard rommelobligaties opkopen in landen uit de Eurozone (tot eind september 2016).
Dit moet vooral de zuiderse landen helpen om hun schulden en interesten terug te betalen.
Maar deze operatie houdt risico’s in, de nationale banken van de lidstaten dragen nu 92 %
van de risico’s op staatsobligaties, 8 % is voor rekening van de ECB. Bij wanbetaling draait
het ene land in principe niet op voor het andere land, maar als de ECB aan de
rommelobligaties verliest, wordt dit wel verdeeld over de lidstaten en bij uitbreiding naar
de belastingbetaler. Daarnaast blijft de rente op spaargelden zéér laag. Volgens De Tijd
(25-1-2015) zijn de Nederlanders en de Duitsers niet gelukkig met de ingreep, die indruist
tegen de filosofie van een muntunie. De maatregel toont aan dat de Eurozone geen
muntunie meer is, maar een feitelijke federatie. Pakken geld bijdrukken zonder dekking
(?) is allicht tijdelijk goed voor de financiële markten. Landen zoals België, die met een te
hoge staatsschuld zitten, zullen er hoe dan ook iets moeten aan doen, anders haalt de
maatregel niet veel uit.

Het onderzoekcentrum VIVES van KULeuven heeft in een recent rapport een analyse
gemaakt over de transfers van de Gewesten naar Wallonië ten gevolge van de sociale
zekerheid, de federale begroting en de bijzondere financieringswet. Daaruit blijkt dat
Vlaanderen 1,7% van het bruto binnenlands product verliest aan Wallonië wat
overeenkomst met 6,2 miljard euro. Van het Brussels gewest vloeit 302 miljoen euro naar
Wallonië. Omgerekend is dat jaarlijks per Vlaming 978 euro en voor een Brusselaar 270
euro. Deze transfers moeten verhoogd worden met de aflossing van kapitaal en interesten
van de federale overheidsschuld. Daardoor stijgt de transfer van Vlaanderen naar Wallonië
tussen de 12 à 16 miljard euro per jaar. Als die transfers er niet waren kon Vlaanderen zijn
begroting in evenwicht houden en investeren in scholen, kinderopvang, vergrijzing,
concurrentiekracht, milieu, enz. 

Griekenland heeft als euro-land een nieuwe hoofdzakelijk linkse regering. Dat was te
verwachten. Tzipras (Syriza) zal als premier de harde besparingen terugschroeven en een
herschikking van de schuldenlast eisen van de EU. Ambtenaren worden opnieuw
aangesteld en poetsvrouwen kunnen terug aan het werk, met behoud van hun loon.
Privatiseringen worden ongedaan gemaakt. Het trojkacontroleorgaan (ECB + EG-
commissie + IMF) werd buitenspel gezet. De banden met Rusland worden aangehaald. De
ECB heeft reeds twee steunpakketten (160 miljard) toegekend, desondanks is Griekenland
feitelijk failliet. Wanneer Griekenland uit de Eurozone stapt of zijn schulden niet
terugbetaalt, kan/zal de ECB de schuld verhalen op alle belastingbetalers uit de euro-
landen.  

Op 31 januari 2015 werd in Overijse, vele jaren na het wegvallen van De Klomp in 2011 en
Hartenaas in 1987 een nieuw jeugdhuis ”De Pit” plechtig geopend in het vrijgekomen
gebouw van de muziekschool (was vroeger nog het lokaal van Hartenaas) in de
Heuvelstraat. Wij wensen de nieuwe ploeg veel energie en doorzettingsvermogen om de
continuïteit te verzekeren. Succes!

(afgesloten op 10-2-2015)

ED
IT
O
R
IA
A
L

 wett.  dep. BD 25 412

45e jaar gang - 2015   
januari - februari    nr. 1

Twee maan de lijks tijd schrift  van de
vzw  VKD-Spoor slag
 Oplage: 2250 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:
Jan Goossens, Henri Otte
(eindredacteur),  Francis
Stroobants (eindredacteur),
Dries Vanhaeght (voorzitter en
illustraties), Koen Denayer

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 Algemene

Vergadering van de

vzw VKD-Spoorslag heeft

plaats op dinsdag

14 april 2015 om 20 uur

in CC Den Blank te Overijse.



3Spoorslag jaargang 45, nummer 1 - 2015

V
LA

A
M
S B

EW
EG

EN

Links Vlaams-nationaal maandblad

Drukpersstraat 20, 1000 BRUSSEL
Tel. 02 223 31 40 • Fax 02 223 31 41

... is aan zijn 23e jaargang toe!

NEEM NU EEN ABONNEMENT
30 € voor 10 nummers!

Democratie of particratie?

Democratie is een beleid waarbij
onafhankelijke mensen, die het volk
willen vertegenwoordigen, de opdracht
krijgen om te regeren. Particratie is
een beleid waarbij het volk alleen kan
kiezen tussen kandidaten van politieke
partijen om te regeren.
In België is de particratie in ons
verkiezingsstelsel een vertegenwoor-
digende democratie. Socioloog Luc
Huyse publiceerde hierover ”De demo-
cratie voorbij” (Van Halewyck) en
politicoloog Wilfried Dewachter ”De
trukendoos van de Belgische particra-
tie” (Pelckmans). 
Het zijn zeker niet altijd de gemoti-
veerdste en bekwaamste mensen die
de partijen vertegenwoordigen. Ze
worden wel volksvertegenwoordigers
genoemd. Het zijn de partijen die
beslissen wie waar op een verkiesbare
plaats zal staan. In het parlement
bepaalt de partij meestal het stem-
gedrag van haar leden. Sinds Leuven-
Vlaams zijn er in het federale parle-
ment (kamer en senaat) taalgroepen
ingevoerd. Wanneer een gewone
meerderheid niet volstaat, is een twee-
derde meerderheid vereist. Volgens
prof. Dewachter kan 17 % van de
stemmen 83 % van het federale
parlement blokkeren (17 % zijn b.v. de
PS en cdH samen). De drie gewesten
hebben nu hun eigen regering en
kunnen een eigen beleid voeren. Maar
deze drie regeringen worden over-
koepeld door een federale regering die
paritair is samengesteld. Federale
beslissingen kunnen door de andere
taalgroep geblokkeerd worden door
bijzondere meerderheden, alarmbel-
procedures en belangenconflicten.
Men zou dit systeem nog kunnen
aanpassen door één enkele wet te
stemmen die stelt dat alle wetten met
een eenvoudige meerderheid worden
goedgekeurd. Het is zeker dat de
Franstalige partijen hiertegen hun veto

zullen stellen. Besluit: men zit met
handen en voeten gebonden aan het
systeem, tenzij men de grondwet
aanpast. De grondwet voorziet bij her-
ziening een raadpleging van het volk,
waarbij de artikelen die herzien
moeten worden, kenbaar worden
gemaakt. De Kamers worden ontbon-
den en de kiezers oordelen over de
voorgestelde grondwetwijzigingen. En
wist u dat wanneer de troon vacant is,
de kamers ontbonden moeten worden?
Dit was toch zo bij de troonafstand van
Albert II? 
Prof. Dewachter hoopt dat de Vlaamse
regering in 2019 rechtstreeks kan
verkozen worden, wat betekent dat de
verkiezingen moeten plaats vinden in
één enkele Vlaamse kieskring, in plaats
van zes kiesdistricten nu. Alleen als de

kiezers over de regering beslissen kan
de particratie ingrijpend teruggedraaid
worden. Hij meent ook dat de kies-
plicht afgeschaft moet worden.
Het V.V.O., het Verbond Vlaams Over-
heidspersoneel, is jammer genoeg eind
december 2014 ter ziele gegaan
(gebrek aan bekwame en gemotiveer-
de jongere opvolging). Rond het thema
”Kunnen we het democratisch gehalte
van verkiezingen verhogen?” heeft het
VVO aan het Overleg van Vlaamse
Verenigingen (OVV) gevraagd een
studiedag te wijden. 
(Bronnen: Nieuw Klimaat, ‘t Pallieterke
21-1-2015 en HLN 2-2-2015)

V.G.O.
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Feest van de Vlaamse Gemeenschap te Overijse

Het Vlaamse feest op zaterdag 27 juni 2015 zal onder meer
deze twee luiken omvatten: een academische zitting in Den
Blank en kennismakende gezelligheid rond streekbieren in
het Vlaams Café van de vzw VKD-Spoorslag.

KURT MOONS, voorzitter van Pro Flandria, zal gastsspre-
ker zijn op het feest van de Vlaamse Gemeenschap.

Professioneel heeft Moons
flink wat ervaring in de
schoenenbranche. Van 1988
tot 2008 leidde hij de Vlaamse
schoenenketen Brantano.
Moons was na zijn studies
rechten en bedrijfseconomie
de eerste universitair
geschoolde die aan de slag
ging bij Brantano, toen een

schoenenketen met elf winkels en 10 miljoen euro omzet. In
1990 werd hij er financieel directeur en nog eens zes jaar

later algemeen directeur. Hij bouwde Brantano uit tot een
internationale, beursgenoteerde keten met 280 winkels en
300 miljoen euro omzet. Toen Brantano in 2008
overgenomen werd door het Nederlandse Macintosh,
besloot Moons te vertrekken.

Vervolgens leidde hij twee jaar de kurkvloerproducent
Santana. Daarna was hij CEO van Merckx Cycles, waar hij
binnengehaald werd door Joris Brantegem, van de familie
achter Brantano. Toen ondernemer Jan Toye (brouwerij
Palm) de andere aandeelhouders van Eddy Merckx Cycles
vorig jaar uitkocht, verdween Moons uit beeld. Nu duikt hij
weer op bij zijn oude liefde, schoenen.

Euro Shoe Group, het concern achter de ketens Avance,
Shoe Discount en Bristo, heeft Kurt Moons als nieuwe CEO
aangeworven. 

Het Vlaams Café zal u zonder problemen vinden, op de
hoek van Begijnhofparking en J.-B. Dekeyserstraat.
En in volgend nummer de drankenkaart.

V
LA

A
M
S 
B
EW

EG
EN

Gordel(festival) op zondag 6 september 2015

Het Gordelfestival, het jaarlijkse sportieve en toeristische
gebeuren dat het Vlaamse karakter van de Vlaams-Brabantse
Rand en de Groene Gordel beklemtoont, heeft dit jaar
plaats op zondag 6 september.
Net als vorig jaar kan je terecht in het Bloso-
centrum Hofstade, het Provinciedomein Huizin-
gen en heel wat gemeenschapscentra. Focus-
gemeente voor deze uitgave is Londerzeel. En
Londerzeel heeft heel wat troeven om voor een
leuk, vernieuwend en complementair programma
te zorgen. 
Er wordt ook heel wat aandacht besteed aan het aanbod
in faciliteitengemeenten.

32 jaar lang was de eerste zondag van september synoniem
voor De Gordel, het bekendste sportieve en familiale
evenement in Vlaanderen. Vanuit trefpunten Zaventem,
Dilbeek, Overijse en Sint-Genesius-Rode trokken fietsers en
wandelaars erop uit voor een tochtje in de Vlaamse Rand of
de legendarische 100 km rond de hoofdstad.
De allereerste Gordel in 1981 werd georganiseerd als een
fietsmanifestatie om de uitdagingen van de gemeenten in de
Vlaamse Rand onder de aandacht te brengen. Tijdens

volgende edities werd het een steeds breder gedragen
initiatief en vanaf 1983 nam Bloso de organisatie op zich.

Van 1.302 deelnemers in 1981, evolueerde De Gordel
naar een jaarlijks familiegebeuren met een kleine
honderdduizend wandelaars en fietsers. Na 32
jaar Gordel binnen hetzelfde formaat was er
nood (?) aan vernieuwing en verbreding.
Daarom werd de naam veranderd in Gordel-
festival en startte een herwerkte formule in 2013.
Het Gordelfestival ondersteunt het Vlaamse

karakter van de streek en blijft ook in de toekomst
aanwezig in de faciliteitengemeenten. Als extra

beklemtoning zijn wij die dag ook met activiteiten aanwezig
in de gemeenschapscentra van de faciliteitengemeenten
Drogenbos, Sint-Genesius-Rode, Wezembeek-Oppem en
Wemmel en in het gemeenschapscentrum de Bosuil van
Jezus-Eik - Overijse.
De voertaal van het Gordelfestival is het Nederlands, maar
uiteraard worden ook anderstaligen uitgenodigd om de
Groene Gordel en zijn veelzijdigheid te ontdekken. 
Bloso, de provincie Vlaams-Brabant en vzw ‘de Rand’ zijn
opnieuw de organiserende partners.

Marnixring Internationale Serviceclub

www.marnixring.org

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



Op 4 februari overleed Antwerpenaar Louis
Davids. Hij was de oprichter van het Belgisch-
Israëlitisch weekblad, de voorloper van Joods
Actueel, maar tegelijk ook een overtuigd Vlaming.
Reeds in de jaren ’70 pleitte hij, zelf slachtoffer van
de nationaal-socialistische terreur, onomwonden
voor amnestie.

Zo schreef hij in het artikel “Verzoening” in het Belgische
Israëlitisch Weekblad van 19 maart 1976: “Waar de eis tot
amnestie vroeger beperkt bleef tot de CVP en de Volksunie,
hebben zich thans ook prominenten van de BSP en de PVV
uitgesproken voor een geste ten gunste van politieke
delinquenten. Een voorstel in die zin werd reeds

ondertekend door 330 burgemeesters en meer dan
200 vooraanstaanden.”

Hij verwees vervolgens naar een voorstel dat kort
voordien werd goedgekeurd in de gemeenteraad
van Antwerpen en naar de Liturgie van
Verzoeningsdag en vervolgt: “Het is in die geest,

gedreven door menselijke en sociale overwegingen, omdat
wij er geen voorstanders van zijn dat zondaars eeuwig
moeten boeten voor hun misstap, maar hen liever terug
zien opgenomen worden als volwaardige burgers in onze
maatschappij, dat wij ons aansluiten bij degenen die een
oorlogsbladzijde willen omdraaien door het stellen van een
verzoenend gebaar.”

B.L.
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Nieuwe huurappartementen in het Beiershof

In de Overijsenaar van februari 2015 lazen we dat
Providentia 28 huurappartementen zal bouwen in het
Beiershof. 20 appartementen zullen volgens het sociaal
huurstelsel ter beschikking worden gesteld en de 8 overige
volgens het toewijzingssysteem van Vlabinvest. Op zich is
het goed de woongelegenheid te vergroten, liefst voor jonge
gezinnen.
Providentia: voor huurders onder een bepaalde inkomens-
grens en de belofte Nederlands te leren is voldoende.
Vlabinvest: voor andere huurders waarbij de taalvereisten
verwerkt zijn in de maatschappelijke, economische en
sociaal-culturele voorwaarden.
Voor het sociaal huurstelsel van Providentia moet de
kandidaat, volgens de inschrijving en toelatingsvoor-
waarden, naast de inkomensgrens de Nederlandse taal
machtig zijn of bereid zijn Nederlands te leren. Wij vragen
ons af in welke taal de huurcontracten mondeling onder-
handeld worden met anderstaligen die geen Nederlands

spreken en die verklaren bereid te zijn onze taal te leren.
Eens de huurders het appartement bewonen, zal men hen er
niet meer kunnen uitzetten wanneer zijn hun belofte niet
nakomen. De regel is zeker niet waterdicht.
Volgens de toewijzingsvoorwaarden van Vlabinvest
(vermeld in de begeleidende brief bij het aanvraag-
formulier), moet men verplicht, met een attest uit de
bevolkingsregister van de woonplaats of van een
Vlabinvestgemeente, zijn maatschappelijke binding kunnen
aantonen. De economische binding bewijzen via zijn
werkgever (niet verplicht). De sociaal-culturele binding met
de Vlaamse gemeente in de rand rond Brussel moet
bewezen worden met attesten van onderwijsinstellingen en
door lidkaarten van sociaal-culturele instellingen of
verenigingen in de Vlaamse gemeente. 

V.G.O.

Respect voor een grote heer!

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

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

zaterdag tot 18.30 u. - maandag gesloten
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Yes Scotland ...

Dat niet iedere Schot daar mee opgezet was, dateert al van
in die tijd. En sinds 1934 is er de SNP (Scottish National
Party) die in 2011 65 op 129 zetel behaalde in het Schotse
parlement. Sinds 1998 werd na een referendum over de
Schotse devolutie in 1997, met de Scotland Act het
parlement opnieuw opgericht in Edinburgh (sinds de
middeleeuwen was er ook al een parlement). Dit parlement
kreeg afgebakende wetgevende bevoegdheden. En wat niet
afgebakend werd, viel onder het gezag van Groot-Brittannië.
Met dien verstande dat alle beleidsdomeinen waarvan de
wet geen beperkingen vermeldt, automatisch tot de
verantwoordelijkheid van het Schots Parlement behoren.
Het parlement van het Verenigd Koninkrijk heeft het recht
om de bevoegdheidsbepalingen van het Schots Parlement te
amenderen. 
In oktober 2012 werd tussen de Britse premier David
Cameron en de Schotse minister-president Salmond
overeengekomen een referendum te organiseren over de
onafhankelijkheid van Schotland met twee eenvoudige
vragen ”YES of NO” een vraag die evenwel door de Schotse
regering verduidelijkt werd met: ”Bent u het ermee eens dat
Schotland een onafhankelijk land moet worden?”, zeer tegen
de zin van D. Cameron. De angst zat erin en kort voor het
referendum hebben de regerende partijen Conserva-
tieven/Liberaal-democraten en de oppositiepartij Labour
bijkomende bevoegdheden beloofd.
De uitslag van het referendum op 18 september 2014 was
53,5 % tegen, 45 % voor en 1,5 % onbeslist. De ontgoochelde
Alex Salmond nam ontslag en werd opgevolgd Nicola
Sturgeon van de SNP als premier van Schotland.
De beloofde bevoegdheden werden midden januari 2015 aan
Schotland toegekend. Zo kan Schotland zelf de tarieven voor
de inkomsten van belastingen bepalen en samen met een
deel van de Schotse BTW tarieven beheren. Daarnaast
krijgen zij een budget van 3 miljard pond (3,4 miljard euro)
voor huisvesting en opvang van oudere Schotten. Voor de
SNP, die de meerderheid heeft in het Schotse Parlement, is
dit ruim onvoldoende, denk maar aan de petroleum die voor
de Schotse kust wordt opgepompt. Nog altijd heeft het Brits
parlement een veto in de Schotse materies, een doorn in het
oog van Nicola Sturgeon. De enige duurzame oplossing zal
voor haar de totale autonomie zijn.
Op 7 mei zijn er Britse parlements-verkiezingen. In totaal
zijn er in het Lagerhuis 646 zitjes, (Engeland 529, Wales 40,
Ulster 18 en Schotland 59). De verkiezingen kunnen voor de
Schotten een keerpunt zijn. Volgens de peilingen zou de SNP
er 55 kunnen binnenhalen, nu zijn dat er 6. Labour zou er
nog 4 overhouden (nu 41), de liberalen en de Tory’s zouden
uit de boot vallen. Zal de nieuwe (?) Britse premier de
Schotten tegemoetkomen en bereid zijn de ”House of
Commons ” te overtuigen nieuwe bevoegdheden af te staan?

Henri Otte

Tot 1707 was Schotland een onafhankelijk koninkrijk. In
1603 was de koning van Engeland Jacobus VI, ook al een
Schot die zijn koninkrijk als een Groot-Brittannië zag. Met
de Act of Union werd het koninkrijk Schotland een goede
eeuw later samengevoegd met het koninkrijk Engeland.
Beide koninkrijken vormden Groot-Brittannië. Niets
ongewoons, de koninkrijken op het vasteland veranderden
ook regelmatig van grondgebied. 



Nood aan actie is heel hard nodig. De Vlaamse
regering draagt een enorme verantwoorde-
lijkheid, maar ze lijkt een regering met een
uiterst povere Vlaamse ambitie. Het is
decennia geleden dat er nog een Vlaams
regeerakkoord werd geschreven met zo
weinig streven naar meer Vlaamse auto-
nomie. Nu is er tenminste nog een klein beetje
hoop dat één en ander kan worden omge-
bogen. Dat de Vlaamse regering b.v. niet
meestapt in het absurde verhaal van de
‘Hoofdstedelijke Gemeenschap van Brussel’,
die nieuwe grondwettelijk gebetonneerde
draak van een politieke instelling, die het hele
grondgebied van de oude provincie Brabant
omvat en een nieuwe adem geeft aan de expansiezucht van
Brussel. 
De Vlaamse regering heeft de macht, de mogelijkheden én
de ministers om dit misselijke verhaal voorgoed naar de
prullenmand te verwijzen. Het is aan ons, aan heel de
Vlaamse Beweging om daar nauwgezet op toe te zien dat ze
dat ook doen.

De vorige Vlaamse regering heeft op dat vlak overigens tal
van kansen laten liggen. In het heel concreet dossier b.v. van
Parking C, op de grens van Wemmel en Grimbergen. Parking
C, een terrein van toch 27 hectare groot, maakt deel uit van
het zogenaamde Vlaams STRATEGISCH Gebied rond
Brussel. En toch liet de Vlaamse regering van Kris Peeters
gebeuren dat Brussel daar op een agressieve manier zijn
klauwen op legde en eenzijdig dicteerde dat dààr het nieuwe
bastion van de Belgitude moest komen, een nieuwe
voetbaltempel als symbool van Belgische eenheid. 
De Vlaamse regering liet zomaar gebeuren dat deze zone, die
een visitekaartje van Vlaanderen kon worden, omgevormd
werd van Vlaams naar Brussels Strategisch Gebied, waar
wij niets meer aan te zeggen hebben. Daar gaat het om. Het
gaat niet alleen om een gemiste kans voor Vlaanderen, het is
veel erger. Wanneer Voetbalclub Anderlecht, die in Brussel
als Franstalig staat ingeschreven, verhuist naar Grimbergen
- want daar komt het op neer in de voorstellen die ter tafel
liggen - zal dit bijdragen tot de verdere verfransing van
Grimbergen. Wanneer gekoppeld aan dit stadion allerlei
andere activiteiten op parking C hun zetel krijgen, wordt het
veel moeilijker om het Nederlandstalig karakter van
Strombeek en Grimbergen te handhaven. Want waarom zou
allerlei Franstalig gedoe wél mogen op Parking C en niet
elders in Grimbergen? 

De enige gezagsdrager die tot op vandaag de
moed had om zijn stem te verheffen tegen dit
megalomane project, is de kleine, onervaren
maar dappere en snuggere burgemeester van
faciliteitengemeente Wemmel. Hij was de
enige die van in het begin en goed onder-
bouwd een krachtig neen liet horen, terwijl de
Vlaamse ministers alleen maar wauwelden en
brabbelden. Een ereplaats op een of andere
openingswedstrijd gaat voor sommigen nu
eenmaal voor op de strategische belangen van
Vlaanderen. 
Ik roep de Vlaamse regering op om dit dossier
op een intelligente wijze tegen te houden. Wie
het dossier kent, weet dat er daartoe

mogelijkheden genoeg zijn. 

Maar veel belangrijker nog is het beleid dat de Vlaamse
regering in de brede Vlaamse Rand zou moeten voeren. En
vandaag dus nog altijd niet voert. Want ook inzake het
Randbeleid zijn de ambities van de Vlaamse regering veel te
beperkt. Eindelijk hebben we een minister voor de Vlaamse
Rand die woont in onze streek en de problemen dus kent en
erbij betrokken is. Helaas werd het budget voor zijn
departement ‘Vlaamse Rand’ niet verhoogd, wel integendeel.  
Nochtans zijn de cijfers sprekend genoeg. De cijfers van
Kind en Gezin, die wij in vergelijkingstabellen hebben
gegoten en naar buiten hebben gebracht, liegen jammer
genoeg niet; zij geven ieder jaar opnieuw zeer accuraat welk
aandeel van de jonge moeders van pasgeborenen
Nederlandstalig is, welk aandeel Franstalig en welk aandeel
anderstalig. Zeer onderschat, zodat er ook geen centen
moesten zijn voor sociale voorzieningen, kinderdag-
verblijven en scholen, tot men de realiteit niet meer kon
verstoppen. Onlangs werden eindelijk nieuwe prognoses
vrijgegeven, die dichter bij de werkelijkheid zitten.
Eindelijk! Hier in Wemmel verwachten ze de komende 15
jaar zo’n 2000 nieuwe inwoners erbij, in Vilvoorde, dat nu
blijkbaar tot in het Witte Huis gekend is, wordt in diezelfde
periode een stijging verwacht van 42.000 naar 52.000
inwoners, of ieder jaar 660 inwoners meer. 
En voor alle duidelijkheid: dat betekent niet dat er in
diezelfde periode 10.000 anderstaligen zouden bijkomen.
Dàt moet u natuurlijk niet geloven. Het zijn er nog veel méér.
Want de inwijking vanuit Brussel en de demografische groei
bij anderstaligen is veel groter dan die 660, maar dat blijft
verborgen omdat een deel van de cijfers gecompenseerd
wordt door de vergrijzing en de uittocht bij de Neder-
landstaligen. De Vilvoordse bevolking is dus aan een
duizelingwekkend tempo aan het verBrusselen.

En ondertussen is er één bekommernis die we altijd
opnieuw horen, overal waar we komen. Eén klacht die
onophoudelijk opduikt bij Nederlandstaligen in onze streek:
onze kinderen kunnen hier niet blijven wonen, want het is
hier veel te duur geworden. Beste vrienden, deze cijfers
schreeuwen om een Vlaams woonbeleid dat deze
razendsnelle evolutie tegengaat. Maar op dat vlak zien we
geen verbetering. De Vlaamse regering stootte het magere
bouwbeleid van Vlabinvest af naar de provincie Vlaams-
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Brabant en ook daar, bij het provinciebestuur, is er
nauwelijks ambitie. Wel om zichzelf in het zonnetje te zetten.
Vorige week stond er een grote advertentie in De Zondag:
“Vlaams-Brabant zorgt voor betaalbaar wonen rond
Brussel”. Met een foto van Tom Dehaene natuurlijk. En
trotse cijfers: 17 hectare grond kocht Vlabinvest in de
Vlaamse Rand. In het klein stond daaronder: de afgelopen 22
jaar. Dat is minder dan één hectare per jaar. In plaats van
heel Vlaanderen verder vol te bouwen tot één groot
fermetteland, moet er in de landelijke gebieden een
moratorium komen op nieuwe verkavelingen en moeten
jonge gezinnen echt aangemoedigd worden om zich
opnieuw in de steden en zeker ook in de Vlaamse Rand te
vestigen. En zo’n Vlaams voorrangsbeleid moet men
grootschalig en ongegeneerd voeren. Want het heeft NIETS
met discriminatie te maken, maar alles met het naakte
overleven van onze Vlaamse Gemeenschap op het centraal
gedeelte van haar eigen grondgebied.
En daarnaast moet men het taboe durven aanpakken van het
ongeremde vrije verkeer van personen en het vrije
vestigingsrecht in Europa. Als daar geen rem op komt, dan
worden we hier gewoon weggespoeld. Toevallig stootte ik
onlangs op een Guldensporentoespraak van Guido
Tastenhoye uit 1991. Toen al waarschuwde hij voor de
ongebreidelde Europeanisering van onze streek en pleitte hij
voor een stringent vestigingsbeleid naar Nederlands model
om te verhinderen dat iedereen zich zomaar overal kon
vestigen. Hij was zijn tijd ver vooruit. 

Beste vrienden, we kunnen onze strijd in de Vlaamse
gordelgemeenten rond Brussel niet los zien van de bredere

context. Zolang België bestaat, zal de druk op het Vlaamse
grondgebied blijven aanhouden en zal dit Belgisch regime
onze streek en heel Vlaams-Brabant als een verlengstuk van
Brussel beschouwen. Want hoe sterker en hoe groter de
Brusselse realiteit, hoe moeilijker het is om het land uiteen
te halen. 
Die Vlaamse onafhankelijkheid is dus een noodzaak als we
willen voorkomen dat Vlaanderen de greep op zijn eigen
kerngebied verliest. Precies omwille van Vlaams-Brabant
moeten we zo snel mogelijk onafhankelijk worden.
Het nationalisme, de volkse strijd voor een eigen staat, is dé
bevrijdende, positieve en vernieuwende kracht geweest die
de hele wereld na 1945 veranderd heeft. Het is geen verhaal
van in zichzelf gekeerdheid of van egoïsme, wel integendeel.
En hoe meer onze samenleving internationaliseert en
globaliseert hoe meer er nood is aan een eigen vaderland,
waar we ons geborgen weten en dat ons beschermt, waar we
ons ook in de wereld bevinden. 

Daarom mijn oproep aan jonge mensen, aan jonge
intellectuelen in de Vlaamse Beweging en die zijn er: hertaal
die Vlaamse onafhankelijkheidsidee naar uw generatie-
genoten. Toon met de argumenten van vandaag en middelen
van vandaag de noodzaak van een snelle onafhankelijkheid
aan, kom uit de coulissen en maak jongeren opnieuw warm
voor een groter verhaal. Dat is in Schotland gelukt, dat is in
Catalonië gelukt, dat moet ook in Vlaanderen lukken. 

Bart Laeremans
Uittreksels uit de nieuwjaarsreceptie van TAK in Wemmel
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Wie zijn wij?
Voedselhulp is al meer dan 15 jaar actief, sinds november
2011 als VZW, in de Druivenstreek (Overijse, Hoeilaart,
Huldenberg en Tervuren). De VZW voedselhulp wordt
volledig bemand door vrijwilligers.

Ons doel?
Het doel van de VZW Voedselhulp Overijse is de verdoken
armoede op te sporen en aan arme en noodlijdende
personen (personen die op gelijk welke manier in financiële
problemen gekomen zijn of zitten en zich niet
kunnen voorzien in de basisbehoeften van het
leven) materiële en immateriële hulp aller-
hande te verschaffen.

Werkingsmiddelen
• Van de voedselbank Brabant in Brussel
ontvangen wij 11 x per jaar tussen de 400 en
de 700 kg droge voeding en diepvries-
producten.

• Dank zij de steun van de Service-clubs, de
provincie Vlaams-Brabant, van verenigingen
en particulieren kunnen wij regelmatig
voeding aankopen.

• Wij ontvangen gratis leveringen van
Danone, AGAPE en bakkers uit de streek.

• Van de bevolking krijgen wij kleding, schoenen, lakens,
dekens, klein keukengerei, klein speelgoed en andere.

• Verkoop van steunkaarten van 2 en 5 euro.
• Financiële steun is altijd welkom!

Wat doen we?
We zamelen voeding, kleding  en klein huisgerief in en
verdelen dit onder onze afnemers. Voeding krijgen wij
hoofdzakelijk van de Voedselbank en producenten. Om aan
de noden aangepast te kunnen voldoen, kopen wij
regelmatig voedsel en  verzorgingsproducten bij aan.
Kleding en klein huisgerief krijgen wij van de bevolking. De
afnemers worden ons doorverwezen door de OCMW's van
de Druivenstreek.

Wat kan U voor ons betekenen?
Als vrijwilliger kan U ons helpen met één van de volgende
taken:
• tijdens de openingsuren de afnemers ontvangen en hen de
voedselpakketten overhandigen of hen helpen met het
zoeken naar kleding

• ons helpen bij de sortering van voedsel, kleding, klein
huisgerief en speelgoed

• indien nodig, leveringen aan huis bezorgen
• de lokalen helpen onderhouden
• helpen met het zoeken naar sponsors
• steunkaarten verkopen
• administratieve taken bij U thuis
• verdoken armoede opsporen

Op basis van uw beschikbaarheid wordt een planning
gemaakt. U kan zelf aangeven welke taak U
graag wenst uit te voeren. 

Voor meer informatie over dit vrijwilli-
gerswerk stuurt U een e-mail naar:
info@voedselhulp-overijse.be

Schenkingen in natura
Giften zijn welkom van kleding, schoenen,
dekens, klein speelgoed, klein keukengerei en
droge verpakte voeding (geen verse produc-
ten):
U kunt uw schenkingen aanbieden op de
openingsdagen op donderdagen van 12 tot 16
uur en op de openingsdagen op zaterdag van

9.30 tot 12 uur. Het adres daarvoor is aan de achterzijde van
het gebouw van de voedselhulp. De ingang is Drogenberg
100 bij het bord Casa Medica.

Voedselhulp
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Financiële schenkingen
De vzw Voedselhulp Overijse is steeds op zoek naar nieuwe
middelen, teneinde te kunnen voldoen aan de grote vraag
naar levensmiddelen vanwege onze hulpbehoevenden. Om
onze doelstelling te kunnen bereiken, verwelkomen wij alle
financiële en materiële middelen die ons ter beschikking
worden gesteld.

Steunkaarten van 2 en 5 euro zijn eveneens verkrijgbaar.

Stortingen kunnen overgemaakt worden op volgende
rekening: BE50 9730 4028 2518 - BIC: ARSPBE22

Als financieel schenker kan U genieten van het volgende
voordeel: elke donatie vanaf 40 €  is fiscaal aftrekbaar!

Als sponsor kan U uiteraard genieten van volgende
voordelen:
Elke donatie vanaf 100 € : vermelding in het verslag van de
bestuursvergadering en vermelding op de lijst van donoren
die in onze lokalen ophangt.
Elke donatie vanaf 500 € : vermelding op onze website (met
nodige uitleg en foto/logo) en vermelding op de lijst van
donoren die in onze lokalen ophangt.
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Welke steun mag u verwachten?

Wij geven gratis :
• Droge voeding, melk, brood en diepvriesproducten. De
hoeveelheid hangt af van de samenstelling van het gezin.

• Kleding voor klein en groot (geschonken door de
bevolking en in perfecte staat) .

• Schoenen, dekens, lakens, klein keukengerei, speelgoed
en andere.

Praktisch:
U brengt de nodige draagtassen en ISO-zakken of andere
zaken mee om de voeding, diepvriesproducten, kleding of
keukengerei mee te vervoeren.

Voorwaarden
• Financiële problemen hebben en zichzelf of zijn/haar gezin
niet kunnen voorzien in de basisbehoeften
en 

• Woonachtig zijn in Overijse, Hoeilaart, Huldenberg of
Tervuren
en 

• Door een van de OCMW’s van een van deze gemeenten
naar ons doorverwezen worden 
of 

• Personen die door derden naar ons doorverwezen zijn of
zelf contact opnemen worden eveneens geholpen.
Niettemin dienen zij zich nadien aan te melden bij één der
4 voornoemde OCMW’s om zich verder te laten bijstaan.

Zij kunnen nadien in samenspraak met het OCMW verder
op onze steun rekenen

• In alle gevallen, bij de eerste kennismaking, een gesloten
briefomslag bij zich hebben. Met in de omslag een briefje
waarop van iedereen van het gezin de naam, voornaam,
geboortedatum, adres en telefoonnummer of GSM-
nummer op staat. Op de omslag schrijft u de samenstelling
van uw gezin. Bvb: man, vrouw en drie kinderen 4, 7 en
9 jaar. Deze omslag geeft u af aan de verantwoordelijke
van de VZW die u ontvangt in ons lokaal.

Kaarsjes verkoopactie door kinderen op kerstmarkt in Huldenberg



jonne.bvba@skynet.be

BOUWEN

VERTROUWEN

= OP
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Stationsstraat 8
3090 Overijse

Tel. 02 688 04 04

Toegangskaarten:

Kinderen en jongeren tot 18 jaar: 5 euro
Studenten: 10 euro
Rang 1 + receptie: 39 euro
Rang 2: 17 euro

Reserveren bij ANZ-secretariaat
Tel.: 03 297 93 92
Per e-post: info@anz.be

IBAN BE04 4026 1790 3131 -  BIC KREDBEBB
Gratis programmaboek



Het viel me op dat we de laatste tijd weinig horen over het
‘rattachisme’. Dat is een Waalse beweging die ‘terug naar
Frankrijk’ wil. Verrassend zou je denken, als we ons met
bloed en tranen hebben moeten bevrijden van het Franse
juk, met ook de hulp van Wallonië en vele Europese landen.
In Waterloo werd Napoleon geconfronteerd met de
werkelijkheid, je kan je niet de luxe veroorloven alleman en
iedereen tot vijand te maken, want loontje komt om zijn
boontje, zei mijn vader zaliger dikwijls. Eigenlijk hebben
onze Franstalige vrienden al eens geprobeerd in 1830, maar
dat was maar een half succes, met toch een Franstalig België
als resultaat. Dromen is van alle tijden. We moeten echter
nog niet onmiddellijk enthousiast worden. Vooraleer
Wallonië ons Vlaanderen loslaat, wil het dat landsdeel eerst
grondig uitzuigen en leegplunderen, dixit La Mitraillette. Het
zou voor Vlaanderen niet de eerste keer in de geschiedenis
zijn. Terug naar Napoleon, want dat is de man die ze nu
willen vieren, de verliezer dus en niet de overwinnaar
(Wellington) wat normaler zou zijn voor normale mensen.
Steeds weer bots ik vol ongeloof op de aanhang en het
respect dat deze Napoleon nog steeds geniet in Wallonië en
Frankrijk. Ga maar eens kijken naar het enorme mausoleum
te zijner ere in centrum Parijs. Hij wordt dus nog eens de
grote keizer van Wallonië in alle eer en glorie, bij deze 200e
verjaardag van de slag bij Waterloo, een herdenking met
miljoenen euro als inzet. Besparen? Ongekend in zuiderse
sferen. Het gaat zich nog eens terugbetalen, zoals
Francorchamps! Nu moet er mij toch nog iets van het hart,
zal Frankrijk, na de ‘rattachement’ even gul als Vlaanderen
zijn en steeds weer, jaar na jaar, de putten blijven vullen die
prestigeprojecten steeds weer blijven creëren bij onze
zuiderburen? Weten zijzelf dat niet of gaan zij al onze centen
meenemen? 

Verder gaat alles goed met Europa. De euro heeft zijn beste
tijd gehad, maar dat is meegenomen voor onze export. China
weet dat ook. De Grieken met hun zuiders temperament

willen ook niet sparen. De Duitsers moeten maar betalen, de
oorlogsschuld enzovoort. Eigenlijk hadden de Grieken er
nooit bij gemogen, volgens de bestaande regels. Europa
moest natuurlijk heel groot worden en dan doe je niet te
moeilijk. Het zou wel in orde komen, met een beetje
financiële steun en open grenzen. Quod non dus. Wie gaat
dat weer allemaal moeten betalen? Jef en klein Pierke, zei
Pallieter van Zichem. We hebben ook nog Oekraïne, waar
‘rebellen’ de grenzen willen verleggen, verschrikkelijk toch.
Lokale Russen willen in Rusland leven zonder te verhuizen,
dus inlijven maar, de grens opschuiven, met de sympathie en
steun van de tsaar. De sancties doen pijn, maar het
Russische volk heeft daar eeuwenlange ondervinding mee,
ze zijn lijdzaam en er zijn er toch zo veel. Er moet een
onderhandelde oplossing komen natuurlijk, maar we weten
al wie niet zal toegeven. 

In de rest van de wereld is er geen nieuws, Afrika blijft een
zorgenkind: ebola; massale verkrachtingen; armoede;
corruptie; gangsterbenden; medische zorgen; vul zelf maar
aan. Amerika blijft dollars drukken en dat inspireert nu ook
de ECB, als het ginder lukt, ... Maar wat gebeurt er met onze
spaarcentjes? Ze brengen nu al niets op en als ze nu ook nog
gaan devalueren, hoe betalen we dan morgen het vlees op
onze boterham? Koop dus grond en bakstenen, die zijn niet
brandbaar en kunnen tegen een stootje, tot nog toe!

De PS pleit voor een belastingshift en een vermogens-
belasting. Hoe kan het toch dat partijen die jaar en dag aan
de macht waren, ineens het licht zien als zij in de oppositie
belanden? Hebben ze niet jarenlang tijd gehad om hun
dromen waar te maken? Nu moeten de anderen weer zorgen
voor een socialistische verzorgingsstaat betaald door de
vooralsnog rijken en liefst zo snel mogelijk. Ondertussen is
in België 1 op 5 uitkeringsgerechtigden een Vlaming (20%
voor 60% van de bevolking). De door socialisten beheerde
landsdelen schijnen dan toch niet zo efficiënt voor de
werkende mensen te zorgen. Veelvuldige stakingen lossen
dit probleem schijnbaar ook niet op. Integendeel misschien.
Kris Peters is goed bezig, hij houdt wat leven in de
brouwerij. Slim als hij is, weet hij wel waaraan hij bezig is,
hoop ik, anders ziet het er ook daar niet goed uit. O, het
biljarten zelf nog, wel kijk naar het mooie prentje en geniet.
Inderdaad, een rond biljart, het bestaat! We hebben hard
gelachen toen een clublid van Spanje terugkwam met een
verhaal over een rond biljart, we dachten aan hallucinaties
na een literfles ‘coñac’. 

Jan Goossens
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Biljarten op zijn Belgisch 

Vlaamse Jongeren
Overijse

Overijse Vlaams en groenUit sympathie



Mooi, en bedankt voor de talrijke reacties op onze nieuwe
rubriek.
Wat waren de twee ‘ongekende’ of ‘twijfelachtige’ illustraties
in vorig nummer? De  mooie pentekening verwijst naar de
molen van Hoeilaart. Deze watermolen werd al in het begin
van de 20e eeuw afgebroken. Er bestaan schilderijen van,
geschilderd door Albert Sohie, Joseph François, … En
volgens Mieke Vandervaeren noemde haar man Raymond
Denayer hem de Clabotsemolen. Ook bedankt, Mark Pieters
en Michel Erkens, voor de nuttige inlichtingen.
En voor het grote huis met perelaars – geen druivelaars –
tegen de gevel trekken wij naar de Lindenboom, naar de
Hoeilaartsesteenweg 392. Hoeilander Raymond Mat wees op
verscheidene overeenkomsten én ook op verschillen. Bij
nader toezien blijven wij in twijfel over het huis, dat nu
bewoond wordt door de heer Claude Ollieuz.

En nu twee nieuwe vragen.
A) Herkent u deze dorpskern? Sommigen zegden mij dat dit
schilderij van Jacques Leduc een Overijses gezicht is,
hetgeen ik ten stelligste ontken. Maar weet u er meer van?

Brabants (?) dorpsgezicht.

B) Bij het ordenen van mijn prentkaarten (Heeft u zin om
met mij dubbele Overijsese, Hoeilaartse, Huldenbergse of
Tervuurse kaarten te ruilen? Laat het gerust weten!) stootte
ik op een interessant adres. In een periode dat men eerder
Franstalige adressen gebruikte, komt daar een ongekende
villa tot leven. Ooit gehoord van ‘t Leeuwerikske?

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Zelfs de kleinste
tip kan sluiers optillen. Stuur uw antwoord gerust naar één
der Kronkeladressen of naar Francis Stroobants,
Vronenberglaan 21, 3090 Overijse, francis.stroobants
@telenet.be

F.S.
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A) Elk zijn eigen visie...
In een e-postbericht op een artikel in vorig Spoorslag-nummer
”Bevorderen alle initiatieven van de vzw De Rand het Vlaams
karakter in Halle-Vilvoorde” kregen wij onderstaand antwoord
van de vzw De Rand:

Beste redactie,
Met verbazing (over zoveel onzin) namen we kennis van het
artikel over vzw ‘de Rand’ in Spoorslag 2014 nr. 6.
Vzw ‘de Rand’, RandKrant en onze gemeenschapscentra,
waaronder GC de Bosuil, dragen bij tot de groei van een open en
verdraagzame leefgemeenschap, waarbij we het Nederlandstalig
karakter van de Vlaamse Rand uitstralen en versterken. Dat is
wat we willen. Dat is wat we doen.

De bijdrage die RandKrant al 18 jaar levert voor het realiseren
van deze doelstelling wordt breed erkend en gewaardeerd, zoals
ook blijkt uit de gevoerde lezersonderzoeken. 

De centra werken intensief samen met de lokale Nederlandstalige
verenigingen, ook de Bosuil. Hierop zetten we sterk in, ook
trouwens op ontmoeting in de cafetaria. De verhuur van zalen
aan Nederlandstalige verenigingen is meer dan verdubbeld in
vijf jaar tijd. De deelname aan onze activiteiten is vervier-
voudigd. Sinds de opening van de nieuwe cafetaria is het aantal
(Nederlandstalige) bezoekers spectaculair gestegen, en vinden
heel wat Vlamingen hun plaats terug aan de toog.  

Maar meer nog dan de cijfers, bewijzen de vele verontwaardigde
reacties op het artikel in Spoorslag, dat we op een juiste manier
omgaan met de realiteit van meertaligheid en superdiversiteit.
Wij krijgen dagelijks anderstalige bezoekers over de vloer, en
leggen telkens uit wie we zijn en waarvoor wij staan. Iedereen
die respect toont voor het Vlaamse karakter van onze
gemeenschap is welkom. Dat is onze vaste boodschap, en een zeer
ruime meerderheid van de anderstaligen tonen ook dat respect.
Blindelings insinueren dat wij er niet alles aan doen om GC de
Bosuil en onze andere centra een ontmoetingsplaats te laten zijn
voor Vlamingen en voor anderstaligen die onze taal respecteren,
willen leren en gebruiken, getuigt van geen respect voor onze
medewerkers en dat nemen we niet. De verwijzing naar een
negatieve impact van een Belgische vlag is in deze context te gek
voor woorden. 

Eddy Frans Geoffrey Heyrbaut
algemeen directeur centrumverantwoordelijke

vzw ‘de Rand’ gemeenschaps-
centrum de Bosuil

B) Antwoord van Sonia Van Laere (Raadgever
Communautaire aangelegenheden, Overlegcomié, Beliris, Federale
Culturele Instellingen bij Minister Jambon):
Verwijzend naar de omzendbrief VR2013/37 met de rechtlijnen van
de Vlaamse Regering, rond de bevlagging van openbare gebouwen,
mag men buiten de officiële dagen blijkbaar wel de vlag hangen die
men wil. Dit is wat Overijse b.v. doet in de S- bocht.

C) n.v.d.r.: Om de nadruk te
leggen op de Vlaamse uitstra-
ling is het wenselijk dat de
Vlaamse vlag prominent aan-
wezig is. Dat we in België leven
weet iedereen. Maar dat Jezus-
Eik een gehucht is van Overijse
is, weten de vele Brusselaars

die de cafetaria bezoeken meestal niet. Het initiatief daartoe ligt
NIET bij de cafetaria maar wel bij de vzw De Rand. 
Op de kleine foto is te zien hoe het ooit anders was met bevlagging.

D) Het antwoord van de zaakvoerder Cafetaria
GC De Bosuil:

Geachte,
Als zaakvoerder van de cafetaria van GC De Bosuil voel ik mij
aangesproken om te reageren op het artikel dat in de laatste editie
van spoorslag staat (‘Bevorderen alle initiatieven van vzw DE
RAND het Vlaams karakter in Halle-Vilvoorde?’). 
Over de Belgische vlag die daar hangt kan ik mij niet uitspreken,
dit gaat uit van het GC en hangt er bij mijn weten al van voor
onze komst anderhalf jaar geleden.

Die vlag verbinden aan het hoger terrasjesbezoek door
anderstaligen is foutief. Dat mag wel helemaal op ons conto
komen. Immers sinds wij ongeveer anderhalf jaar geleden de
cafetaria hebben overgenomen hebben wij ervoor gekozen om
hem helemaal herin te richten. De capaciteit van het terras is
verdrievoudigd, plantjes en struiken toegevoegd, nieuwe
zonnewering, nieuw meubilair. Natuurlijk dat dit meer in het
oog springt voor de mensen die ‘uit den bos’ komen. Daar zijn
natuurlijk een hoop anderstaligen tussen, zij zien natuurlijk een
terras dat ze vroeger niet zagen. Daardoor komen zij eerder in
contact met het GC De Bosuil, terwijl het vroeger voor hen een
ongekend gebouw was. Er komen vele vragen in de trant van ‘Is
dit een cultureel centrum?’, ‘Zijn hier muziekoptredens?’, ‘Wat is
dit gebouw?’  Deze mensen leren dus dat dit een Gemeenschaps-
centrum van de Vlaamse gemeenschap is.
Dit kan alleen ten goede komen aan iedereen. Ze weten hierdoor
dat ze zich op Vlaamse bodem bevinden, kunnen potentiële
klanten worden voor het gemeenschapscentrum en spijzen de kas
van de cafetaria dat hierdoor i.t.t. het verleden elke dag van de
week kan open zijn om vooral de lokale Vlaamse bevolking te
ontvangen met ook meer vergaderingen en andere activiteiten op
woensdag (vroegere sluitingsdag van het cafetaria) als gevolg. Ik
ken de exacte bezoekersaantallen van ‘cafe combinne’ (de
Nederlandse taaltafel in de cafetaria) niet van voor wij hier
begonnen zijn, maar ik hoor wel van de lesgevers dat daar meer
personen op afkomen in de cafetaria dan vroeger. Is dit een gevolg
van een eerste kennismaking met  het centrum via het terras? Ik
weet het niet, maar het kan...

Zowel ik als de andere zaakvoerder Michael De Clercq hebben een
uitgesproken Vlaamse reflex. Jaren hebben we in het bestuur van
de VJO gezeten en we zijn ons dus natuurlijk wel bewust van de
problematiek in de rand en specifiek te Overijse. Mijn
bestuursfunctie binnen Overijse 2002 die kartel vormt met N-VA
te Overijse is daar ook niet vreemd aan. Wij doen alles wat in
onze macht ligt om te tonen dat de mensen zich in Vlaanderen
bevinden: Onze menu’s zijn natuurlijk eentalig Nederlands (kan
niet gezegd worden van de rest in Jezus-Eik), tweetalige affiches
voor culturele activiteiten of andere worden bij ons natuurlijk
niet opgehangen, er hangt een sticker ‘Hier spreekt men
Nederlands’, het personeel weet dat de voertaal hier Nederlands is
en voert het ook uit: goedendag, bedankt, tot ziens zijn de enige
en immer gebruikte begroetingen bij binnenkomen en
buitengaan. Er zijn al mensen kwaad van ons terras weggelopen
ons beschuldigend rabiaat flamingant en zelfs racistisch te zijn!
De enkele malen dat ik gehoord heb dat personeel Franstaligen die
Nederlands! spraken in het Frans bedienden heb ik het
zaalpersoneel kordaat gecorrigeerd door te zeggen dat dit
uitermate klantvriendelijk is maar helemaal de bedoeling niet
kan zijn. 
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Ik vind het spijtig dat we nu naast de beschuldigingen die door
sommige anderstalige potentiële klanten geuit worden, omdat we
aan ons gedachtegoed van Overijse Vlaams houden, nu ook nog
uitgerekend door de voortrekkers van de Vlaamse zaak een beetje
in de wind gezet worden. En dat men ons niet gecontacteerd heeft
om een recht van antwoord te kunnen geven.

Nog even ter info: enkele maanden geleden heb ik via Francis
Stroobants gevraagd om Spoorslag te kunnen sponsoren, een
reclame-inlassing te plaatsen. Deze vraag blijft geldig.

Met vriendelijke en Vlaamse groeten,

Jacques Gobert
Zaakvoerder Cafetaria De Bosuil

Gordel(festival) 2015 - Brief van Overijses
schepen Jan De Broyer aan de Marnixring

Beste Henri,

Met aandacht hebben wij het voorstel van de Marnixring Overijse
De Vrijheijt i.v.m. de Gordel gelezen. Bij de nieuwe formule
“Gordelfestival” wordt telkens de aandacht gelegd op een andere
“focusgemeente”. In 2015 wordt de focus op de gemeente
Londerzeel gericht (www.gordelfestival.be). Misschien een niet
onmiddellijk voor de hand liggende keuze, maar ik denk dat de
organisatie na een lange zoektocht bij deze gemeente is
terechtgekomen. Ook Overijse werd, zoals waarschijnlijk andere
Vlaams-Brabantse randgemeenten van Brussel, informeel
aangezocht om focusgemeente 2015 te worden. Om verschillende
redenen heeft de gemeente Overijse niet toegehapt. Ik probeer het
even kort toe te lichten. Wanneer een gemeente zich kandidaat
stelt als focusgemeente vraagt dit ook een engagement van inzet:
logistiek, personeel en vrijwilligers. Vanuit onze gemeente werd
getoetst of De Bosuil deze rol (grotendeels) op zich zou kunnen
nemen. Gezien De Bosuil in het kader van het Gordelfestival al
heel wat taken moet uitvoeren, zou er een grote inzet bij de
gemeente zelf komen te liggen. Dit engagement kunnen we nu niet
volledig verzekeren. Wat de organisatie - ook plaatselijk - van de
“oude Gordel” betreft, kunnen we niet om de vaststelling heen dat
deze in feite aan de grond zat. De laatste Gordels waren maar een
glimp van de glorierijke doortochten van weleer. Ook de
vrijwilligersstructuur is al een paar jaar buiten gebruik en
waarschijnlijk niet met een vingerknip opnieuw in de touwen te
zetten. Bovendien zijn er de afwegingen t.o.v. de Druivenfeesten.
Vorig jaar was er een succesvolle nieuwe aanzet van de
Druivenfeesten, maar anderzijds het was ook maar een
overgangsjaar naar een definitievere vorm. Dat Overijse in (de
nabije) toekomst de rol van focusgemeente op zich zal nemen, is
een quasi zekerheid. Maar we prikken ons nog niet graag vast op

een jaar. Op dat ogenblik zal ook het vrijwilligerspotentieel, zoals
ook uw vereniging aangesproken worden. Het zal belangrijk zijn
tijdig met de organisatie te beginnen om alles in goede banen te
leiden om er een voltreffer van te maken.

Wat het Vlaams karakter betreft, laten wij als gemeente er geen
twijfel over bestaan dat, of het nu “oude” Gordel of het nieuwe
“Gordelfestival” betreft, het een Vlaamse troef is. Ik denk
persoonlijk dat het Gordelfestval nog een tijd onder groeipijnen
zal lijden, en dat anderzijds terugkeren naar de “oude” Gordel om
verschillende reden niet meer zal kunnen. Ook wat de organisatie
betreft zie ik toch bepaalde gunstige kenteringen zoals de
organisatie met nadruk zegt (zie webstek en recente
persverklaringen) dat de faciliteitengemeenten betrokken
gemeenten blijven. Burgemeester Kurt Ryon van Steenokkerzeel
heeft hiervoor verschillende keren gepleit, waarin ik hem steunde,
op het “Platform van de gemeenten uit de Vlaamse Rand”.

Wat 2015 betreft hebben wij momenteel nog geen nieuws: rol van
De Bosuil? Doortocht van de 120 km rond Brussel?
Waarschijnlijk zal de doortocht opnieuw aan de rand van
Overijse verlopen, meer bepaald Jezus-Eik en De Bosuil. Een
aanknopingspunt richting Overijse-centrum dat door u
voorgesteld wordt, ligt waarschijnlijk te ver van de 120 km-lus
rond Brussel.

Besluit: Overijse wil in de toekomst zeker actief participeren aan
het Gordelfestival, maar dan willen we er ook stevig staan en
geen half werk leveren. En natuurlijk staat het u vrij om als
vereniging contact op te nemen met de medeorganisator van het
Gordelfestival, de Bosuil en vzw De Rand.

Henri, ik hoop dat dit antwoord volstaat. Aarzel niet mij te
contacteren indien u nog meer vragen of voorstellen hebt. Ik laat
het aan u over hoe u uw bestuursleden inlicht. U mag dit bericht
gerust naar hen doorsturen.

Met vriendelijke groeten,

Jan De Broyer
schepen van Vlaams beleid, ruimtelijke ordening en woon- en
grondbeleid, milieu en duurzaamheid en trage wegen,
land- en tuinbouw, begraafplaatsen.
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Salons - Traiteur
Terhulpsesteenweg 454 - Overijse (Maleizen)

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

Jef Vanuytsel werd op 8 juni 1945
geboren in Mol. Hij is architect
en tegelijk Vlaamse zanger en
gitarist. Hij woont op ”den berg”
in Neerijse-Huldenberg en is
voor ontelbaren als kleinkunste-
naar zeker geen onbekende.
Hij begon zijn zangcarrière
tijdens zijn middelbare studies
aan het Klein-Seminarie van

Hoogstraten. Toen  al componeerde hij eigen werken. Hij
studeerde in 1966 af als architect aan Sint-Lukas te
Brussel. Als voorstander van de progressieve spelling
schreef hij zijn artiestennaam ”Zjef”, In 1970 debuteerde hij
met het album ”De Zotte Morgen”. Nummers als ”Houten
Kop”, ”Ik weet wel mijn lief” en ”Hop Marlène” zijn klassie-
kers geworden. 
Vanuytsels succes is vooral te verklaren door zijn
perfectionisme en talent voor melodie en arrangement, zijn
romantische en poëtische luisterliedjes en de wijze waarop
hij popinvloeden vermengde met traditionele kleinkunst-
elementen. De sfeer is weemoedig, met thema’s zoals het
voorbijgaan der dingen, de twijfel, maar ook warmte,
meevoelen en troost. Hij was beïnvloed door Boudewijn de
Groot. Zijn teksten zijn vaak uit het leven gegrepen en
autobiografisch. Het lied ”Stil in de Kempen” werd
bijvoorbeeld naar aanleiding van de dood van zijn ouders
geschreven. Vanuytsel bracht tijdens de jaren zeventig drie
albums uit, met bekende nummers zoals ”De massa”,
”Tussen Antwerpen en Rotterdam” en ”Laat alleen mijn
goede vrienden over”.
In 1981 was er de dubbel-LP ”Portret”. ”Tederheid” uit 1983
zou meer dan 20 jaar lang zijn laatste LP blijven, hoewel er
in 1989 een compilatie op CD werd uitgebracht ”Het beste
van Zjef Vanuytsel”.  
In de jaren 80 richtte hij zich weer op de architectuur. Als
architect ontwierp Vanuytsel de gemeentehuizen van
Huldenberg en Bertem. Het Nero(strip)café in Hoeilaart, het
cultureel centrum van Scherpenheuvel en de markten in
Brussel dragen zijn duidelijke stempel.
Het duurde tot eind 2007 eer Zjef een nieuw album op CD
”Ouwe makkers” uitbracht en in 2008 begon hij weer door
Vlaanderen te toeren, hij was de centrale gast op Nekka-
Nacht 2009. In 2014 verscheen een verzamel-CD-box
”Integraal”. 

Jef Vanuytsel ZJEF VANUYTSEL - ZOTTE MORGEN

de nacht sluipt weg de lucht verbleekt
de schimmen vluchten zwijgend
en aan de verre horizon
begint de zon te stijgen
en daar trekt uit de nevel op
de klaarte van de dageraad
met in zijn schoot geborgen
de zotte morgen

de stad ontwaakt de eerste trein
breekt door de stilte en op zijn
signaal begint de wildedans der dwazen
de mens kruipt uit zijn ledikant
denkt aan zijn werk en met zijn krant
ijlt hij nog halfslaperig door de straten
de wereld herneemt zijn zotte zorgen
het ritme van de zotte morgen

nu kleurt de einder rood en valt
de kou zacht door de ramen
de stilte vlucht voor al ‘t lawaai
dat opstijgt uit de straten
en daar is dan de morgen weer
een schaterlach en elke keer
verdrijft hij zonder schromen
de nacht de dromen 

de stad wordt wild en auto’s razen
door zijn poorten en de laatste
rust wordt uit zijn schuilhoek gedreven
vogels vluchten vol verdriet
uit zijn torens want hun lied
wordt nu door niemand meer begrepen
mensen lopen naast elkaar
een verre groet een stil gebaar
want alles wordt nu door de tijd gemeten
de wereld herneemt zijn zotte morgen
het ritme van de zotte morgen

maar ‘t land zelf slaapt zijn roes nog uit
diep onder ‘t loof verscholen
hier komt geen mens of geen geluid
d’oneindige rust verstoren
terwijl de stad nu raast en schreeuwt
de morgen zijn bevelen geeft
wordt hier bij ‘t ochtendgloren
de dag geboren

en ook de kinderen en de dwazen
blijven tussen de rozen slapen
ver en veilig geborgen
voor het ritme van de zotte morgen
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Stas BernardUit sympathie

Kort genoteerd

* Voelde u ook de wind waaien? 70 maal, dat kan tellen! Wij
wensen de uitgeverijfamilie Loits van harte geluk met hun 70
jaargangen van De Serrist. Ogen en oren van de Druivenstreek
als volwaardig weekblad temidden van machtige
mediafgroepen en het internet! Proficiat.

* Ook de beste gelukwensen voor de
75e verjaardag van de Sint-
Martinusscholen Overijse. En wie in
de loop van volgende weken honderd
wordt, meldt het ons. Wij staan met
een figuurlijke feesttaart met honderd
brandende kaarsjes klaar.

* Heel wat verenigingen van de Druivenstreek hebben jong bloed
nodig (van 30 tot 70 jaar om maar iets te schrijven) en zeker ook
vrijwilligers voor allerlei maatschappelijke taakjes. Kijk maar
eens rond en begin eraan!

* Een terugbetaling krijgen van de Vlaamse Gemeenschap.
Heerlijk. Maar kijk eens goed naar het Brusselse adres.
Mooi, hé? * Op zaterdag 9 mei komt u naar de Bosuil in Jezus-Eik,

nietwaar? De dirigenten Bram Mergaert en Tom Pipeleers
zwaaien met hun beste stokje en … als gastvedette komt
Gunther Neefs op de planken. Bent u al lid van de Concert
Band Overijse? Slechts zes euro op BE34 4378 1254 5190.

* De Fura Lopers van Tervuren geven een mooi verzorgde
nieuwsbrief uit. Verleden maand konden we lezen over de
marathon in Brussel en du Medoc, over de uitstap en ook zijn er
mooie plaatjes te bewonderen.

* Bestaan er microstaatjes? Naties met een eigen vlag, munt en
volkslied? Los van enige erkenning staat er een prettig
gestoorde koning, prins of president aan het hoofd van een
handvol inwoners. Enkele Europsese voorbeelden: La Boirie
in de Sarthe, Loirestreek; Sealand op 12 km voor de kust van
Engeland; de republiek Saugeais, elf dorpjes in het
Juragebergte; het koninkrijk Elleore in het fjord van het
Deense Roskilde.

* Kent u Overijsenaar Niels Boutsen? Of zegt Stoomboot u iets
meer? Natuurlijk , want 2014 was het jaar van zijn grote
doorbraak. Enkele jaren geleden won hij de Nekkaprijs, in
februari vorig jaar kwam zijn eerste plaat uit; hij speelde op
Dranouter, de Gentse feesten en vorige maand in het Sint-
Martinuscollege waar hij leerling is geweest. Alvast veel succes
met de tweede soloplaat!

* Liggen er nieuwe werken op de boekenplank? Jazeker en
volgende maal maken wij er grondig kennis mee: Hoeylaert in
de Groote Oorlog, een uitgave van de kon. heemk. kring Het
Glazen Dorp. En van Mark Pieters verscheen de rijkelijk
geïllustreerde ‘Den Berg van de gebroeders Sohie’,
boordevol vaak nieuwe informatie over de negentiende-
eeuwse druiventeelt in Hoeilaart. Mark heeft vele teksten
(1863 – 1906) afkomstig uit binnen- en buitenlandse publicaties
laten herleven!
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De Kronkel
Erg rustig is het de laatste maanden niet geweest. Bommen-
werpers, dodingen, en ebola is bijlange nog niet overwonnen,
maar “EPIDEMIE” leverde wel een kronkeloverwinnaar op.
Luc De Clercq, winnaar na lottrekking, mag een keuze maken
uit het interessante prijzenpakket. Proficiat.
Stuur uw oplossing van onderstaande opgave maar snel naar
vkd_spoorslag@yahoo.com of naar Jan Goossens, Hanne-
kensbosweg 8 te 3090 Overijse. Nu meteen aan de slag en veel
geluk!

Horizontaal:

1. Jenny ... (actrice) - ... Wauters, de taalminaar op de motor
2. ... Berghmans - ... Winehouse
3. Met name (afkorting) – Het Carnaval van Aalst is één van de

zeven tradities uit ons land die door de ... op de lijst van
immaterieel cultureel erfgoed werden gezet

4. Een hert zonder begin
5. In de tweede helft van de 19e eeuw deden de vrouwen iets

revolutionairs: ze begonnen te ...
6. Muzieknoot – Frans lidwoord - voertuig
7. Wasmiddel – Nederlandse voetbalploeg zonder einde
8. … Mit Speck Festival in Viersen (Duitsland) – Het geografische

middelpunt van Vlaanderen? Dat ligt in de Buggenhoutse
deelgemeente ...

9. Munteenheid
10. Een ... biedt bescherming, een talisman brengt geluk –

Scandinavian Airlines
11. ... zorgt voor snelle levering van uw zending
12. Conditio ... qua non – We zijn weer terug bij ...

Verticaal:

1. Op 1 mei 1892 werd de ‘Greenwich Mean ...’ onze wettelijke tijd
– Wie ... brengt geeft troost of verlichting

2. ... Frank
3. Niet genoemd (afkorting) – Joos ... (germanist)
4. Anagram van ‘rug’
5. ... is één van de elf gemeenten die de schaatsers op de Friese

Elfstedentocht moeten aandoen
6. Gemeente in Nederland – Erover – Vlaamse zangeres
7. Noodkreet – Belgisch motorfietsmerk
8. Het ... helpt jongeren met al hun vragen en problemen - ... van

den Vondel
9. Anagram van ‘oma’ – Alle waar is ... zijn geld –  ...

Swartenbroekx
10. New York – Op 9 juni 1928 startte men in Ieper met de ‘Last ...’

onder de Menenpoort

Oplossing vorige Kronkel:
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vzw VLAAMS KOMITEE DRUIVENSTREEK -
SPOORSLAG

Sociaal-culturele vereniging uit de Druivenstreek
en de Vlaamse grensgemeenten van Brussel

Op de onderste helft van deze bladzijde vindt u een overschrijvingsformulier.
Vele tientallen reageerden reeds door hun lees- en lidgeld (15 euro) te

betalen. De uitnodiging voor de statutaire algemene vergadering 
vzw VKD-Spoorslag richt zich speciaal tot de betalenden. 

(Anders bent u op de vergadering niet stemgerechtigd)
Kom op dinsdag 14 april 2015 om 20 uur naar het CC Den Blank Overijse 

voor onze belangrijke bijeenkomst.

Agenda:

1. Goedkeuring van het verslag van de algemene
vergadering van 18 maart 2014.

2. Overzicht der activiteiten van dit werkingsjaar 2014. 
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening van het
werkingsjaar 2014 (penningmeester). 

4. Kwijting geven aan de Raad van Bestuur voor het
werkingsjaar 2014.

5. De toekomst van de vzw VKD-Spoorslag. Voorstelling
der scenario’s. Stemming en conclusies.

6. Voorstelling van de nieuwe kandidaat-bestuurders;
aanstelling van het nieuw bestuur – waarvoor alle
functies vacant zijn –  door de verkozenen.

7. Samenstelling kernredactie Spoorslag. 
8. Goedkeuring van de begroting werkingsjaar 2015. 

Dries Vanhaeght
Voorzitter


