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Redactioneel

In Overijse is het BPA65 (Bijzonder Plan van Aanleg) terug van weggeweest. Vijfentwintig
jaar geleden bond ere-schepen Marcel De Broyer de strijd aan tegen de bouwpromotoren
en betonbaronnen die het Plateau van Overijse van gedaante wilden veranderen. Hij lag
aan de basis van het BPA65, het open gebied vanaf het Terlanenveld over Tombeek,
Maleizen tot Terhulpen, dat uiteindelijk in maart 2008 door de gemeenteraad van Overijse
werd goedgekeurd. Dit BPA wordt ook wel eens het ”Plateau van Overijse en Lanevallei”
genoemd. Hier werd de vroegere schoolomgeving (onteigening door het Vlaams gewest
van een domein waar de Franstalige gemeenschap Franstalige klassen wou
implementeren) in erfpacht genomen om uitgebouwd te worden als vrijetijdscentrum
Kamp Kwadraat. Hier kwamen nieuwe aanplantingen met bomen, hagen en struiken. En
naast functies van buitenschoolse opvang, kinderopvang in niet-schoolse omgeving,
speelpleinactiviteiten, enz. besliste het college van burgemeester en schepenen er jaarlijks
twee kleine muziekfestivals van de lokale jeugd en verenigingen toe te laten: meivuur en
Yes to Day. Maar na klachten van bewoners uit de brede omgeving wegens geluidsoverlast
veroorzaakt door Yes to Day heeft de provincie zulke evenementen verboden. 
Er werd een actiecomité opgericht ”Landelijk Terlanen” dat tot doel heeft de open ruimte,
het landschap, de landbouwactiviteit en de natuur te beschermen. Het wil het BPA65 in zijn
huidige vorm behouden om de groene bestemming van het Terlanenveld te vrijwaren met
zijn stiltegebied, trage wegen, landbouw, natuurbeleving. Sport en zachte recreatie moeten
ook mogelijk zijn. Het actiecomité vindt wel dat de plaatselijke jeugd en verenigingen
ruimte moeten krijgen om openluchtfestivals (discofestivals?) te organiseren, maar dan
wel op een juiste plaats in gemeente of streek. Waar ... werd er niet bijgezegd. Kamp
Kwadraat kan volgens het comité niet wegens geluidsoverlast (?), Maleizen was voor Yes
to Day een fiasco en aan het voorstel van Hoeilaart werden niet haalbare voorwaarden
gesteld. Dit jaar ging het Meivuur door in het centrum van Huldenberg en het discofestival
werd afgevoerd. Rond het muziekfestival Tropiscala worden er nog geen problemen
verwacht.
Om Kamp Kwadraat geschikt te maken voor muziekfestivals start het gemeentebestuur
van Overijse een procedure voor de aanpassing van het BPA65 met betrekking tot artikel
3 voor grondgebonden landbouw in overeenstemming met Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening (VCRO). Hierdoor wordt het mogelijk een bestemmingswijziging door te voeren
naar recreatiezone. De procedure vereist wel dat alle betrokken instanties geraadpleegd
worden en dat er een openbaar onderzoek start. Maandelijks komt er toelichting in de
milieuraad Ramina. 

In ‘t Pallieterke van 15 mei verscheen er een artikel over de vette spaarpotten van de
vakbonden, of hoe de vakbonden subsidie vangen. De Waalse vakbond FGTB trakteerde
60 metalo’s op een snoepreisje naar de Caraïben voor een bedrag van minimaal € 120.000.
Anderen krijgen subsidies voor sociaal onderzoek en voor milieu zoals de vzw
”Quadragesimo, het Syndicaal huis, het centrum voor kadervorming, Centre d’éducation
populaire A. Genot, Formation Education Culture, ”Bien être des salariés, BRUZZLE,
Arbeid & Milieu. Niet alleen van de federale overheid strijken zij betoelaging op maar ook
van de gewesten. De drie erkende vakbonden ontvingen jaarlijks van het Vlaams gewest €
170.000. En ook bij de Europese Commissie worden subsidies aangevraagd voor het
project Save@Work binnen het programma Horizon 2020. Wat de resultaten zijn van deze
vzw ‘s is zeer onduidelijk.

Over het feit dat de lasten op arbeid veel te hoog zijn en over het principe dat deze naar
omlaag moeten door een lastenverschuiving, de taxshift, zijn alle federale
regeringspartijen het eens. Maar over het hoe blijft er grote onenigheid. De opbrengst mag
niet alleen naar een verlaging van de sociale lasten voor bedrijven gaan, maar ook naar een
verlaging van de personenbelasting zodat de lage en middeninkomens erop vooruitgaan.
Hoe moet dat gefinancierd worden? Ook andere Europese landen hebben de oefening
gemaakt. Volgens De Tijd is de Oostenrijkse taxshift een interessant voorbeeld van hoe er
wel kan voldaan worden aan de basisvereisten voor nieuwe inkomsten en verschuivingen
zodat het voor ons een inspiratiebron kan zijn.       
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3Spoorslag jaargang 45, nummer 3 - 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!

Neen aan de verstedelijking van Terlanen-Overijse!
Verdere ontwikkeling van Terlanenveld als natuurbelevingsplek: ja!
Geen wijziging van het BPA nr. 65!

Overijse staat onder permanente druk van verstedelijking en
verbrusseling. In het Structuurplan Vlaanderen wordt de
gemeente dan ook als bijzonder strategisch gezien om het
Vlaamse en groene karakter van de Rand te bewaren. In
dat plan wordt de nadruk gelegd op de vrijwaring van de
open ruimte, het landschap en het natuurbehoud, in nauwe
samenwerking met de bestaande landbouwactiviteit. Het
plateau van Terlanen vormt een vitale schakel in de open
ruimte tussen Brussel, Leuven en Waver. Het Bijzonder
Plan van Aanleg nr 65, in 2009 door de Vlaamse regering
goedgekeurd, heeft die bestemming bevestigd en verankerd. 

Het actiecomité Landelijk Terlanen ijvert voor het behoud
van dat BPA en de groene bestemming van het Terlanenveld.
Dit samen met een coherent beleid rond de zgn. trage
wegen. Landbouw, natuurbeleving, sport en zachte recreatie
gaan hier harmonisch samen. Tal van akkervogels hebben in
dit stiltegebied hun broedplaats en biotoop. Recent hebben
de milieudienst en de jeugddienst nieuwe inspanningen
geleverd om de site Kamp Kwadraat, gelegen in dit

gebied, via nieuwe aanplantingen op te waarderen tot een
boeiende leer- en natuurbelevingsplek. De gemeen-
telijke diensten leveren hier puik werk. Door herbeplanting
met bomen, hagen, struiken, fruitbomen, het creëren van
observatieplekken, boomhutten, enz. wordt dit een zone
waar kinderen en jeugd respectvol in aanraking met de
natuur kunnen komen, via zowel een ecologische,
agrarische als recreatieve insteek. Een deel zou als hooiland
functioneren, d.i. een niet-bemaaide zone waar grassen,
weiflora en fauna vrij kunnen gedijen. 

Vanuit een globale visie op dit gebied moet ook de weg door
het Terlanenveld (Nijvelse Baan/Bollestraat) herbekeken
worden als een verkeersluwe, groen-recreatieve weg
voor wandelaars en fietsers. Dat kan door bv.
éénrichtingsverkeer in te voeren tussen het bebouwde deel
van de Bollestraat en de Schaatbroekstraat. Ook een
verbreding van de bermen en het wegnemen van
ontsierende verkeers- en ander borden draagt bij tot een
verhoogde belevingswaarde. Dit moet een attractief stilte-

Vlaanderen ‘schenkt’ behoeftig Wallonië wat het nodig heeft. Maar ontzegt zichzelf wat het toekomt.

Belgische bloedtransfusie
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en natuurbelevingsgebied worden, in nauwe samenwerking
met de landbouw. Tevens kan het een deel worden van een
sluitend fietsnetwerk waardoor schoolgaande kinderen o.a.
de drukke hoofdwegen zoveel mogelijk kunnen vermijden. 

Het is duidelijk dat deze visie veel meer aansluit bij een
duurzaamheidsvisie op het Plateau van Terlanen, zoals het
bestaande BPA die verwoordt.
Daarom ook pleiten wij voor een onverkorte handhaving
van het bestaande BPA, en tegen elke maatregel die
verstedelijking in de hand werkt.
Het voornemen van het gemeentebestuur om via een
ingewikkelde procedure en een duur betaalde studie (op
kosten van de belastingbetaler) de bestemming van dit
gebied te veranderen, zien wij dan ook helemaal niet
opportuun.

Wij vragen het gemeentebestuur om hiervan af te zien en het
groen-Vlaamse karakter van Overijse te respecteren. 

Namens het actiecomité Landelijk Terlanen - 28 april 2015 

Dirk Jena 
Adam Nelsson 
Johan Sanctorum 

Contact: 02 305 95 96 
Meer info: www.landelijk-terlanen.be 
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Kinderbijslagfondsen van Vlaamse Brusselaar
uitgesloten bij  overleg door Brusselse regering
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Turkse export: 1,5 miljoen potentiële
bootvluchtelingen.
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ONTSPANNING
VLAAMS-NATIONALE VERENIGING

Tel. 02 305 53 86

Cultuur wordt in Vlaanderen sinds jaar
en dag op zeer diverse manieren
beleefd. Vlaanderen heeft een rijke
culturele geschiedenis. Buiten het
Rodenbachfonds zijn er nog vier andere
cultuurfondsen (Masereelfonds, Ver-
meylenfonds, Willemsfonds en Davids-
fonds) die een belangrijke bijdrage
leveren voor het uitdragen van cultuur. 
Het Rodenbachfonds wil als jongste
cultuurfonds in Vlaanderen en Brussel samen met zijn 100
afdelingen meewerken aan cultuurspreiding vanuit een
overtuigde Vlaamse visie.

De vereniging heeft zich genoemd naar de dichter en
grondlegger van de Vlaamse studentenbeweging Albrecht
Rodenbach. Hoewel deze naam misschien wat oubollig
overkomt – Rodenbach is immers meer dan 120 jaar over-
leden – geldt de actualiteit van zijn bevrijdingsnationalisme
nog steeds. Met voorop zijn vreedzaam streven naar vrijheid
en rechtvaardigheid voor het Vlaamse volk en dit via een
brede culturele basisbeweging.  

Het Rodenbachfonds heeft in zijn doelstellingen deze
waarden opgenomen en geactualiseerd. Het wil een
cultuurfonds zijn dat evenveel oog heeft voor de
discriminatie van de Vlamingen in Brussel als voor de
vrijheidsdrang en de zelfstandigheid van andere volkeren.
De eigen Vlaamse overtuiging is gestoeld op democratie en
heeft een open oog op de wereld. 
Het Rodenbachfonds wil naast het eigen streven voor een
meer en beter Vlaanderen oog hebben voor de ontvoog-
dingsstrijd van andere volkeren, en daartoe het demo-
cratische vrijheidsstreven van Vlaanderen als positief model
aanreiken. 

Vlaams bewegen betekent voor het Rodenbachfonds
bewegen los van elke vorm van eng nationalisme.  Mensen-
en volkerenrechten, gelijkheid en vrede staan voorop. Al
deze ideologische beschouwingen vormen de basis en het
draagvlak van het Rodenbachfonds.

Wat is de missie van het Rodenbach-
fonds?

”Het Rodenbachfonds streeft naar
een open beleving van de Vlaamse
identiteit”

”Het Rodenbachfonds is een Vlaams,
sociaal en pluralistisch cultuur-
fonds gegroeid uit de Vlaamse

Beweging.

Het Rodenbachfonds streeft vanuit een emanci-
patorische visie naar een open beleving en versterking
van de Vlaamse identiteit. 

Het wil voor iedereen kansen scheppen om samen cul-
tuur te beleven én te creëren, en zo de betrokkenheid,
samenhorigheid en solidariteit aanwakkeren binnen
de steeds veranderende samenleving.
Het Rodenbachfonds vertrekt vanuit de Nederlandse
taal, de Vlaamse cultuur en de lokale gemeenschap om
haar aanbod uit te werken. Participatieverhoging,
samenwerking tussen generaties en culturele uitwis-
seling zijn belangrijke uitgangspunten.”

U kunt de werking van het Rodenbachfonds optimaal volgen
via een maandelijkse elektronische nieuwsbrief. Schrijf
u in op die nieuwsbrief, waarin ook telkens een duidelijke
link is opgenomen naar de activiteiten van de lokale
afdelingen! (www.rodenbachfonds.org/nieuwsbrief).
Op de webstek vindt men informatie over projecten,
activiteiten, een selectie van evenementen in de sociaal-
culturele sector én dus ook over de lokale afdelingen. In de
Druivenstreek zijn het Vlaams Genootschap Overijse en ‘t
Genootschap in Hoeilaart als actieve verenigingen
aangesloten.

BVR

Rodenbachfonds, een partner in het cultureel en
sociaal leven in Vlaanderen  
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Ook onze vzw Vlaams Komitee Druivenstreek-Spoorslag
wenst ‘t Pallieterke van harte te feliciteren met zijn
zeventigste verjaardag. Moge dit weekblad nog lang de
belangen van Vlaanderen ter harte nemen.

‘t Pallieterke werd gesticht door Bruno De Winter (1910-
1955), afkomstig uit een liberale familie; hij was sinds 1931
werkzaam bij ”Het Handelsblad” in Antwerpen, als parle-
mentair verslaggever. Tijdens de tweede wereldoorlog werd
hij door de Duitsers een tijd lang gevangengezet. Na de
bevrijding hernam hij zijn werk bij Het Handelsblad (dat
tijdens de oorlog niet verscheen) met een eigen satirische
rubriek ”Kleine Kronijk” die hij ondertekende met ‘t Pal-
lieterke. De Winter wilde zijn column uitbouwen tot een
weekblad, maar stootte op onwil van Het Handelsblad. Met
de medewerking van een reclameagentschap richtte hij zijn
eigen weekblad ‘t Pallieterke op.  
Het eerste nummer verscheen op 17 mei 1945 op vier
bladzijden groot formaat in volle repressieperiode. In
november van hetzelfde jaar werd het weekblad voorzien
van rake cartoons van Jef Nijs, gekend van de latere
stripverhalen van Jommeke. De repressie die dikwijls tegen
niet collaborerende, maar bewuste Vlamingen was gericht,
deden zijn ogen opengaan. 
Na zijn overlijden in 1955 werd hij opgevolgd door Jan
Nuyts, Leo Custers en sinds 2010 door hoofdredacteur Karl
van Camp. 
Naast goede journalisten waren de cartoonisten heel
belangrijk. In het begin waren ze met z’n achten (o.m.  Willy
Mertens of Sinjoorke, en Jef Nijs. In de jaren 50 waren er
Stef Van Stiphout en Bob Mau; nadien HUG, Cork; in de
jaren 70 was er Rik Blomme, Piranha en twee decennia later
ook Brasser; nadien kwamen André Nollet, Fré, Griet,

Manten, Emil De Bolle en Dries Vanhaeght, één van onze
twee  cartoonisten in Spoorslag! Vandaag zijn de nieuwe
cartoonisten Eric, Maarten, Madman en Rud aan de beurt.
‘t Pallieterke is al lang veel meer dan alleen satire en ”wat
niet lachend gezegd kan worden is de waarheid niet”. De
regelmatige bijdragen van Hector De Bruyne zaliger, Marc
Platel, Jan Neckers, Frans Crols en Mark Grammens,
Angélique Vanderstraeten, Anja Pieters, Willem De Prater,
Karl van Camp en de vele andere schrijvers onder een
pseudoniem, hebben het weekblad maatschappelijk relevant
verheven tot een aanvulling en bijsturing van wat de
traditionele ”politiek correcte” partijmedia niet willen of
mogen schrijven. De rake spotprenten zijn een uitnodiging
om te lezen wat er in ‘t Pallieterke geschreven staat.
Overbodig, zeker niet! Zelfs vandaag nog ondervinden onze
Vlaams-nationale minister-president en de Vlaams-nationale
ministers in de deelstaatregering en in de federale regering
regelmatig, de tegenwerkingen van hun regeringspartners
die zich moeilijk aan de nieuwe politieke cultuur van
veranderingen kunnen wennen. 

Het zeventigjarig jubileum werd stijlvol gevierd tijdens een
zonovergoten, druk bijgewoond tuinfeest, opgeluisterd met
korte toespraken door Karl van Camp, An De Moor, Jürgen
Constandt en Guido Moons, afgewisseld met gesmaakte
optredens van Vlaamse volksmuzikanten. De grote verjaar-
dagstaart werd fier aangesneden door de trotse hoofd-
redacteur. 
‘t Pallieterke is te koop in 1.800 dagbladwinkels. 

Bron: Feestmagazine 1945-2015 van ‘t Pallieterke.
Henri Otte   

Open VLD wil sex op 14 jaar legaliseren.
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Op basis van een betwistbare talentelling werden reeds in
1921 en in 1954 zes Vlaamse gemeenten bij de Brusselse
agglomeratie gevoegd. De expansiedrang van de Frans-
taligen is nog steeds groot. Nu gebruikt men andere
middelen om dat doel te bereiken. Volgen op termijn de zes
faciliteitengemeenten? Willen (kunnen) de traditionele
Vlaamse partijen genoeg van zich afbijten?
Het spook van de ”metropolitane gemeenschap” rond
Brussel, of de CMB (Communauté Métropolitaine
Bruxelloise), is zoals de Franstaligen het interpreteren,
zeker niet van de baan. Er werd hiervoor zelfs een nieuw
”overlegorgaan” zonder middelen opgericht. In het UF-
informatie blad van mei 2015 werd de CMB voorgesteld als
een tegenprestatie voor de splitsing van BHV en werd er
gesuggereerd dat de Brusselse metropool er moet komen.
Na Londen en Parijs moet zij, op twee na, de belangrijkste
zijn in de EU met 2,5 miljoen inwoners met 111 gemeenten.
Volgens UF mag de administratieve en politieke grens het
vormen van een metropool niet verhinderen. Zij zien hierin
een virtuele hereniging van de provincie Vlaams en Waals
Brabant. Het voornaamste doel zou zijn het ”dagelijkse”
welzijn van de Franstaligen in Vlaams-Brabant te
”verbeteren”.
Zaventem in Vlaams-Brabant, met de belangrijke lucht-
haven, blijft een doorn in de ogen van de francofonen. De
voorstellen van het VBO, UWE en VOKA gingen niet verder
dan het louter creëren van een economisch platform voor
export en tewerkstelling. CMB wordt door de Franstaligen
ten onrechte aangegrepen om hun verloren posities te
recupereren door inspraak te eisen over de wegenwerken in
Vlaams-Brabant, beslissingsrecht over het eventueel
afsluiten van de op- en afritten op de ring en snelwegen in
Vlaams-Brabant, het aanleggen van tramlijnen, enz. UF geeft
wel toe dat ten gevolge van een uitspraak van de Raad van
State, de drie deelstaatregeringen, elk afzonderlijk vooraf
hun akkoord moeten geven, wat (nog?) niet is gebeurd. Wij
stellen ons de vraag of de Vlaamse regeringspartijen
hierover op dezelfde lijn zitten. Enkele van hen keurden de
splitsing van BHV goed.
Het Gewestelijk Expressnet, Franstaligen spreken van
RER (Réseau Express Régional) naar het voorbeeld van
Parijs of ook nog ”le réseau suburbain Bruxellois” (S) zou
opengesteld worden eind 2017. Hierover is het laatste woord
nog niet gezegd, want of dit nu de juiste oplossing is voor het
reizigersverkeer woonplaats–werk blijft twijfelachtig. Het is
wel een afbakening van wat het Brussels gewest wil. De

belangrijkste bestaande spoorlijnen werden ontdubbeld in
een straal van een goede 30 km rond Brussel, maar de
flessenhals tussen Noord en Zuid in Brussel blijft behouden.
Ideaal dus voor de vakbonden. Hiermee kunnen zij een groot
deel van het spoorverkeer platleggen. Benieuwd wat de
uiteindelijke kostprijs zal zijn. Helaas werd een snelle
ringverbinding per spoor of bus tussen de vele ”business-
parken” en bedrijven met duizenden werknemers langs de
buitenring rond Brussel (dus in Vlaams-Brabant) buiten
beschouwing gelaten. 

Parking C. Deze parking moet plaats ruimen voor een
megalomaan voetbalstadion met een kleine 67.000 over-
dekte zitplaatsen. Het zou eveneens het thuisstadion van
RSC Anderlecht worden. De parking ligt op het grondgebied
van Grimbergen en deels op dat van Wemmel. De stad
Brussel kocht jaren geleden deze gronden, maar het is niet
daarom dat het tot het territorium van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest behoort. Als eigenaar moeten zij zich
zoals alle andere eigenaars schikken naar de richtlijnen van

Grimbergen en Wemmel. Dit geldt zowel voor de bouw-
vergunning, het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
(GRUP), de milieuvergunning, het bodemonderzoek en het
probleem van de mobiliteit. Meer dan waarschijnlijk is de
grond vervuild met asbest waardoor er eerst gesaneerd moet
worden. Al deze procedures doorlopen kan gemakkelijk
twee jaar duren. Burgemeester Mayeur (PS) en Brussels
gewestminister van Financiën Guy Vanhengel (Open VLD)
doen nu al alsof het om Brussels grondgebied gaat en zij
willen een en ander snel regelen buiten de gemeenten om.
Zij willen de bouwwerken laten starten begin 2016, om klaar
te zijn tegen het Europees kampioenschap van 2020.  De stad
Brussel heeft het project toegewezen aan het

Een imaginaire uitbreiding van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest?

Het Ghelamcostadion op parking C



BAM/Ghelamco-consortium. Ghelamco zou bereid zijn om
het prijskaartje van naar schatting 200 miljoen euro voor te
schieten. In dit bedrag werd geen rekening gehouden met
eventuele saneringswerken en verlenging van de metrolijn.
Het Nieuwsblad publiceerde in week 21 een gedetailleerde
studie met een 3D- presentatie van het architectenbureau
Goedefroo+Goedefroo uit Wielsbeke die aantoont dat de
renovatie van het Boudewijnstadion perfect mogelijk is
conform de UEFA-normen. Het kan ecologisch en met
evenveel mogelijkheden en zal bijna een derde goedkoper
zijn, met behoud van de atletiekpiste en dus ook de
Memorial Ivo Van Damme. Dit voorstel doorkruist de
plannen om parking C en omgeving op termijn te annexeren
bij Brussel. Brussels schepen van Sport Alain Courtois (MR),
PS-burgemeester Yvan Mayeur, PS-minister-president van
het Brussels Gewest Rudi Vervoort en de Open VLD-er
Brussels minister van Financiën Guy Vanhengel blijven bij
hun standpunt en willen het Boudewijnstadion afbreken en

vervangen door sociale (?) woningen. Nochtans zijn er
andere plaatsen waar dit nuttiger zou zijn, bijvoorbeeld in
Schaarbeek.

Vlaams Genootschap Overijse
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Het Boudewijnstadion na renovatie 

Uit sympathie

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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Anderstalige reclame  in je brievenbus of op straat:
Plaatselijk: Schepen voor Vlaams beleid. 

Voor Overijse: De Vuurmolen  Begijnhof 17  3090 Overijse
Tel: 02 687 60 40  e-post: info@overijse.be  www.overijse.be
Voor Hoeilaart: e-post: gemeente@hoeilaart.be
Tel: 02 658 28 40  e-post: gemeente@hoeilaart.be   www.hoeilaart.be
Voor Tervuren: Administratief centrum, Markt 7A bus 2, 3040 Tervuren
Tel: 02 766 52 01  e-post:  ac@tervuren.be     www.tervuren.be
Voor Huldenberg: e-post: Gemeentehuis Gemeenteplein 1  3040 Huldenberg
Tel:  02 687 70 07  www.huldenberg.be

Taalcursussen Nederlands voor anderstaligen

Info: Cultuurcentrum Den Blank, Begijnhof 11, Overijse
Tel: 02 687 59 59, e-post: info@denblank.be, www.denblank.be

Het Vlaams handelsagentschap FIT 

In ons vorig nummer werd onder de titel ”Diplomatiek
netwerk van de deelstaat Vlaanderen” gescheven over de
belangrijke Vlaamse economische diplomatie, die zich o.m.
bezighoudt met de handelsbetrekkingen voor uitvoer en
buitenlandse investeringen in Vlaanderen, sinds de zesde
staatshervorming een exclusieve bevoegdheid van de
deelstaten. Het FIT heeft de knowhow en de nodige
terreinkennis in huis om economische handelsmissies in het
buitenland te organiseren. 
Federaal premier Charles Michel (MR) en vicepremier Kris
Peeters (CD&V) trokken begin mei op handelsmissie naar
Japan. Zij hadden zelf een aantal contacten voorbereid. Na
de voorbeidende vergaderingen werd het FIT geïnformeerd
en gevraagd medewerking te verlenen. Uit e-berichten van
de FIT-medewerkers in Japan, gepubliceerd in De Tijd, bleek
dat zij zich niet vrij konden maken. De reden werd niet
vermeld. Wij vermoeden dat zij op dat ogenblik met andere
belangrijke handelssegmenten bezig waren en deze niet in
gevaar wilde brengen. De Vlaamse deelstaatminister voor

sociale economie reageerde heftig en hij bestempelde dit
federaal initiatief als een bevoegdheidsoverschrijding. Het
kan zijn dat de drie ”agentschappen” werden voorgesteld,
waarbij de indruk ontstond dat zij afhankelijk waren van het
federaal niveau. Deze federale missie beschadigt het imago
van Vlaanderen in het buitenland. Volgens premier Michel
ging het niet om een economische missie maar om een
diplomatiekeconomische zending, als resultaat van een
vroeger onderhoud tussen oud-premier Elio Di Rupo (PS) en
de Japanse premier Shinzo Abe. Wat het economisch
resultaat (€ 400 miljoen?) van dit reisje is geweest is
evenmin duidelijk. Letterlijk en figuurlijk een gemiste trein.
Wij herinneren ons de economische missie van de vorige
minister-president van Vlaanderen aan China. Bij zijn
terugkeer beloofde hij voor vele miljoenen Chinese
investeringen langs de A12. Daar is  jammer genoeg niets van
in huis gekomen, ook daar heeft hij de trein gemist.

HO
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De deelstaat Vlaanderen moet dit jaar zijn begroting
afsluiten met een gat van 2 miljard euro, door de nieuwe
opgelegde regels van de EU. Dit komt doordat boek-
houdkundig niet alle uitgaven op dezelfde plaatsen mogen
worden ingeschreven. Het kan niet genoeg benadrukt
worden dat Vlaanderen, zonder die transfers naar Wallonië,
niet in het rood moet gaan. Alleen al voor de sociale zeker-
heid betaalt elke Vlaming, van groot tot klein, € 978 aan
Wallonië. Dit komt overeen met jaarlijks ruim 6,5 miljard

euro of minstens 1,7 % van het Belgisch binnenlands
product. Hier kan men niet meer spreken van solidariteit.
Deze gegevens staan in een studie van het onderzoeks-
centrum VIVES van de KU-Leuven. 
Daarbij komen nog eens de aflossing van geleend kapitaal en
interesten die de federale staat moet betalen en waarvan
Vlaanderen een groot deel voor zijn rekening moet nemen.  

HO

De niet aflatende miljardentransfer van Vlaanderen
naar Wallonië.

Belabberde Waalse economie op peil van Griekse.



Humor is een eigenaardig beest. Het
laat toe te relativeren en niet gelijk op
zijn paard te springen. Het is moeilijk
te beschrijven en kan een beetje alle
kanten op. Sommige mensen zijn bijna

constant bezig met het grappige te zien
in alle mogelijke situaties. Andere
mensen schijnen geen aanleg of
interesse te hebben om de humor van
iets in te zien of om iemand aan het

lachen te brengen. Sommige mensen
kunnen aan het lachen brengen met het
banaalste verhaal, anderen kunnen de
beste mop laten afgaan als een gieter.
Het is dus redelijk ingewikkeld om
steeds de juiste noot te treffen. Een
groot filosoof waarschuwde ooit voor
mensen zonder zin voor humor, ze
zouden gevaarlijk zijn. Om komisch te
zijn moet men inderdaad een beetje
naast de lijn lopen, of iemand op het
verkeerde been zetten. De beste humor
is fris, onverwacht, tegenstrijdig,
overdreven, misschien geloofwaardig
maar toch totaal onjuist of naast de
kwestie. De grootste onwaarheid met
overtuiging verkondigen kan heel
komisch zijn. Hier zitten we dan met
het addertje. Wie geen zin voor humor
heeft en dus de overdrijving, de
onwaarheid, het hersenspinsel als
zoete koek inslikt alsof het echt en
niets dan de waarheid is, kan
inderdaad een oorlog ontketenen voor
een stommiteit. Iemand die strijdlustig
is of te veel koffie op heeft, kan dus
overreageren op iets wat maar humor
of misschien mislukte humor is, ook
blindganger genoemd. Dit lange
verhaal om te melden dat ik voor
sommige mensen, ook al eens
katholieke, niet multicultureel genoeg
ben. Dat stoort me erg omdat ik graag
vrienden heb om me heen en steeds
gestreefd heb om conflicten tussen
mensen op te lossen en de vrede in de
groep te vrijwaren. Iets dergelijks
stond in mijn psychologische evaluatie
bij mijn Amerikaanse werkgever
(teamspirit). Ter verdediging kan ik
aanbrengen dat ik uit een tijd stam
waar alles nog gemakkelijk zwart/wit
was. De katholieken waren de enige
goede en al de rest waren soms
misschien ook goed, maar in het beste
geval toch wat minder. Alleen de
katholieken konden nadien naar het

Biljarten op zijn Belgisch 
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paradijs gaan en rijstpap eten met
zilveren lepeltjes en dan nog niet
allemaal, het moesten er ook nog
goede zijn, die katholieken. Als het niet
te erg was konden ze nog gered
worden door het louterende vagevuur,
kwestie van toch genoeg volk te
hebben voor de gezelligheid. Vandaag
heb ik het aan de stok met het ooit heel
katholieke Davidsfonds dat nu vooral
multicultureel wil zijn (zie nog elders
in dit blad). Ik zal dus waarschijnlijk in
de toekomst liefst de Standaard
moeten volgen (dus NAVV/NAVK - niet
alles voor Vlaanderen en niet alles voor
Christus) en niet ‘t Pallieterke, waar
mijn hart eerder naartoe gaat. Ik zal het

proberen, maar beloof niets, want ik
ben een oud mens en oude apen
nieuwe streken leren is een zeer
moeilijke taak. 

Toch ook wat over biljarten, ten slotte
zijn jullie daarvoor bij mij. Om in de
geest van de rest te blijven stellen we
ons de vraag: kan men aan het biljart
dingen doen die de tegenpartij irriteren
en wordt dat soms gewild gebruikt om
zo de match te winnen? Spijtig genoeg
is het antwoord ja, en meer dan
genoeg. Speler A kan regelmatig de
tafel verlaten als zijn beurt voorbij is.
Wat jij doet interesseert hem niet. Hij
kan ook systematisch de ballen

achterlaten op zulke plaatsen dat een
punt maken bijna onmogelijk is. Meer
aandacht schenken aan het slecht
plaatsen dan aan het punt maken
vermijdt promotie naar een hogere
categorie. Hij kan continu praten als
het jouw beurt is, of nog erger, een
vraag stellen juist op het moment dat jij
gaat stoten. Bij een misser van jou kan
hij in het lang en het breed uitleggen
hoe je dat punt wel had kunnen maken.
Bij een door hem gemist punt kan hij
een resem oorzaken noemen waarom
hij dat punt gemist heeft. Hij kan ook
zo gaan staan dat je net nog kan stoten
maar hem toch als hinderlijk aanvoelt.
Ik zal maar stoppen, maar heb het
gevoel dat de lijst onvolledig is. 

Als toemaatje vandaag een ‘poster’ van
hoe het lang geleden was. Aan de
elegante kledij te zien gaat het hier
over gegoede burgers, en met hoge
zijden hoeden op, daarnaast vergaat
mijn petje in het niets. 

Jan Goossens
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Vlaamse Jongeren
Overijse

Overijse Vlaams en groen

Marnixring Internationale Serviceclub

www.marnixring.org

Marnixring Overijse
De Vrijheijt

Westen stuurt aan op nieuwe koude oorlog om warme te ontlokken!
Maar ...
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Herken je plekje

Terugblik: 

Met de Sint-Pietersbrouwerij Bruffaerts in Neerijse zat het
goed snor. Vele lezers kenden de tweede Neerijsese
brouwerij nog heel goed. De bruine prentkaart uit de jaren
twintig van vorige eeuw blijkt dus nog behoorlijk goed
gekend. Proficiat. Maar met de verdwenen ruit hieronder
ging het heel wat bescheidener. Alleen van David Rosier
kregen wij de juiste situering: de verlaten en leegstaande
Brouwerij van het Begijnhof in Overijse-Centrum!

Arthur Depage (vader van Paul, de laatste brouwer uit de
familie) liet zijn naam vereeuwigen in de ruiten van zijn
geuzebrouwerij.

Over naar twee nieuwe foto's:

Beweren dat de Druivenstreek snel van uitzicht verandert, is
als een open deur intrappen. Verleden maand is er langs deze
steil opgaande straat veel veranderd. Denk maar aan het
houten 'kunstwerk'. Waar stond deze inmiddels volledig
afgebroken villa? En mocht u er meer over weten.... Wie liet
ze bouwen? In welk jaar en wie zou de architect geweest
zijn? Zijn er vaak bewonerswissels geweest? De recente
geschiedenis laten wij ons best niet ontglippen...

Op deze foto van de Hoeilaartse Heemkundige Kring ziet u
de groentenwinkel van Gaston Platton. Zo'n overvloed tot
op straat is nergens meer te vinden in de Druivenstreek.
Weet u waar wij ons precies bevinden? En hebt u soms nog
een of andere anekdote die de foto nog meer glans geeft?

En naar gewoonte, bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Stuur uw antwoord gerust naar één der Kronkeladressen of
naar F. Stroobants, Vronenberglaan 21, 3090 Overijse,
francis.stroobants@telenet.be

F.S.

Politieke dadendrang & beloften: symbiotische
samenhang.
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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

Onze redactie ontving per e-post een brief van vzw De Rand
om te melden dat zij niet meer wenst verwezen te worden
naar haar taalloket voor taalklachten en naar het Huis van
het Nederlands Vlaams-Brabant met zijn logo inzake hun
aanbod voor taalcursussen Nederlands voor anderstaligen.
Wij publiceren hier de integrale tekst. De interpretatie is
voor u, beste lezer.

Geachte redactie van Spoorslag,

U heeft de gewoonte om in uw publicatie promotie te
maken voor taallessen Nederlands (en Het Huis van het
Nederlands Vlaams-Brabant), alsook voor het taalloket
van vzw ‘de Rand’. Uiteraard appreciëren wij het dat u
op deze manier de dienstverlening van vzw ‘de Rand’ en
van het Huis toelicht. Om alle misverstanden te vermij-
den vragen wij echter aan al onze partners en collega’s
om het logo van het Huis enkel te gebruiken in publi-
caties waarbij het Huis verantwoordelijke uitgever of
partner is. We vragen u dan ook om het logo van het
Huis niet te gebruiken in uw publicatie. Kunt u ook de
lay-out aanpassen, zodat het duidelijker is dat het om

een redactionele tekst gaat en niet om een advertentie? 

Wat de verwijzing naar het taalloket van vzw ‘de Rand’
betreft, is het zo de afspraak gemaakt is dat klachten
over anderstalige reclame best naar de lokale besturen
gestuurd worden en niet langer naar vzw ‘de Rand’. Het
loket staat wel nog altijd ter beschikking voor vragen in
verband met de taalwetgeving, waarvoor het samen-
werkt met de Taalwetwijzer. In dat verband kan u het
antwoord van bevoegd minister Ben Weyts lezen op een
schriftelijke parlementaire vraag (zie https://www.
vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/
schriftelijke-vragen/947129 en ook www.derand.be/nl/ 
taalloket).

Kunt u de teksten in verband met de NT2-cursussen en
het taalloket in de toekomst wijzigen op basis van deze
gegevens? 

Met vriendelijke groet,
Eddy Frans
algemeen directeur vzw ‘de Rand’ 
Manu Louage
coördinator Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant

Lezersbrieven

jonne.bvba@skynet.be

BOUWEN

VERTROUWEN

= OP
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KoR VAN DER GOTEN
(21-4-1931 – 28-1-1983)

KoR werd in Mechelen geboren als
Cornelius Marinus Van der Goten
maar kort daarna verhuisde de familie
naar Antwerpen. Hij doorliep er
zijn humaniora, studeerde aan het
conservatorium, doordrongen van de
Gregoriaanse koorzang. In 1954 trok
hij naar het St.-Jozefseminarie in
Mechelen en behaalde er zijn diploma
wijsbegeerte.

De invloed van Franse chansonniers in
de jaren ‘50 en ‘60 van vorige eeuw
hebben hem ertoe aangezet in tweede
helft van de jaren ‘50 zelf zijn eerste
”sjansons” te schrijven op een grote
zolder ergens in het Antwerpse Sint-
Andrieskwartier, zonder meubelen,
zelfs zonder bed... Hij schreef er - tekst
en muziek - op een zondagnamiddag
zijn eerste zes sjansons. Hij kon zijn
eerste platen opnemen en was, zo zei
hij zelf, de eerste en enige Vlaamse
”sjansonjee”. Hij was een moeilijke en
ronduit arrogante man met deftig pak
en vlinderdas, en stond in schril
contrast met de evoluties van de jaren
‘68 en de ”flower power” uit die tijd. Hij
schold regelmatig zijn toehoorders (als
hij  teveel gedronken had) de huid vol
wanneer ze niet genoeg luisterden of
niet genoeg of te luid applaudis-

seerden. Sinds september 1962 had in
de tuinen en gebouwen van de
Oranjerie van de Nationale Plantentuin
te Meise regelmatig de ZAZO
(ZAterdag-ZOndag) plaats.
Chansonniers en auteurs werden daar
dan  geconfronteerd met het publiek en
met de media. Daar in Meise maakte hij
kennis met zijn collega’s chansonniers
als Hugo Raspoet, Miel Cools en Anton
De Candt. 

Hij huwde op 21 december 1962 met de
Duitse Rotraut Kerzinger, een dame die
toen meer dan 700 km ver(der)
woonde. Ze kenden elkaar al 7 jaar. Het
huwelijk liep op de klippen in 1974 en
hij kon dit moeilijk verwerken. De
astrologe Rotraut Kerzinger her-
trouwde met de schrijver Clem
Schouwenaars. KoR werd bovendien in
1976 geplaagd met de spierziekte
(syndroom van Guillain-Barré) zodat
gitaarspelen moeilijk werd. Hij
overwon de ziekte. Jammer genoeg
fnuikte de alcoholverslaving zijn
muzikale carrière en hij bezweek in
Antwerpen aan een hartaanval.

Ballade voor de Vlaamse
intellectueel
(KoR Van der Goten)

Hij heeft een villa ”Huize Tijl”
En meubelen in Vlaamse stijl
Twee clubfauteuils in bruin
fluweel:
De Vlaamse intellectueel.

Twee reproducties van Servaes,
‘n Ets van Baksteen, een boek van
Claes
En tegels van Van Immerseel:
De Vlaamse intellectueel.

Soms leest hij ‘Links’ of
‘Volksunie’,
Maar ook de standaard’ (vooral
diè).
Soraja’s memoires zijn z’n deel:
De Vlaamse intellectueel.

Aan romantiek heeft hij de pest.
De steekexpantie doet de rest.
Hij wordt modern en actueel:
De Vlaamse intellectueel.

Hij houdt het bij de industrie,
Economie, diplomatie.
Wordt hij minister op de duur:
Dan luwt wel gauw ‘t elf-
julivuur…

Hij is niet dom, maar toch zo tam.
De leeuw lijkt meer een offerlam.
Soms blauw, soms rood, maar
meestal geel:
De Vlaamse intellectueel.

Uit sympathie

150 Zoete Zomers in heel de Druivenstreek. 
Op deze foto de vier Overijsese druivenpioniers.
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Kort genoteerd

* Overijse telt vijf gehuchten. Vandaag komt Terlanen eerst
aan de beurt. Tijdens het weekeinde van Halfoogst (15
augusrtus) opent ‘t Klein Verzet zijn deuren. De herberg
van Dirk Jena en Ingrid De Wilde wordt er een om op
verhaal te komen. Gelegen aan de bocht op het eind van
de Bollestraat.

* Ten tweede een woordje over Maleizen. Daar komt –
bijna op de grens met Terhulpen – een degelijk
katholieke school van de oude stempel. In alle kranten is
er sprake van Maleizen-Overijse. In de kwaliteitskrant DS
van 9 juni ging het om Maleizen-Tervuren: op blz. 6
bij de nationale berichtgeving “Tervuren krijgt meest
katholieke school”. Geen rechtzetting. Integezndeel op
15 juni weer een reuzegroot artikel voor de school in
Maleizen-Tervuren.

* Het Jezus-Eiks dorpscentrum krijgt een horecaplein.
Weliswaar niet verkeersvrij, maar toch voldoende plaats
voor terrasjes en kuierruimte.

* Soniën – zie de publiciteit elders in dit blad – mocht als
eerste Overijses bedrijf het Unizo Handmade in
Belgium-label ontvangen. Zaakvoerder Pips Luppens
was in de wolken toen Han Vloeberghs hem de HIB
overhandigde. Laten wij er een glaasje Soniën, bruisende
Vlaams-Brabantse wijn op drinken, nog steeds artisanaal
gemaakt. En ook een woord van lof voor het bio-
druivenbedrijf van broer Pips, heel dicht in de buurt.

Jaren terug kreeg Pips al het diploma voor zijn
streekproduct Soniën.

Als primeur krijgt u een foto van het kunstwerk in
wording dat Tervurenaar Ward Lernout aan het
schilderen is bij de ingang van Soniën.

Groeninge ligt niet in Wallonië.
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* Verleden jaar in februari werd een studiedag
georganiseerd rond “Brussel in Vlaanderen.
Vlaanderen in Brussel”. Het Overlegcentrum van
Vlaamse Verenigingen en het Vlaams Komitee Brussel
hebben er een mooi boekje over uitgegeven (10 euro, bij
OVV of VKB te bestellen). Een reeks interessante
bijdragen van Edwin Truyens, Frank Judo, Jan van
Doren, Bernard Daelemans, Jozef Cassimons en
Robrecht Vermeulen.

* En bent u op de hoogte van de activiteiten van de
Nederlandse taalunie? Wij schenken er in volgend
nummer iets uitgebreider aandacht aan: een
indrukwekkend programma tussen 8 en 17 oktober,  en u
vindt reeds alles op http://weekvanhetnederlands.org/
week-van-het-nederlands

* Op het Overijsese Stationsplein staat de frituurruimte
van de Markthal te huur. Het zou ons niet verbazen dat er
veranderingen zullen komen aan de voorbijgestreefde
markthal.

* De schilderijententoonstelling van de ‘School van
Tervuren’ is weer meer dan de moeite waard. Van
romantiek via realisme naar impressionisme kunt u
tot 20 september gaan bekijken in het Hof van Melijn,
Melijndreef 6 te 3080 Tervuren.

* Boekenbeurs Grimbergen 

* Als bijlage vindt u in dit nummer een hartelijke
uitnodiging voor het Feest van de Vlaamse Gemeen-
schap op zaterdag 27 juni. Op het Begijnhof vanaf
9 uur TROPISCALA, in Den Blank om 15 uur
ACADEMISCHE ZITTING en vanaf 16 uur Vlaams
Café met STREEKBIEREN op het Begijnhofplein.
Welkom en … geniet ervan.

* Als u langs de Brusselsesteenweg in Overijse fruit-
verkopers ziet staan met Franse opschriften, negeer ze
dan (of spreek ze aan zonder te kopen). Verleden maand
was het tijd voor ‘Fraises belges’.

F.S.

Volksterrorisme !

Wie aan de S-bocht in Overijse-Centrum passeert,
herkent meteen deze foto.
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Stas BernardUit sympathie

De Kronkel

Vluchten kan soms nodig zijn. Met een VLUCHTELING win
je soms een prijs! Proficiat, Marcel Didden uit Hoeilaart,
want na lottrekking uit de stapel goeie inzendingen, ben jij
de winnaar. 
Traditioneel wordt je een prijskeuze voorgelegd: boeken,
dvd’s, bieretiketten, postzegels en interessante streekbro-
chures. 
Beste lezers, begin maar meteen te kronkelen, te puzzelen
en stuur je oplossing naar De Kronkel, p.a. Jan Goossens, 
Hannekensbosweg 8, 3090 Overijse of 
janfapgoossens@gmail.com of je mag ook e-posten naar
vkd_spoorslag@yahoo.com. 

Veel geluk!
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Horizontaal:

1. ‘Er zal altijd plaats zijn voor een goed Nederlandstalig
lied’, zegt Jef Vanuytsel

2. De man van oma – Klinkers van ‘keel’ – Wie is er ...
vanavond?

3. Een omgekeerde ‘dan’ – Mooi zonder einde
4. ... verwijst naar de geleiachtige substantie met de eieren

van onder meer vissen en amfibieën – Dulle Griet staat in
Gent, maar in Diest hebben ze een ... Griet

5. Vulkaan in Sicilië – Onder andere
6. Dat is de druppel die de ... doet overlopen – Do, ..., mi
7. Da’s een goeie
8. Als je wilt dat je kippen eieren leggen, moet je kunnen

verdragen dat ze ... – Ik ... regelmatig eens naar een
festival.

9. De ... is een plant uit de olijffamilie – Hoofdstad van
Wallonië

10. ... tot tien – Straf in het dialect
11. Lena zonder begin – Door de mazen van het ... glippen
12. Het enige orthodoxe monasterium in ons land is gelegen

in ... in de Westhoek

Verticaal:

1. ‘La langue de ...’, zo noemen de Fransen het Nederlands
weleens poëtisch – Everzwijnmannetjes zijn evers,
vrouwtjes baggen en het nest waarin ze jongen, is de ...

2. Ik krijg een heel ... gevoel van binnen – Vijgen na ...
3. ... De Sloovere was de eerste omroepster die op de

nationale tv-zonder in kleur te zien en te horen was – We
geven er een ... op

4. Staan kijken als ...
5. ..., we can – Zo blind als een ... – Ik stuur dat op ... post
6. High ... - ... is een plaatsje in het Zuid-Limburgse

Heuveland in Nederland
7. ... de wind waait door de bomen – Engelse kinderoppas
8. Zeer besmettelijke ziekte die haar naam leent aan de

gelijknamige rivier in Congo – Zangvogeltje
9. Een plaats in de provincie West-Vlaanderen – Eenhoevige

zoogdieren maar laat de –n weg
10. Ik heb een nieuwe ... gekocht. Hoe geraak ik nu de oude

kwijt?

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

U3

C4 H5

L8 L2

N10

E7 G11

T6 I 9

V1
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Oplossing vorige Kronkel:



11 juli 2015

Nationale feestdag

Vlaanderen


