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Creativiteit, humor en filosofie
reiken verder dan de dood,
ze blijven voortleven in ieder die nakomt.
Dries Vanhaeght is zondag 24 juli
2016 van ons heengegaan.
Hij was amper 72 jaar en had nog
veel plannen die hij wilde
realiseren. Maar op een morgen
was plots alles anders. Een zeer
agressieve aandoening heeft hem
in amper zes weken geveld.
Dries was sinds de jaren negentig
voorzitter van de vzw Vlaams
Komitee Druivenstreek, en was een
gedreven cartoonist in het
tijdschrift Spoorslag en een
tijdlang voor het weekblad
‘t Pallieterke.
Zij belangeloze inzet voor de
Vlaamse zaak was groot. Wij
zullen hem blijven herinneren
voor zijn vastberaden streven
naar een rechtvaardig en vrij
Vlaanderen.

REDACTIONEEL
De Marnixring Overijse De Vrijheijt heeft in
samenwerking met het gemeentebestuur het
feest van de Vlaamse Gemeenschap of anders
verwoord: de Vlaams-nationale feestdag, op 25
juni 2016 stijlvol in het GC Den Blank gevierd. Er
was de verwelkoming door de Schepen van
Vlaams beleid, de toespraak van An De Moor,
voorzitter van de vzw Beweging VlaanderenEuropa en van de vzw 11-daagse Vlaanderen
Feest! met als thema ”De Vlaamse

publieksdiplomatie”, en er was het gesmaakte
optreden van het gitaarkwartet APKO, met een
uitzonderlijke gitaarbegeleiding van de Vlaamse
Leeuw o.l.v. A. Deppe. Aansluitend was er de
receptie in het Vlaams café, opengehouden door
de vzw VKD, de uitreiking van Lutgartprijs aan
ere-gemeentesecretaris Luk Stouffs op initiatief
van de vzw VKD en de vzw Tropiscala, de
samenzang en een gezellige babbel met enkele
streekbieren.

Een Eurostadion in Grimbergen?
Er wordt meestal gesproken over het Brussels
Eurostadion maar dat ligt in de gemeente
Grimbergen. Het zou door Ghelamco gebouwd
worden op Parking C, grondgebied Grimbergen
en klein stukje Wemmel. Het is wel zo dat de Stad
Brussel eigenaar is van het grondstuk.
Dwars door parking C loopt een buurtweg nr. 3.
Deze buurtweg werd door veel mensen gebruikt,
tot hij plots hier en daar overgoten werd met
asfalt voor parkinggebruik. Brussel en
Grimbergen zouden bereid zijn tot een
minnelijke schikking. Brussel betaalt een
spotprijs van €150 per m² (een kleine €400.000)
om Grimbergen te vergoeden en om te doen
alsof deze weg niet bestaat en hem uit het
dossier te laten schrappen. Deze buurtweg stond
een bouwvergunning in de weg. De schrapping
mits betaling werd op 24-06 goedgekeurd door
de gemeenteraad van Grimbergen, waar CD&V
en O-VLD de plak zwaaien. Grimbergen heeft aan
het vredegerecht gevraagd om deze dagvaarding
goed te keuren. De vrederechter moet nu
vaststellen dat de buurtweg gedurende 30 jaar in
onbruik zou zijn en verklaarde op 29 juni met de
bekrachtiging van deze beslissing te zullen
wachten. De buurtbewoners hebben zich partij
gemeld bij de vrederechter met een zeer stevig
verweerschrift. Intussen werd door ”Vernieuwing”
(politieke fractie binnen de gemeenteraad) tegen
deze raadsbeslissing klacht ingediend bij het
provinciebestuur van Vlaams-Brabant.
Minister G. Vanhengel (O.VLD) gaf toe dat er wel
degelijk overheidsteun voorzien is. Meester

Walter Van Steenbrugge diende hiertegen klacht
in bij de Europese commissie voor onrechtmatige
staatssteun.
RSC Anderlecht zou jaarlijks een kleine 10 miljoen
euro betalen om het stadion als thuisbasis te
mogen gebruiken voor de thuiswedstrijden. De
nieuwe grote baas van RSC Anderlecht Jo Van
Biesbroeck vindt dat veel te duur en is van
mening dat het stadion veel te groot is. Het
UEFA-directielid Michel D’Hooghe zegt dat er in
Europa genoeg kandidaten en stadions zijn die
de openingswedstrijd EK2020 kunnen
overnemen, München is hierbij de favoriet.
Los van dit alles, is het niet ondenkbaar dar de
Stad Brussel parking C zal willen annexeren. Weet
dat het bestaande Heizelstadion tot een modern
en comfortabel stadion kan vergroot en
gerenoveerd worden, met behoud van de
atletiekpiste, voor 1/3de minder kosten. Alle
mobiliteitsvoorzieningen zijn reeds aanwezig,
metro, tram en parkings. Waarom Brussel dit
stadion weg wil en een veel duurder wil bouwen
in een Vlaamse gemeente is niet duidelijk. Het
groot kapitaal zal hier waarschijnlijk ook zijn rol
spelen.

JUPILERISERING van Vlaanderen
De voetbalgekte strandde op de 1/4 finale van
het EK 2016. Spontaan nationalisme was alom
aanwezig bij de Fransen, de Portugezen, de
Italianen, de Duitsers, enz.
Bij ons was er de ”JUPILERISERING” een duivelse
poging om van Vlaamse voetballiefhebbers
Belgische nationalisten (belgicisten) te maken,
met de gratis uitgedeelde tricolore vlaggen,
sjaals, petjes, enz. en met veel Waals bier. Er
werden zelfs ijsjes in de driekleur verdeeld.
In het magazine ”Henri” (juni/juli/augustus) van
de politieke correcte linkse VUB, stelde WillemJan van Ekert zich de vraag: ”Redden de Rode
Duivels het land? Of als voetbalgekte belgicisme
wordt”. De vRT nieuwsredactie trachtte nog met
de ronde van Frankrijk de draad weer op te

nemen door onze Vlaamse gele truidrager en
Vlaamse drager van de bollekenstrui als grote
tricolore Belgen naar voor te dragen, zonder dat
ook maar één keer vermeld werd dat het
Vlamingen waren!

Feest van de Vlaamse Gemeenschap in het Brussels stadhuis
In andere deelstaten in Europa (Catalonië,
Schotland, Zuid-Tirol) is dat telkens een groot
feest. In Vlaanderen daarentegen trachten
sommigen dat met uitvergrote geselecteerde
elementen negatief te overschaduwen. Dat deed
ook Linda De Win, de zestigjarige vRT-journaliste
met haar rood jasje, tijdens de Villa Politica
uitzending vanuit het Brussels stadhuis. Bij elk
interview boomde ze door op het zinnetje

”spuwen op de stakingsgrens” dat G. Bourgeois
(N-VA) uitsprak tijdens de 11 juli-toespraak in
Kortrijk. Ze insinueerde zelfs dat de ministerpresident zou gespuwd hebben op de Waalse
bevolking... en gaf sommige politici de
gelegenheid om hun frustraties los te laten en
zwaar uit te halen tegen de Vlaams nationalisten.
Erik Van Rompuy (CD&V) spande de kroon met
zijn beledigingen aan het adres van N-VA..

Groep ARCO
Er zijn ook veel Overijsenaren die hun
spaarcentjes via het vroegere ACW nu
”Beweging-nezt”, in bewaring hebben gegeven
aan de geassocieerde banken van de Algemene
Christelijke Werknemersorganisatie. De groep
Arco is een volledig onderdeel van
”Beweging.net”. Aan de meeste spaarders werd
niet gezegd dat ze ook ”coöperanten” waren.
Toen tijdens de bankencrisis bleek dat de groep
Arco door haar risicovol beleid, niet zuiver in haar
schoenen stond en over kop ging, was het
geïnvesteerde geld verloren, ook in de
belastingsparadijzen? Het is niet omdat ACW zijn
naam liet veranderen dat het daarom geen
verantwoordelijkheid meer zouden dragen voor

Arcopar. Het zou redelijk zijn dat de spaarders
hun centjes en toch minstens een deel ervan
terug zien. Dit mag niet gebeuren met
belastingsgeld, maar kan volledig door
Beweging.net worden uitgevoerd. Onlangs
verscheen in de pers de enorme rijkdom van de
vakbond en dito. Het zou volstaan om met de
opbrengst van de verkoop van enkele van hun
vele eigendommen de spaarders te kunnen
uitbetalen. Waarop wacht men? W. Beke,
voorzitter van CD&V hoopt voor het einde van dit
jaar tot een oplossing te kunnen komen. Hij
rekent op een compensatie van de andere
partijen voor de niet binnengehaalde eisen
tijdens de voorbije regeringsonderhandelingen.

Tekeningententoonstelling
7 oktober 2016
Gem. Cultuurcentrum Den Blank
Begijnhofplein Overijse
Dé cartoonist uit de Druivenstreek,
Dries Vanhaeght, publiceerde in vele
jaargangen Spoorslag.
Vernissage van zijn mooiste tekeningen op
vrijdag 7 oktober 2016 om 19 uur
met Karl van Camp, hoofdredacteur
‘t Pallieterke.
Aansluitend receptie.
Organisatie v.z.w. Vlaams Komitee Druivenstreek

Het PLAN BE van O-VLD
Volgens T. Vandenput, O-VLD-burgemeester van
Hoeilaart, Chr. Dister, MR-burgemeester van La
Hulpe en volgens vicepremier A. De Croo moeten
heel wat bevoegdheden van Vlaanderen
opnieuw overgenomen worden door de federale
regering of anders gezegd: de-federaliseren en
terugkeren naar de jaren ‘70 voor méér België. De
Belgische francofielen moeten meer greep op de
Vlaamse economie krijgen. Dit verklaart de
sabotage van Belgische liberale(?) diplomaten
van het FIT (Flanders Investment and Trade).

Voor de mobiliteit is er de vaststelling dat de
Waalse spoorbonden regelmatig het
spoorverkeer in Vlaanderen kunnen verstoren,
maar de splitsing van de NMBS is volgens O-VLD
en MR niet aan de orde. Was er niet afgesproken
om geen communautaire thema’s op tafel te
gooien? A. De Croo zegt geen Vlaams nationalist
en ook geen Belgisch nationalist te zijn, is hij een
statenloze? Wij denken dat te weinig Vlaanderen
de oorzaak is van het minder goed werken van
dit kunstmatige land.

STOEMPFESTIJN
Zondag 13 november 2016 12 u.
in de middenzaal van TER IJSE
Organisatie: vzw GRONDSTROOM

