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Academische zitting in Cultuurcentrum Den Blank
zaterdag 30 juni 2018 om 15 u.

Een organisatie van de Marnixring Overijse De Vrijheijt en de vzw Vlaams Komitee Druivenstreek i.s.m. het gemeentebestuur.

* Verwelkoming door burgemeester en schepen Vlaams Beleid namens het gemeentebestuur
* Muzikale omlijsting door het Fab4 gitarenkwartet onder leiding van Astrid Deppe
* Gastspreker dr. Jan van Malderen ere-voorzitter Pro Flandria, lid Orde van den Prince en

Prosenior NSV-Gent. Zijn onderwerp: De wereld is aan anarchie ten prooi! (naar het gedicht
"the second coming" van William Butler Yeats, geschreven in 1918)

* Uitreiking van de Lutgartprijs 2018 aan een verdienstelijke Vlaming uit de Druivenstreek
* Slotwoord en nationale hymne van Vlaanderen
* Receptie met streekbieren in het Vlaams Café op het Begijnhof en vanaf 18 u. zangstonde

P 306656

Wees niet onverschillig voor het feest van de
Vlaamse Gemeenschap

Uit Historiek: De Guldensporenslag - De strijd om Vlaanderen (1302).



Het energiepact, de verborgen agenda blootgelegd

Eind 2014 werd in Parijs een akkoord bereikt
om op internationaal vlak de broeikasgassen
fors terug te schroeven met de bedoeling de
opwarming van de aarde te beperken. 
Met broeikasgassen worden die gassen
bedoeld die in de atmosfeer de warmtestraling
kunnen opslaan om ze dan opnieuw in alle richtingen uit
te stralen waardoor opwarming van de aarde ontstaat.
Koolstofdioxide CO₂ is het meest aanwezig, naast
methaan, lachgas, koelgassen HFK, PFK
(Phosphofructokinase) en SF6 (Sulfur hexafluoride) dat
ongeveer 24.000 keer sterker is dan koolstofdioxide en
gebruikt wordt voor elektrische schakelingen.
Nochtans mag het goedgekeurde energiepact niet
misbruikt worden om een vervroegde uitstap uit
kernenergie door te drukken. De regering heeft zich in
grote mate gefocust op de bestelde studie bij
netbeheerder Elia. Volgens deze studie is de kernuitstap
in 2025 alleen mogelijk wanneer er 9 gasturbine-
centrales worden bijgebouwd (kan oplopen tot 13
centrales als de voorziene invoer van elektriciteit
(21TWh) onvoldoende is). Elia schat ons verbruik
vandaag op 85TWh en denkt dat er voor 2030 amper
4,5% bijkomende elektrische energie nodig zal zijn (?),
rekening houdend met een geschatte aangroei van
400.000 elektrische voertuigen en een jaarlijkse aangroei
van 5.000 bijkomende warmtepompen. Een gasturbine-
centrale heeft een jaarlijkse CO₂-uitstoot van 550.000 ton
of voor 9 centrales 5 miljoen ton CO₂. De geschatte
kostprijs bedraagt (afschrijving 15 jaar, rente 9%)
minimaal 5 miljard euro. Elia zal bovenop € 90,- CO₂ /ton
uitstootrechten ETS (European Union Emission
Trading System) moeten betalen of minimaal € 18,-/MHh.
Het bijbouwen van gasturbinecentrales is tegenstrijdig
met het opzet van de energieovergang van fossielrijke
naar fossielarme energievoorziening. (Het nieuwe
windturbinepark in de Noordzee moet nog aanbesteed
worden.) 
Interessant is de vaststelling dat Duitsland met ruim
30.000 windmolens en gigantische fotovoltaïsche
parken, de hoogste CO₂-densiteit van 480ton/GWh heeft
van onze buurlanden, gevolgd door het Verenigd
Koninkrijk met 460 ton/Gwh en Nederland met 450
ton/GWh. De oorzaak dient gezocht in het gebruik van

bruinkool, steenkool en gas in deze landen.
Duitsland heeft momenteel 77 bruinkool-
centrales en bouwt er nu nog een bij in Imerath
voor 64 km² af te graven bruinkool en het VK
plant een nieuwe kerncentrale van 20 miljard
euro in Hinkley Point (Londen). Frankrijk heeft

74 ton/GWh en België strandt nu op 171 ton/Gwh: zij
halen hun elektrische energie overwegend uit
kerncentrales. 
Alleen bij voldoende hernieuwbare energie in 2025 kan
stapsgewijs op een gecontroleerde en beheerste wijze
tot een kernuitstap beslist worden, ermee rekening
houdend dat 1 kerncentrale een vermogen heeft van
1.000 MW (1GW) en er evenveel hernieuwbare energie
voorhanden is. In Vlaanderen staan er 3 en in Wallonië 2.
Het langer openhouden van kerncentrales hangt af de
voorziene levensduur en wordt gewaarborgd door een
onafhankelijk en professioneel uitgerust controle-orgaan
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).
De veiligheid van een kerncentrale laat zich niet bepalen
door een wetsartikel. Er blijft het probleem van de
kernafval met de noodzaak naar meer transparantie.
Naargelang België haar economische hefbomen
regionaliseert, zal men ook de berging van nucleaire
afval van Tihange regionaal moeten oplossen.
Wat we niet behandeld hebben is de opslag van de
hernieuwbare energie om de ‘Dunkelfloute” te
overbruggen.
Kurt Moons, voorzitter Pro Flandria, publiceerde, samen
met Guido Camps, gewezen CREG-directeur, hierover een
manifest en zij besloten: ”Een viscerale afkeer tegenover
kernenergie mag de rationele argumenten niet
vertroebelen bij het beoordelen van de onbetwist
noodzakelijke energietransitie. We moeten oog blijven
houden voor de werkelijke inzet van het debat, namelijk
het snel afbouwen van de CO₂- uitstoot”.

Bronnen: 
Colloquium ”De energiesector in transitie” 19-4-2018, KU
Leuven.
Manifest Pro Flandria, netwerk van Vlaamse ondernemers
en academici.

Henri Otte

v.z.w. Vlaams Komitee Druivenstreek (Id. nr. 5252/83)
U bent van harte welkom op onze

Algemene Vergadering in het GC Den Blank Begijnhof 11 Overijse
op woensdag 13 juni 2018 om 20 uur in lokaal 4

(Alle aanwezige leden die hun lidgeld 2017 betaalden, zijn stemgerechtigd)

Agenda: 1. Goedkeuring van het verslag A.V. van 7 juni 2017. 
2. Activiteitenverslag werkingsjaar 2017. 
3. Goedkeuring van de jaarrekeningen 2017. 
4. Kwijting geven aan de Raad van Bestuur 2017. 
5. Verkiezing van de Raad van Bestuur. Bevestiging samenstelling van de Raad van Bestuur 

(voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester). 
6. Goedkeuring van de begroting 2018. 
7. Suggesties voor het werkingsjaar 2018, 2019.



Nog altijd Catalonië...

Tegen de Catalaanse democratisch verkozen
regeringsleider Carles Puigemont werd door de
Spaanse Rechter bij het Hooggerechtshof Pablo
Llarena, een nieuw internationaal aanhoudings-
bevel uitgevaardigd wegens rebellie. Bij zijn
terugkeer uit Finland werd hij door de Spaanse
Geheime diensten gevolgd via een GPS-tracker (?)
om hem in de Duitse deelstaat Schleswig-Holstein te
laten arresteren. Hij werd enkele weken opgesloten in
Neumünster tot een plaatselijke rechter de aanklacht
voor rebellie verwierp en besliste om hem vrij te laten
tegen betaling € 75.000 losgeld. David Kaye, VN-expert
voor vrijheid van meningsuiting, stelt dat rebellie,
muiterij en opstand altijd moeten samengaan met
gewelddadigheid, wat hier niet het geval was. Bovendien
staat de aanklacht het recht op openlijk protest en

afwijkende politieke meningen in de weg.
Vandaag zijn er in Spanje 13 politici opgepakt
wegens afwijkende standpunten die
geïnterpreteerd worden als rebellie. Spanje
voegde er misbruik van overheidsgeld aan toe.
Alle argumenten en middelen om in Spanje
politieke voorstanders van een autonoom

Catalonië uit te schakelen worden gebruikt. Binnen de EU
sluit de grootste fractie EVP (216 leden) waartoe de
Partido Popular van premier Mariano Rajoy en bij ons de
CD&V behoort, de ogen en aanvaardt het gevangen
zetten van democratisch verkozen politici. Men kan zich
afvragen of men bij verkiezingen in geweten nog voor
dergelijke partijen kan kiezen. Spanje doet hetzelfde als
andere democratische (?) landen als Turkije, Egypte en
Rusland.

Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR)

Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe Europese wet ”Algemene Verordening
Gegevensbescherming” van kracht.

Het doel van deze wet is personen meer controle over hun eigen gegevens te geven.

Privacyverklaring
Uw persoonsgegevens (familienaam, adres, telefoonnummer en e-postadres) worden alleen gebruikt door de vzw
Vlaams Komitee Druivenstreek, Hannekensboslaan 8 te 3090 Overijse, voor ons ledenbeheer, de organisatie van
activiteiten en om u op de hoogte te houden via onze Nieuwsbrief, op basis van uw lidmaatschap, conform onze
doelstellingen beschreven in de statuten van de vzw Vlaams Komitee Druivenstreek. 
Wij sturen uw gegevens nooit door aan derden.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens gebruiken (naam, adres en e-postadres) volstaat het ons dat mee te delen. 
U kan ook altijd vragen welke gegevens wij over u hebben, ze laten verbeteren of laten verwijderen.

In mei 2018 publiceerde Doorbraak Boeken het nieuwe werk van Vuye & Wouters: “Vlaanderen voltooid. Met of
zonder Brussel?”

Op Vlaanderen voltooid, het ”Brusselboek” van Vuye en Wouters staat op de achtergrond de leeuw, die werd
overgenomen van een flyer van de eerste mars op Brussel dd. 22 oktober 1961 (ADVN).

Maar er is nog een belangrijke stoorzender: Brussel. Wanneer het over Brussel gaat, zijn de meningen verdeeld, ook
binnen de Vlaamse Beweging. Zolang de Vlamingen niet aan één zeel trekken en met een duidelijke Brussel-visie
naar onderhandelingen trekken, zullen zij steeds aan het kortste eind trekken.

Veerle Wouters en Hendrik Vuye onderzoeken het Brussel-probleem. Hoe is het zover kunnen komen? Hoe werkt het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest? Wat zijn de (on)mogelijke Brussel-modellen? Zeker en vast een receptenboek voor
de Vlamingen: durf een Brussel-model te kiezen!

Er is geen verband tussen Leuven Vlaams en mei ‘68. 
Zij die dat beweren doen aan geschiedenisvervalsing. 

(Jaak Peeters).



Begin april 2018 heeft het mediabedrijf
Telenet uit Mechelen tweetalige reclame
rondgestuurd in veel Vlaams-Brabantse
gemeenten. De  taalwetgeving verbiedt
dit nog niet, is het argument van Telenet.
Telenet wekt hierdoor de indruk dat Vlaams-Brabant een
tweetalig gebied is. Onze vzw Vlaams Komitee
Druivenstreek en het Halle-Vilvoorde Komitee hebben
met klem geprotesteerd tegen deze misleidende vorm
van taalgebruik.
Sinds Telenet geleid wordt door de Amerikaan John
Porter ziet het dit jaar in zijn kwartaalresultaten de
nettowinst met 55% dalen; het verloor 6% op de beurs,
hoewel de omzet met 1% was gestegen. Het bedrijf
ondervindt tegenwoordig veel competitie en
concurrentie niet alleen van Orange dat nu ook op de
kabel zit, maar ook van de internationale online Netflix.
Nu heeft Telenet een joint venture afgesloten met het

Franse bedrijf Solutions 30 (30% Telenet
en 70% Solutions 30). Solutions 30 werd
in oktober 2003 opgericht onder de
naam Pc30. In de toekomst zal de
technische ondersteuning voor de

digitale technologieën van Telenet door dit bedrijf
worden overgenomen. Het gevolg van deze operatie is
dat 300 Telenet-technici een nieuwe werkgever krijgen
en dus niet meer op de loonlijst van Telenet zullen staan.
Voorlopig zal Solutions 30 niemand ontslaan, maar de
ervaring leert dat op termijn ook dit bedrijf
herstructureringen zal doorvoeren. Tientallen technici
van Telenet hebben eind april het werk voor korte tijd
neergelegd. De bekende gele dienstwagens zullen in de
toekomst verdwijnen en vervangen worden met de
naam van het nieuwe bedrijf erop. Hoe het taalgebruik
zal zijn bij telefonische of directe ondersteuning is niet
duidelijk.

Luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden...

De Christelijke vakbond ACV is
verbonden met Beweging.net, het

vroegere ACW, dat zijn naam zuiverde na het Arco-
schandaal. Of de beweging properder is geworden is niet
duidelijk nu de grootste nationale industrievakbond ACV
Metea door een bizarre financiële constructie opnieuw in
verlegenheid wordt gebracht.
Het ACV Metea investeert miljoenen euro’s via
Luxemburg en Mauritius, het kleine Afrikaanse eiland in
de Indische oceaan. Daardoor kunnen zij genieten van
belangrijke belastingvoordelen ten nadele van de
Belgische staatskas.
Deze tak van het ACV heeft zowat 220.000 leden en zeker
10.000 militanten. Het ACW protesteerde regelmatig
tegen belastingontwijkingen. Maar het ACV Metea
investeerde 4,6 milioen euro in het Rural Impulse Fund II
en is samen met de andere ACV-Beroepscentrales
aandeelhouder van Incofin, die beheerder is in genoemd
fonds. Dit fonds houdt zich bezig met geld verdienen
door het toekennen van kleine kredieten aan kleine
ondernemers in de ontwikkelingslanden.
Deze activiteiten gebeuren vanuit Luxemburg en zij
genieten van grote belastingkortingen. Zelfs de
minimumtaks, die voor andere fondsen wel van
toepassing is, geldt voor hen niet. Een deel van

investeringen worden in Mauritius gerealiseerd, zonder
dat er een echte investering op het eiland plaatsheeft.
Het ACV gebruikt hiervoor enkel een postbusadres. Het
eiland kwam ook al in opspraak tijdens het internationaal
belastingschandaal ”Paradise Papers”.
De oorspronkelijke investering is nu 5,6 miljoen euro
waard plus een dividend van 1,2 miljoen euro. Goed
geboerd niet? Het ACV-secretariaat wist zogezegd van
niets. 
Dit is eens te meer storend, omdat bijna 800.000 Arco-
gedupeerden op een kleine tegemoetkoming wachten
voor hun centen die zij kwijtspeelden. We hebben al
dikwijls geschreven dat het niet de belastingbetaler
moet zijn die in zijn portefeuille moet tasten, omdat hij
niet verantwoordelijk is voor het debacle, maar dat daar
in de eerste plaats de Beweging.net, samen met Belfius,
dienen voor op te draaien om haar leden te vergoeden.
Als de Beweging proper wil reageren zal er zeker genoeg
geld gevonden worden. Dit staat in schril contrast  met
andere banken die veel aandeelhouders hadden en
tijdens de crisis failliet gingen. Voor hen werd geen
overheidssteun voorzien. 

Bron: De Tijd. 
Het Vlaams Genootschap Overijse

Telenet

Tentoonstelling TOEN en NU
CC Den Blank van 8 tot 23 september 2018

TOEN, veertig jaar geleden, werden er ingrijpende beslissingen genomen waar we vandaag nog altijd de
gevolgen van dragen. Veel is er voor de Druivenstreek veranderd in de goede zin, maar helaas zijn er NU ook nog
tal van onopgeloste problemen zoals b.v. de bij nood verplichte opname in een Franstalig ziekenhuis, de
afwezigheid van Nederlandstalige rechtbank(en) in Halle-Vilvoorde, de correcte toepassing van de taalwetten,
de opgedrongen verstedelijking door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, enz. 
De tentoonstelling tracht aan de hand van beeld en documenten een overzicht te geven.
Vernissage op 8 september 2018 door ereburgemeester van Lennik Willy De Waele, voorzitter OVV. 

vzw Vlaams Komitee Druivenstreek



Is een fusie van de Druivenstreekgemeenten realistisch?

Wanneer het tot een fusie komt neemt het Vlaams
Gewest de schulden van de gemeenten over en krijgen
de fuserende gemeenten nog eens € 500,- per inwoner.
Tot vandaag waren er zeven vrijwillige fusies en deze
waren zeer toevallig en aantrekkelijk voor gemeenten
met een CD&V-overwicht. Er zijn nu in
Vlaanderen nog precies 300 gemeenten en
evenveel burgemeesters.
In de Druivenstreek zal een vrijwillige fusie
nog niet zo snel gebeuren, zelfs niet met
twee gemeenten per arrondissement.
Overijse met een N-VA/OV2002-bestuur en Tervuren met
een N-VA-burgemeester, Hoeilaart en Huldenberg met
een Open VLD-burgemeester zitten in een ander
arrondissement. Een gemeente van arrondissement doen
veranderen is niet zo moeilijk, maar wil Hoeilaart
verhuizen naar het arrondissement Leuven? Waarom
zitten Overijse en Hoeilaart bij Halle-Vilvoorde?
Partijpolitieke belangen lagen aan de basis.  

Bij gemeenteraadsverkiezingen worden de zetels
verdeeld volgens het Imperiali-systeem, ”uitgevonden” in
1921 door senator (Katholieke partij) Pierre Guillaume
Imperiali des Princes de Francavilla, met de bedoeling
kleinere partijen te benadelen. (Bij federale en

gewestverkiezingen wordt volgens het
systeem Dhondt geteld). In het
Spoorslagnummer van september 2012
werd het Imperiali-systeem uitvoering
beschreven.
N-VA is voorstander van verplichte fusies

voor gemeenten tot 10.000 of meer inwoners vanaf 2019.
Sp.a en ook wel Groen (voor gemeenten tot 15.000
inwoners?) hebben geen duidelijke zienswijze. Het
Vlaams Belang heeft zijn standpunt nog niet bekend
gemaakt.  Kan er na de verkiezingen van het Vlaams
Gewest in 2019 een beslissing vallen?
Vergeten we niet dat er jaren terug op 1 januari 1977 een
grote verplichte fusie plaatsvond.

Politieke benoemingen NBB

“U zou beter de Nationale Bank hervormen in
plaats van de poppetjes op de postjes te zetten”,
was mijn reactie in de Kamer.
Cédric Frère wordt regent bij de Nationale Bank,
in opvolging van zijn vader en zijn grootvader.
We hebben precies een tweede koninklijke
familie in dit land, met dank aan de MR.
“De troonopvolging van de familie Frère is
verzekerd, de dotatie ook”.
Op voordracht van de minister van Financiën wordt
bovendien het hoofd van de studiedienst van de N-VA in
de regentenraad geparachuteerd. En ook de
penningmeester moet iets krijgen. Hij wordt lid van het
college van censoren. Ooit wou de regering-Michel de
NBB nog afslanken (nu is er de ECB), maar CD&V moest
iemand benoemen en de kabinetschef van Gwendolyn
Rutten moest ook van straat …
De Nationale Bank van België is een verouderde
instelling waar veel bespaard kan worden. Dat blijkt uit
het boek “De geldmakers” van Veronique Goossens.
Het college van censoren van de NBB is waarlijk een
nutteloos orgaan. Het is ooit in het leven geroepen om
de 42 lokale agentschappen te controleren, maar die
lokale agentschappen hebben reeds lang de deuren
gesloten. De censoren? Zij mochten blijven. 

De regentenraad levert dus gewaarborgde
jobs voor de sociale partners en de ‘haute
finance’. Ook het directiecomité kan worden
afgeslankt.
De euro is ingevoerd, de Belgische bankbiljetten
zijn verdwenen, er is een Europese Centrale
Bank (ECB), maar de jobs bij de Nationale Bank
zijn gebleven: 1 gouverneur, 1 vice-gouverneur,

5 directeurs, 8 regenten en 10 censoren. “Dat is geen
Nationale Bank, maar een Mexicaans leger. Jobs, jobs,
jobs!”.
In 2012 verweet minister Jambon de regering-Di Rupo de
“poppetjes op de postjes” te zetten. Waar is die kracht
van verandering vandaag?
In december 2012 klonken volgende woorden van
kamerlid Jan Jambon in de plenaire vergadering aan het
adres van de regering Di Rupo: “De poppetjes op de
postjes, dat is een van de allerbelangrijkste opdrachten
die u tot de uwe hebt gemaakt, niks algemeen belang,
om partijpolitieke belangen is het te doen. Daar doen wij
niet aan mee.”
Ik kan hier exact hetzelfde zeggen over de regering-
Michel. 
“Waar is die ‘kracht van verandering’ gebleven, waar ik zo
lang in heb geloofd? Ik ben écht teleurgesteld.

Veerle Wauters

Spreek overal in Vlaanderen, dus ook in Brussel, Nederlands!



Europa is nog eens lekker bezig. Nu de Brexit op gang
komt, beslist Europa het budget te ‘verhogen’. De logica
is ver te zoeken: je hebt minder werk, er zijn miljoenen
minder burgers die betalen, en je wil meer centen. Ook
komen er 79 zetels vrij, dus zie je een mogelijkheid tot
besparen, zou je denken, niet dus! Die worden stilaan
opgevuld met bevriende mede-parlementsleden. Ik ben
de kostprijs per stuk vergeten, maar het bedrag deed me
duizelen, installatie, dikke salarissen, medewerkers,
reiskosten en andere, royaal pensioen, enz. Uiteraard met
de volmondige steun van onze professionele
Eurokampioen, Verhofstadt. Besparen is geen optie voor
deze gekozenen. 
De vrijheid van meningsuiting wordt stelselmatig
beknot. Politiek correct denken, racisme, nationalisme,
discriminatie, Unia e.a. zijn even aanwezig als ooit KGB en
Gestapo. Pastoors zijn niet meer nodig. 
Onze ‘Vlaamse’ media zijn traditiegetrouw extreem
bloedrood, maar nu de socialisten na tal van schandalen
en andere malversaties, een beetje veld verliezen, komt
er toch geen mogelijke verandering, wat dacht je, nu
gaan onze media resoluut de groene kant op.

Meesterlijke zet van onze communisten met zulke
salonfähige naam, GROEN! Je moet er maar opkomen. 
Onze politie klaagt erover niet te beschikken over een
harde schijf om haar werk te doen. Dit komt op de tafel
van de regering en in de media. Voor wat zo ‘n schijf
tegenwoordig kost, koop er een en vraag een
kasbonnetje voor je onkostennota, probleem opgelost.
Zou ik denken. 
Wat nog te zeggen over de romance tussen Macron en
Trump? Snel al een haar in de boter? Deze man uit de ‘far
West’ heeft het gevoel dat wij, brave West-Europeanen,
ons laten neerknallen als konijnen, vermits we hier geen
wapens kunnen kopen om ons te verdedigen. Of er in
Europa effectief minder slachtoffers vallen door
wapengeweld dan in Amerika door het weinig
beschikbaar zijn van wapens, zou relevant kunnen zijn,
maar heb ik nergens horen of zien vernoemen. Dit zou
een gemakkelijke manier zijn om te zien wie de beste
keuze maakt. Toch wordt er heftig geprotesteerd tegen
deze vrank en vrije uitspraak van Trump. Verder gaat alles
goed in ons Vlaams luilekkerland. 

Jan Goossens

Knikkeren of eens p-tanken op zijn belgisch? 

Boek over het Begijnhof

Wie herinnert zich nog dat er naast het Overijsese
Begijnhof huisjes stonden, zoals op bijgevoegde foto?
Heel waarschijnlijk een kleine minderheid van onze
lezers en lezeressen. En herkent u de plaats tussen
zwembad, cultuurcentrum en de Vuurmolen?

Foto van kapel en huisjes genomen door Jean Michiels die
honderden interessante kiekjes maakte in Overijse.

De huizen zijn in de jaren zestig van vorige eeuw
verdwenen, maar de hele omgeving komt weldra weer
tot leven. Beierijbestuurslid Piet Van San werkte jaren
lang aan de geschiedenis van het Begijnhof. Het werd in

1264 gesticht en er valt veel te vertellen over de
religieuze vrouwen, over de armenzorg en de
achtergrondgeschiedenis... Misschien komt uw
familienaam wel voor tussen de ongeveer 1800 namen
van Overijsenaren, die in de rekeningen terug te vinden
zijn. Leest u zelf maar verder als het boek over enkele
maanden verschijnt. U kunt van een korting genieten
door voor midden juni 30 euro te storten op ‘Begijnhof
Overijse’ met rekeningnummer BE70 7340 4425 3025.
De verzending gebeurt gratis binnen de Druivenstreek,
als u het boek (in het najaar) nog niet ging halen op de
Beierijzolder van ‘Den Bonten Os’ rechtover de Sint-
Martinuskerk.

Francis Stroobants

Tweetalige publiciteit...
Het Vlaams Komitee Druivenstreek schreef het Maleizense Q-8-benzinestation aan om de tweetalige publiciteit ‘Zuinige
zondagen – Le bon plan du dimanche” aan te klagen.
Het gemeentebestuur liet op 23 april aan voorzitter Jan Goossens weten dat het op zijn beurt ook Q-8 en de firma Kuwait
Petroleum aanschreef met de boodschap dat het Vlaamse Overijse behoort tot het Nederlandse taalgebied.
Mededelingen uitsluitend in het Nederlands geven anderstaligen en de vele Nederlandse taalcursisten een extra kans om
hun Nederlands in het dagelijkse leven te oefenen.


