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Wie begint met een lik uit de rijstpan,
eindigt met het stelen van de rijst. (Bertus Aafjes)

In opdracht van de Vlaamse regering werd een nieuwe transferstudie besteld bij KU-Leuven.
Professor A. Decoster en Willem Sas stelden het resultaat van de studie voor. Het was de bevestiging dat er jaarlijks
zeven miljard euro Vlaams belastingsgeld in de zakken van het Waals Gewest verdwijnen of € 2.590 per gezin in
Vlaanderen. Dit is jaarlijks gemiddeld één maandsalaris. Als men de kosten van de vergrijzing buiten beschouwing
laat, dan zal dit bedrag oplopen tot € 3.000 of in totaal acht miljard euro. Ook het Brussels Gewest draagt netto
iets bij. Wallonië krijgt per gezin jaarlijks € 4.820. Professor A. Decoster vindt het logisch dat het ”rijke” Vlaanderen
het ”arme” Wallonië financiert via de transfers. Al tientallen jaren zegt men in Wallonië dat de transfers gaan
stoppen, maar waarom zouden ze?

Lutgartprijs 2017

Tijdens de academische zitting van 24 juni in het GC Den
Blank werd, in aanwezigheid van de aftredende en de
nieuwe burgemeester, een aantal schepenen en
prominenten, voor de tweede keer de oorkonde van de
jaarlijkse Lutgartprijs door Luc Stouffs, laureaat 2016,
uitgereikt aan Gustaaf De Broyer, als erkenning van
verdienste aan personen of verenigingen voor het
behoud en de bevordering van het Vlaams karakter en de
landelijke eigenheid van de groene gordel rond Brussel,
zoals de oorkonde stelt : voor Verbondenheid,
Authenticiteit en Trouw.

De laudatio, uitgesproken door Jan Goossens, voorzitter
van de vzw Vlaams Komitee Druivenstreek,
beklemtoonde Gustaafs verdienste als leraar wiskunde
en later als schooldirecteur. Velen hier aanwezig hebben
hem meester genoemd en hebben van hem leren
rekenen. Hij was de bezieler van het parochiecentrum Ter
IJse, nog altijd zijn baby: zalen verhuren, komen helpen
bij elk probleem, een afgesloten kraan, schakelaar of
stopcontact soms moeilijk om vinden. En dan was er het
kerkkoor: als zanger bij de bassen, later als dirigent tot
een professioneel talent kon overnemen, nu als
voorzitter en opnieuw zanger bij de bassen. Hij was altijd
bereid om in te staan voor de noden van de lokale
verenigingen, met respect voor de Vlaamse cultuur, onze
moedertaal en steeds gevoelig voor de unieke
dorpsgeest hier aanwezig.
De prijs is een knipoog naar Lutgart van Tongeren,
patroonheilige van de Vlaamse Beweging, die in alle
nederigheid, door haar volstrekte trouw aan het eigene,
de machtigen van haar tijd (12de eeuw) wist te
overtuigen van het belang van moedertaal en
volksverbondenheid.
Het weekblad ”De Serrist” besteedde aan de uitreiking
ruime aandacht.

Het gebed voor het Vaderland
Tot vandaag is ons nationaal volkslied of onze nationale
hymne ”De Vlaamse Leeuw”. Er zijn echter voorstellen om
ons volkslied te vervangen door het ”Gebed voor het
Vaderland”, een lied dat perfect beantwoordt aan onze
opkomende zelfstandigheid en aan onze culturele
standing. Het werd geschreven op 10 oktober 1944, door
dichter Remi Piryns en toondichter Gaston Feremans
toen ze opgesloten zaten in het Belgisch interneringskamp van Lokeren. Zij werden ten onrechte verdacht van
collaboratie met organisaties van het nationaal
socialisme. Sommige Vlamingen hebben kritiek op de
christelijke waas van het lied, maar dit is evenzeer het
geval voor andere nationale hymnen als de Engelse, de
Duitse, de Nederlandse, enz. En zoals Etienne
Vermeersch ooit zei: “Men moet niet in God geloven om
van Bach te houden”. Sinds de oprichting van de
Marnixring, een Vlaamse serviceclub, werd het ”Gebed

voor het Vaderland” als hymne van de Manixring
weerhouden.
Heer, laat het Prinsenvolk der oude Nederlanden niet
ondergaan in haat, in broedertwist en schande.
Maak dat uit d’oude bron nieuw leven nogmaals bloeit,
schenk ons de taaie kracht om fier, vol vroom vertouwen,
met nooit gebroken moed ons land herop te bouwen,
tot statig als een eik voor U ons volk herbloeit.
Het volkslied ”De Vlaamse Leeuw” heeft zeer zeker ook
zijn pluspunten. Het is ons officieel volkslied, erkend door
de Vlaamse gemeenschap en allang het strijdlied van de
Vlamingen. Over de muzikaliteit en de tekst verschillen
de meningen en daarover kan men discussiëren.
Artikel geïnspireerd op een vrije tribune
in Doorbraak.be van G. Lauwaert.

Burgemeesterwissel in Overijse
Het zat er al lang aan te komen. Burgemeester
Dirk Brankaer heeft de fakkel doorgegeven aan
Inge Lenseclaes van OV2002. De plaatselijke lijst
OV2002 zag het levenslicht in 1994 en groeide
verder uit, om samen met N-VA, vandaag een
belangrijke politieke speler te zijn in Overijse waar
men niet meer naast kan kijken. De weinig
gesmaakte esbattementen van gewezen
burgemeester E. Schamp veroorzaakten in het

verkiezingsjaar 2000 de grote doorbraak van
OV2002. Het burgemeesterschap is voor Inge
Lenseclaes een nieuwe uitdaging en wij wensen
haar alle succes toe om samen met eerste schepen
Jan De Broyer en vele anderen, Overijse Vlaams en
gastvrij te houden zonder enige verstedelijking.
Inge, proficiat!

Tropiscala en het Vlaams café in het kader van 11 juli
of de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap
waardoor het Vlaams café beter tot zijn recht kwam. Tot
diep in de nacht konden festivalgangers genieten van
het gerstenat. De eenvormige drankmunten voor de
drank- en eetstanden van Tropiscala en het Vlaams café
hebben de drempelvrees verminderd. Jammer dat de
mooie fotoreportage in Het Nieuwsblad geen gewag
maakte van het Vlaams café.

Sinds een viertal jaren organiseert de vzw Vlaams
Komitee Druivenstreek in samenwerking met het
gemeentebestuur tijdens het jeugdfestival Tropiscala in
de omgeving van het strandvolleybal-terrein in een
grote tent een Vlaams café. Na de academische zitting
kregen de deelnemers van het gemeentebestuur enkele
drankbonnetjes om te consumeren op het Begijnhof of
in het Vlaams café. Men kon er genieten van enkele
gekende streekbieren en een aangename babbel. In de
latere namiddag was er samenzang met een reeks van
Vlaamse en Zuid-Afrikaanse volksliederen, begeleid door
een accordeonist uit Overijse. Van jaar tot jaar kent deze
samenzang een groeiend succes en dankzij goede
afspraken met de leiding van Tropiscala wordt deze
zangstonde niet meer door het hoofdpodium overstemd.
Dit jaar kreeg de tent een aangepaste opstelling,

De Arco-gedupeerden
Wordt er na Yves Leterme en Kris Peeters, door Koen
Geens, (K. Meulenaere in De Tijd noemt hen de drie rovers)
opnieuw valse hoop gecreëerd bij de ongeveer 780.000
aandeelhouders? Voor het jaareinde zou een commissie
een poging doen om een werkgroep samen te stellen om
uit te zoeken hoe men de bedrogen coöperanten toch
een klein deel (40 %?) van hun investering terug kan
geven. Het zou niet proper zijn de belastingbetaler te
laten opdraaien voor de zware beleidsfouten van de ter
ziele gegane ACW-banken, denk maar aan Bacob. Een
bedrijf dat zijn leveranciers niet meer kan betalen, wordt
failliet verklaard. De roerende en onroerende
eigendommen worden openbaar verkocht, om met de
opbrengst de schuldeisers geheel of gedeeltelijk te
vergoeden. Waarom wordt niet 100% van het geld
teruggehaald bij de immense rijkdommen van het
vroegere ACW, vandaag Beweging.net? Zou dat niet de
logische weg zijn in analogie met wat gebeurt in de
bedrijfswereld? Een actiegroep ”Geld terug van Arco” wil
nu procederen tegen de Belgische staat in de hoop iets
te kunnen recupereren. Het zomerakkoord voorziet een
oplossing door het creëren van een fonds van 600
miljoen euro. Het geld moet komen van de vroegere
Dexiabank, die opgedeeld werd in een goede Belfius en
een slechte Belfius. Men zou 50% van de aandelen van de
”goede” staatsbank Belfius via de beurs verkopen
(privatiseren). Men hoopt op 400 miljoen euro (publiek
geld). De ”bad” bank Belfius blijft bestaan en valt te laste
van de belastingbetaler. De overige 200 miljoen zou uit
het debacle van Arco moeten komen, 146 miljoen EU-

boete, 24 miljoen vereffening en de rest betaald door
ACW (Beweging.net), een minifactuur van amper 30
miljoen: een geschenk voor het ACW van de bevriende
politieke partij? Als kers op de taart werd de fraudezaak
tegen Beweging.net door het Brussels gerecht
geseponeerd. Het ACW is samengesteld uit een kluwen
van tientallen vzw’s en vennootschappen, waarvan
slechts de helft een jaarrekening heeft gepubliceerd. Een
thema dat nog opgelost moet worden zijn de leningen
van 45,4 miljoen euro die in 2008 door het ACW en CM
aan Dexia werden geleend in de hoop de bank te kunnen
redden. Met de interesten is dit bedrag opgelopen tot
over de 62 miljoen euro. Dit moet terugbetaald worden,
waardoor het ACW waarschijnlijk bijna niets zal moeten
bijdragen. Correct handelen is toch anders. Het gekende
globale vermogen van Beweging.net is minimaal 460
miljoen euro, waarmee een groot deel van het verlies van
de gedupeerde coöperanten kan vergoed worden. Maar
o wee, het zal de belastingbetaler zijn die moet
opdraaien; elke belg zal waarschijnlijk 35 euro uit eigen
zak moeten bijleggen, ook al heeft die er niets mee te
maken.
Om te besluiten met de woorden van Kaaiman, in De Tijd
van 8 juli 2017: ”Zeggen dat er christen-democraten zijn
die durven te schimpen op Yvan Mayeur. Wat die heeft
gedaan, is sojamargarine vergeleken met de hoeveboter
op het hoofd van de ACW- en CD&V-leiding.”
Bron: De Tijd.

UNIA
Zuhal Demir (N-VA) is sinds februari 2017 Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen,
Personen met een beperking, Grootstedenbeleid en
Wetenschapsbeleid. Zij kwam haar beleid en haar visie
op Unia schetsen bij Pro Flandria, het netwerk van
Vlaamse academici en ondernemers. Unia ontvangt via
de samenwerkingsovereenkomst elk jaar 6,3 miljoen
euro van de federale overheid / Nationale Loterij en
daarnaast nog extra middelen (1,7 miljoen) van de
deelstaten. Onlangs werd de dotatie nog eens met
23.000 euro verhoogd. Er werken 109 mensen voor Unia.
De samenwerkingsovereenkomst opzeggen is niet
mogelijk. Tot 2019 moeten we met Unia verder. Tot die
tijd zal ook de spanning blijven bestaan tussen de
overheid die inspraak wil en Unia dat op haar
onafhankelijkheid staat. Aan Unia is op dit ogenblik niet
veel bij te sturen. Een studie die Unia zelf had besteld in
2015 was de rechtstreekse aanleiding om de naam van
het ”Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding”
te veranderen in ”Unia”. Die studie werd bij Unia enkel
intern besproken en werd niet wereldkundig gemaakt.
Demir stelde dat Unia een perceptieprobleem heeft. Zij
kon ook niet smaken dat een juriste van Unia, Rachida

Lamrabet, een toneelstuk schreef en daarin het dragen
van een boerka als vrouwenrecht verdedigde. Het
staatssecretariaat is van mening dat Unia te veel de
nadruk legt op religie en afkomst als oorzaken van
discriminatie. Onderzoek toont aan dat leeftijd de
grootste oorzaak is van discriminatie op de arbeidsmarkt.
Daarnaast zijn er ook veel klachten van mensen met een
beperking. Unia mag niet vergeten dat ze geld krijgt van
de gemeenschap om ook deze discriminatie aan te
pakken.
Wie is Unia? De Joodse gemeenschap heeft aangegeven
dat ze geen vertrouwen heeft in Unia. Dit is toch een
belangrijk signaal van een grote minderheidsgroep in
onze samenleving. Als Vlaamse, met Koerdische wortels,
dacht Zuhal Demir bij wijze van besluit terug aan haar
jeugd in Limburg. ”Vroeger, toen ik op school zat, was er
geen vraag naar halal eten. Iedereen op school bij ons at
wat de zusters klaarmaakten. Er zaten toen ook Turkse
kinderen op onze school. Er is in 25 jaar veel veranderd.
We moeten als ontvangende gemeenschap duidelijker
stellen waar we voor staan”.
Vlaams Genootschap

Wetenschapsbeleid
Staatssecretaris Zuhal Demir had het eveneens kort over
de verdeling der financiële middelen die Vlaanderen
krijgt voor wetenschapsbeleid. Het geld voor ruimtevaart
in België is niet 60/40 verdeeld, maar 40/60. 60 % van de
middelen gaan naar Wallonië! Waarschijnlijk is dat al
twintig jaar zo. Als bevoegd staatssecretaris heeft het
haar drie maanden gekost om de opgevraagde cijfers te
krijgen.”Ik moest me door een onmogelijke papierberg
werken eer ik die cijfers te zien kreeg”. Maar de
staatssecretaris maakt zich sterk om dat zo snel mogelijk
recht te trekken. ”Makkelijk zal dat niet liggen in de

ministerraad, maar we maken er werk van”.
De ruimtevaart is zeker niet de enige scheeftrekking in
het wetenschapsbeleid. Zo zit een investering voor een
nieuw onderzoeksschip, dat de versleten ”Belgica” moet
vervangen, al acht jaar geblokkeerd. De Belgica was een
schip dat vooral door Vlaamse onderzoeksinstellingen
werd gebruikt voor onderzoek op de Noordzee. ”De
beslissing is genomen om dat recht te trekken. Het
lastenboek wordt nu opgesteld, dan wordt er een
aanbesteding uitgeschreven en in 2020 moet het nieuwe
schip er hopelijk zijn.”

Populisme en Derk-Jan Eppink
Het woord populisme wordt gebruikt omdat de politieke
correctheid daar heel wat kan in samenvoegen:
islamofobie, rechts, racisme … ”De media zijn grotendeels links en gebruiken populisme als hamer om steeds
op dezelfde spijker te slaan”.
In het brexit-referendum, bij de verkiezingen van Trump
en in Nederland ging het doorgaans over cultuur,
identiteit, de culturele basis van de samenleving,
zeggenschap, kortom: ”baas in eigen huis”. Vele mensen
”vrezen de ontwaarding van de eigen culturele basis”.
Daarbij verwijst Derk-Jan Eppink naar Zweden waar sinds
2015 160.000 vluchtelingen zijn binnengehaald. Tot de
linkse, ”feministische” regering de deur heeft gesloten.
Zweden is op korte tijd helemaal aan het veranderen, aan
het ontwrichten. ”Debasing your culture” heet dat in het
Engels. Zweedse politici onderwerpen zich aan de

nieuwkomers en zijn bezig de Zweedse cultuur te
“ontwaarden”. Door de actie van Erdogan is die
“ontwaarding” ook zichtbaar geworden in Nederland.
En hetzelfde gebeurde in Groot-Brittannië. Waartoe heeft
de brexit geleid? Er zijn heel wat mensen in het Verenigd
Koninkrijk gaan kiezen die te voren niet stemden en dus
ook niet voorkomen in de opiniepeilingen. Britten willen
“hun eigen land terug”. Onder premier Blair is er een
immense niet-westerse immigratie geweest, wat zorgt
voor het ondergraven van de eigen cultuur. ”Voor de
nieuwe kiezers lijkt het alsof hun cultuur wordt
weggegeven.” Een van de populairste verkiezingsslogans
van Trump was: “I’m going to build a wall”.
Vlaams Genootschap

Mark Grammens is in Liedekerke overleden op 24 juli 2017
Mark was de zoon van Flor
Grammens, de man die met
verfborstel en hamer de
Franstalige straatnaamborden
in Vlaanderen ”bewerkte”.
Mark Grammens werd geboren
op 25 april 1933 te Ronse en
was een kind van de repressie.
Maar hij sprak zelden over de
pijnlijke herinneringen die
hem als twaalfjarige getekend
hadden, toen ze bij hem thuis
de boel kwamen kort en klein
slaan. Hij studeerde aan de KUL rechten, diplomatie en
volkenrecht. Woonde jarenlang in Londen, waar hij
correspondent was voor de dagbladen Het Volk en het
Nederlandse Trouw. Later was hij politiek redacteur bij
het jezuïetenblad De Vlaamse Linie. Hij was in 1964 de
oprichter van het Vlaamsgezinde links getinte De

Nieuwe, dat hij na meningsverschillen verliet. Belangrijk
was in 1988 zijn eenmansblad Journaal dat hij heeft
uitgegeven tot 2013. Met Journaal heeft hij wel enige
invloed gehad bij hoofdredacteuren van grote Vlaamse
kranten. Hij werkte ook nog beetje mee aan ‘t Pallieterke.
Mark Grammens ontving op 20 oktober 2012 in het
provinciehuis te Antwerpen onder zeer ruime
belangstelling de Marnix-erepenning 2012. Jan van Bael
van Marnixring Antwerpen Centrum noemde hem
tijdens de laudatio ”De Spiegel van Vlaanderen”. Mark
Grammens eindigde zijn dankwoord met de woorden:
”Journalisten worden vergeten zodra zij niet meer
schrijven. Maar voordat ik dit lot onderga, en vergeten
word, zou ik alleen nog dit willen zeggen: de goede
journalist is niet links of rechts, maar bovenal, Dames en
Heren, de goede journalist is dwars.
Vlaams Genootschap

Koninklijke belastingen
Vuye & Wouters hebben een wetsvoorstel ingediend om
de koning het ”politiek” recht te geven, zoals alle andere
belgen personenbelasting te betalen op zijn civiele lijst.
De koning heeft recht op een civiele lijst van jaarlijks 11,8
miljoen euro, ingeschreven in de begroting. Daarop
betaalt hij geen belastingen. Volgens de grondwet, en dit
is toch geen vodje papier, staat nergens dat de koning en
koningin vrijgesteld zijn van belastingen. Net daarom
argumenteerde Koen Geens in een vorig leven minister
van Financiën, dat het koningshuis vrijgesteld is op basis
van een ”grondwettelijke traditie” tot het betalen van
personenbelastingen. Ge moet maar durven! Maar in de
grondwet staat dat alle belgen gelijk zijn voor de fiscale
wet (art. 172 en art. 10). De koning en de koningin zijn
ook belgen. Waarom wordt de civiele lijst niet opgedeeld
in een deel bezoldiging en een deel werking en

personeel? Bij Astrid, Laurent en Albert II is dit reeds zo.
Zij betalen belasting op hun deel bezoldiging. Wat
gebeurt er op einde van het jaar wanneer blijkt dat er
een overschot is op het deel werking en personeel?
Volgens premier Ch. Michel zijn er hiervoor geen regels.
Niemand weet dat behalve de koning. Het wetsvoorstel
van V&W bepaalt dat een overschot in mindering wordt
gebracht van de civiele lijst van het daarop volgend jaar.
Totaal los daarvan is er nog de Koninklijke Schenking, dit
jaar 36,2 miljoen euro rijk, waarmee ondermeer
gebouwen onderhouden moeten worden. Aan het
kasteel van Ciergnon moeten herstellingen worden
doorgevoerd voor een bedrag van 700.000 euro.
Eigenaardig genoeg wordt dit overgenomen door de
Regie der Gebouwen, dus door de belastingbetaler. Hoe
kan dat?

Nog een mensenrechteninstituut erbij ?
Vuye & Wouters willen weten wat de bevoegdheid zal
zijn van het nieuwe mensenrechteninstituut. Zij wensen
duidelijkheid over de inpakt op de taalwetgeving in de
Vlaamse Rand. Olivier Maigain zegt dat de mensenrechten in de Vlaamse Rand geschonden worden, omdat
Franstalige inwoners voor de gemeentelijke
administratie Nederlands moeten kunnen lezen en

spreken. V&W willen geen mensenrechteninstituut dat de
verfransing van Vlaanderen in de hand werkt. Nederlands
spreken is geen schending van de mensenrechten. Stel u
voor dat Spanje de mensenrechten zou schenden als ze
buitenlanders die daar willen verblijven, vraagt om de
officiële stukken in het Spaans af te handelen.

Merkwaardige VRT
Tijdens een rechtstreekse uitzending van de Ronde van Frankrijk, had gewezen wielrenner en gastcommentator José
De Cauwer het soms over Vlaamse renners en Vlaanderen. Maar VRT-journalist Michel Wuyts verbeterde steevast met:
“Wij mogen niet spreken over Vlamingen maar we moeten het over belgen hebben”.

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

Beste vrienden,
Met GrondStroom is een groep ontstaan die ijvert naar- en bijdraagt tot
samenwerking. Sleutelbegrippen daarbij zijn landelijkheid, Vlaamse
identiteit en culturele diversiteit in een Europa der Volkeren.
Het jaarlijks STOEMPFESTIJN van ZONDAG 29 OKTOBER 2017 in
Ter IJse wordt georganiseerd door Grondstroom en schept de mogelijkheid tot
bijpraten aan hen die Vlaams bewegen belangrijk vinden, en met als uitsmijter
een inleiding tot de lustrumretrospectieve van de campagne " ... waar Vlamingen
thuis zijn".
Wij nodigen jullie bij deze van harte uit op dit nu reeds met grote stip in
jullie agenda op te nemen.
Met Vlaamse groeten,
Namens het Bestuur van vzw Vlaams Komitee Druivenstreek

Knikkeren op z’n belgisch
VRT is nog altijd de felrode burcht! ‘s Avonds uitgebreid
John Crombez in ‘Ter Zake’, ‘s morgens Prof. Van den
Broucke uitgebreid aan het woord omdat deze nietlinkse regering het zo slecht doet. Indoctrinatie gewoon!
Welke Vlaming gelooft nog die bende?
Volgens Bart Staes was er met fipronil-eieren niets aan de
hand in België. Waarom worden dan toch alle eieren uit
de rekken gehaald in verscheidene grote winkels? Een
paar dagen later worden heelwat bedrijven toch fout
bevonden. Maar eet verder gerust een eitje in dit veilig
land. De late communicatie van onze regering is
gemakkelijk te verklaren en niet communautair. De
betroffen minister is wel een eentalige Waal en de
analyses worden toevallig in Nederland uitgevoerd, maar
dat is natuurlijk toeval. Het verslag wordt naar het Waalse
‘language valley” van Spa / Francorchamps gebracht
door een beëdigd koerier, want het betreft gevoelige
materie, onze nationale eierindustrie staat op het spel.
Na vertaling naar Waals Frans en daarna naar belgisch
Nederlands kan het nog redelijk duidelijk verslag

verdeeld worden onder alle collega’s en daarna wordt
alles ‘redelijk’ gemakkelijk. Blijf toch maar eieren eten!
Prins Laurent nog eens rebels, wordt gestraft met een
eenmalige korting van 10% van zijn maandelijkse
dotatie. Open VLD wou niet verder gaan en de prins is
hen voor eeuwig dankbaar.
Ook verrassend toch dat dit keer China akkoord gaat met
sancties tegen Noord-Korea. Ook stilaan die fratsen beu
misschien?
In Nederland is het schoolzwemmen afgeschaft
(geldgebrek). Nu wil de zwembond gratis zwemlessen
aanbieden uitsluitend voor (kinderen van) asielzoekers.
Nederlandse ouders moeten ondertussen honderden
euro’s betalen voor zwemlessen voor hun kinderen. Dus
ook daar zijn de linksen aan de macht en weg met ons.
Hoe lang nog die gekte? In België mag men de dubbele
nationaliteit van criminelen niet afnemen, dat zou
discriminatie zijn! Maar gooi geen papiertje weg, zware
boete door diezelfde rechters.
Jan Goossens

Op de parking van
de Delhaise
Overijse is een
punt van onze
nationale “B-Post”
voor pakjes. De
uitleg is, beter dan
in Brussel,
helemaal
tweetalig! Schandalig toch. Overijse behoort volgens
deze openbare dienst dus duidelijk bij tweetalig
Brussel! Moeten die taalwetten ook niet gelden in
Vlaanderen? Zeker voor deze vooral door Vlamingen
ondersteunde instelling.

Koop je een aantal
perziken en ga je die
wegen in de Delhaize, dan
krijg je een etiket
opgeplakt met “pêches”
erop. Zo ben je zeker dat
je niets verkeerd heb
gewogen, maar moet je
wel Frans kennen in
Overijse!
Nog wat Brusselitis misschien of de lokale Vlaamse
boerkens verstaan het wel. Lekker niet dus, foei
Delhaize!

