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Wilmès II: een liberale machtsgreep!
Door de angst voor COVID19 werd een deel van de oppositie

verlamd en verleid tot actieve ja-knikkerij.

13 ministers - van wie 10 liberalen - 
besturen federaal met 38 op150 kamerzetels. 

Veel macht, veel geld en amateurisme.
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Macht mag alleen aan hen worden

gegeven die er niet verliefd op zijn. 
(Plato)



Gelegen langs de taalgrens, gekneld tussen de opge-
blazen Brusselse kikker en Wallonië, werd op 1 juli
1970, onder het voorzitterschap van wijlen Walter Van
Gampelaere (Vlaamse Klub Jezus-Eik), een Elf-juli-
comité opgericht, dat enkele maanden zijn naam ver-
anderde in het Vlaams Komitee Druivenstreek, met als
eerste voorzitter Sebastiaan Dekelver, secretaris Marcel
De Broyer, penningmeester Raoul Vanderceelen en lay-
outverzorger voor Spoorslag Walter Van Gampelaere. 

Piet Vandenbranden, Walter
Van Gampelaere, Dirk Hiers en
Valeer Van Muylem voor de
Vlaamse Klub Druivenstreek;
Paul Vanloo voor VTB-VAB;
Marcel De Broyer voor het
Davidsfonds, Francis Stroo-
bants voor het Jong-Davids-
fonds en Sebastiaan Dekelver
voor het Willemsfonds waren
toen de drijvende krachten
achter dit belangrijk initiatief.

Met medewerking van de gemeentebesturen van
Overijse en Hoeilaart, werd door het Elf-juli-comité,
onder impuls van Valeer Van Muylem, een eerste
grootse elf juliviering in de Druivenstreek op zaterdag
11 juli 1970 om 20 u. in de Markthalle van Overijse
georganiseerd, onder het motto: «Onze gemeenten uit
de Druivenstreek zullen Vlaams blijven». De feestrede
werd toen uitgesproken door Sandor Szondi zaliger,
CVP- gemeenteraadslid uit Etterbeek.

In januari 1971 zag het ledenblad Spoorslag van het
Vlaams Komitee Druivenstreek (VKD) het levenslicht,
met een oplage van 1200 exemplaren. Walter Van
Gampelaere zorgde voor de lay-out. Spoorslag wilde
een Vlaams-Brabants tijdschrift zijn voor Hoeilaart,
Overijse, Tervuren en Huldenberg, een politiek en cul-
tureel informatieblad en een documentatieblad over
het volkse en Vlaamse leven in onze Druivenstreek.
Door het VKD werden vanaf eind 1970 werkgemeen-
schappen tot stand gebracht met de organisaties:
* Boeren- en Serristengilden

van Overijse-Centrum en
Jezus-Eik met Hendrik De
Broyer, Emiel Dewaet en
Romain Vanderveken; 

* Davidsfonds Hoeilaart en
Overijse met Willy Decat en
Marcel Bollaerts; 

* Jong-Davidsfonds Hoeilaart en Overijse met Bert
Vandekerckhove, Francis Stroobants en Gilbert
Debecker; 

* het St.-Ceciliakoor met Gustaaf De Broyer en Lea
Dekock; 

* de Vlaamse Klub Druivenstreek met Valeer Van Muy-
lem en Dirk Hiers; 

* V.T.B – V.A.B. Hoeilaart-Overijse met Paul Vanloo en
Gabriël Stroobants en ten slotte 

* het Willemsfonds met Sebastiaan Dekelver en
Etienne Vivile. 

Met een zo breed mogelijke inbreng wilden zij de doel-
stellingen realiseren.
Op 28 januari 1983 stond Spoorslag na 12 jaar op een
keerpunt. Met de actieve leden werd een vereniging
zonder winstoogmerken opgericht; de statuten van de
v.z.w. Vlaams Komitee Druivenstreek - Spoorslag wer-
den een maand later in het Staatsblad gepubliceerd. 
In december 2015 verscheen het laatste nummer van
Spoorslag met een hulde dankbetuiging aan alle
medewerkers, adverteerders en drukkerij Dewaet die
het beste van zichzelf hebben gegeven. 
Alle Spoorslagnummers werden
gedigitaliseerd op initiatief van
Johan Deconinck. Veel interessante
en nuttige artikelen en alle car-
toons staan op een stick, die via een
PC, overzichtelijk en gemakkelijk te raadplegen zijn. 
Een stukje culturele en politieke geschiedenis die het
wel en wee in onze Druivenstreek beschrijft. Dit klei-
nood is te verkrijgen bij onze penningmeester Johan
Deconinck (johan-deconinck@telenet.be) en kost
slechts € 45,-.
Vanaf maart 2016 zag onze eerste Nieuwsbrief, zonder
reclame het levenslicht. Het is het nieuwe driemaande-
lijks informatieblad van de vzw Vlaams Komitee Drui-
venstreek, met sociaal en cultureel nieuws en onze

standpunten voor het fede-
raal en Vlaams gewestelijk
beleid.
Door jaarlijks amper €10,- te
storten op rekeningnummer
BE41 4342 6165 8110, bent u
lid van de vzw VKD en ont-
vangt u 4 nieuwsbrieven per
jaar.

N.B. De naam van Fel die bovenstaande tekeningen
maakte, is ons niet bekend. Kan iemand ons daarbij hel-
pen?

Het Vlaams Komitee Druivenstreek ontstond 50 jaar

geleden
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v.z.w. Vlaams Komitee Druivenstreek (Id. nr. 5252/83)
Voor de Algemene Vergadering op woensdag 10 juni 2020 
zal onderstaande agenda online worden afgehandeld.

Alle leden die hun lidgeld 2019 betaalden, zijn stemgerechtigd.
De nodige documenten zullen tijdig worden doorgestuurd. De leden die online willen deelnemen moeten zich

vooraf inschrijven via [janfapgoossens@gmail.com].

Agenda:
1. Goedkeuring van het verslag AV van 5 juni 2019.
2. Activiteitenverslag werkingsjaar 2019.
3. Goedkeuring van de jaarrekeningen 2019.
4. Kwijting aan de Raad van Bestuur 2019.
5. Bevestiging of aanpassing van de samenstelling Raad van Bestuur.
6. Goedkeuring van de begroting 2020.
7. Activiteiten voor het werkingsjaar 2020-2021.
8. De toekomst van de vzw Vlaams Komitee Druivenstreek.

Het misbruik van COVID 19..!

De koningsgezinde liberale familie die in dit belgenland
een goede 8 % van de kiezers vertegenwoordigen,
slaagden erin, dank zij de Corona-crisis, een machts-
greep uit te voeren. 
Niemand twijfelt eraan dat dit uiterst gevaarlijk virus
snel en doeltreffend aangepakt moest worden. Maar
het kon zeker anders. Het parlement heeft een pakket
vergaande volmachten voorzien. Maar in de plaats van
ze aan de regering in lopende zaken toe te wijzen, heb-
ben de liberalen P. Dewael en S. Laruelle, in opdracht
van de koning, de bestaande regering in lopende zaken
omgevormd tot een volwaardige minderheidsregering
Wilmès II, met 3 CD&V-ers (+/- 11%), 3 O-VLD-ers (+/-
8%) en 7 MR-ers (+/- 7%), met gedoogsteun (?) van de
oppositie of althans een deel ervan. Voor de toege-
kende volmachten werd het parlement buiten spel
gezet. In deze regering met 7 Franstalige liberale minis-
ters, waarvan de meesten geen of kramakkig Neder-
lands spreken, is de Vlaamse meerderheid (6,5 miljoen
inwoners in Vlaanderen) ruim onder vertegenwoordigd
met slechts 6 Nederlandstalige ministers. Er werd een
Nationale Veiligheidsraad opgericht met de vertegen-
woordigers van de deelstaatregeringen Vlaanderen en
Wallonië, de nep-gewestregering van Brussel Hoofdstad
en de Franse en Duitse gemeenschapsregering. Door
deze structuur heeft de Franstalige minderheid in dit
land, toch altijd een meerderheid! 

Het staatshoofd is erin geslaagd met 10 koningsgezinde
liberalen (7 Franstaligen en 3 Nederlandstaligen), aan-
gevuld met 3 CD&V-ers, de leiding van dit land over te
nemen. Verloochende de CD&V haar belofte om niet in
een regering te stappen met een Vlaamse minderheid?
Het zou niet de eerste keer zijn. Werden zij in snelheid
gepakt door de Corona-crisis? Nochtans kon het anders.
De gevolgen zijn reeds zichtbaar. EU-Corona-subsidies
voor dit belgenland  gingen voor een groot deel naar
Wallonië (3,5 miljoen inwoners). 
Zij die ooit dachten dat de koning een Vlaams-nationale
partij (ruim 20% van de stemmen) het pad zou opsturen
om een regering te vormen zijn eraan voor de moeite.   
Men mag er wel van uit gaan dat P. Dewael en S. Laru-
elle, de Corona-crisis misbruikt hebben om van Wilmès
II, een federale en Waalse liberale regering te maken,
aangevuld met 6 Vlaamse farizeeërs, getolereerd door
Magnette (PS) en Nollet (Ecolo). Was het de voorberei-
ding om na 6 maanden toch een Vivaldi-regering op de
been te krijgen? Maar het kan verkeren zei Bredero. Wat
zullen de Vlaamse liberalen doen, na de voorzittersver-
kiezingen? Verschillende politieke partijen willen van
die volmachtregering af. De kans is groot dat de vol-
machten niet worden verlengd en dat we terug naar
een regering in lopende zaken gaan. Verkiezingen in
september of oktober?



De Nationale Veiligheidsraad.

Er was ooit eens een Raad van Vlaanderen.
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In deze raad zetelen de eerste minister, de ministerpre-
sidenten van de deelstaten (gewesten) en de voorzitter
van de Franse en Duitse gemeenschap. De raad telt 6
leden, 4 Franstaligen en 1 Nederlandstalige en 1 Duits-
talige. De Veiligheidsraad wordt voorbereid door het fe-
deraal kernkabinet en Celeval (topambtenaren +
medische experts) en het Crisiscentrum. Zij worden ge-
adviseerd door de werkgroepen Risk Assessment -, een
Risk Management en een Economic Risk Management
Group naast een Wetenschappelijk Comité en een GEES
die de exit-strategie moet voorbereiden. Veel vergade-
ren, maar weinig resultaat. Wilmès II heeft alles uitbe-
steed aan werkgroepen. Heeft zij de verantwoordelijk-
heid afgeschoven naar «le gouvernement des virolo-
gues”? De eerste persmededelingen waren verwarrend
en liepen in het honderd. Prof M. Van Ranst (viroloog
KUL), is een dagelijkse gast bij VTM/Het «Liberale»
Nieuws (HLN). Hij kan het niet laten om zijn afkeer te-

genover Vlaams-nationalisten in bedekte termen te
ventileren. (Zie zijn commentaar op de herstart van de
Vlaamse scholen op 15 mei en het heropenen van de
winkels). Veel tegenstrijdige meningen en beslissingen
(mondmaskers, testkits, woonzorgcentra), geen klaar
beleid, ook niet wanneer het gaat over het geleidelijk
op gang brengen van onze economie. Viroloog Van
Ranst verspreidt soms andere richtlijnen dan deze van
de Veiligheidsraad.

Wat is de inbreng van de deelstaten inzonderheid de
Vlaamse? Denkt men dat zonder Vlaamse politieke in-
steek, de Corona-crisis en de daarop volgende econo-
misch herstelbeleid Vlaanderen vlot zullen verkopen?
Hopelijk komt er geen nieuwe opstoot van het virus.
Men kan niet alles opnieuw plat leggen. De economie
draaiende houden kan zonder de gezondheid in gevaar
te brengen. 

Op 4 februari 1917 werd de Raad van Vlaanderen in
Brussel op een landdag gesticht. Er waren 125 hoofdza-
kelijk Brusselse activisten aanwezig. Activisten uit West-
en Oost Vlaanderen en ook wel uit Antwerpen kregen
van de Duitse bezetter geen reispas. De Raad moest de
spreekbuis zijn van het Vlaamse volk met de bedoeling
een volledige ontplooiing van het Vlaamse Volk. De
Duitse bezetter had bestuurlijke scheiding in het voor-
uitzicht gesteld. De Raad van Vlaanderen wenste niet

dat het oude België hersteld zou worden. Een maand
later werd een zevenkoppige afvaardiging van de Raad
van Vlaanderen in Berlijn ontvangen door de Duitse
kanselier. De delegatie vroeg enkel bestuurlijke schei-
ding en niet de politieke scheiding. De lange reis naar
Berlijn zorgde voor onenigheid. De pessimisten vonden
het een activistisch verraad, de activisten zagen het als
een tactische blunder en de radicalen uit kringen van
Jong-Vlaanderen vonden het resultaat zeer mager
omdat er geen sprake was van een politieke scheiding.
De Raad van Vlaanderen lag in Vlaamsgezinde kringen
stevig onder vuur. De Raad kon slechts de bestuurlijke
scheiding met de Duitsers bewerkstelligen, waardoor
Waalse ministeries naar Namen moesten verhuizen en
de Vlaamse in Brussel konden blijven. 

Op 22 december 1917 riep de Raad van Vlaanderen on-
verwachts - op voorstel van August Borms –  de Vlaamse
onafhankelijkheid uit, maar dit werd door de bezetter



COVID19 waarschuwing en de taalwetgeving in Overijse.
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onmiddellijk gekelderd. Amper een maand later werd
de Raad van Vlaanderen ontbonden. In maart 1918
werd een nieuwe poging ondernemen en werd een
tweede Raad van Vlaanderen opgericht, ook deze vond
geen genade bij de bezetter en werd 5 maanden later
ontbonden, vlak voor het einde van WO I.

Natuurlijk kenden de Duitsers al lang de frustraties in
Vlaanderen. Zij hoopten met de «Flamenpolitik» de Vla-
mingen voor zich  te winnen. Heel wat Vlamingen be-
seften dat dit geen aarde aan de dijk zou brengen en
bleven afzijdig.
De bezetter werkte zonder medeweten van de activis-
ten aan de vernederlandsing van de universiteit van
Gent op 26 oktober 1916. Dit was niet naar de zin van
veel Vlamingen. Dertig vooraanstaanden uit de Vlaamse
beweging publiceerden een open brief waarin zij dui-
delijk stelden: “Geen Vlaamsche Hoogeschool uit
Duitsche handen”.

Activisten waren bewuste Vlamingen die de stelselma-
tige achteruitstelling en vernederingen sinds 1830 door
het Belgisch koninkrijk grondig beu waren. De berich-
ten van de mensonwaardige behandeling van de
Vlaamse Fontsoldaten bereikten ook het bezette Vlaan-
deren en veroorzaakten grote wrevel. Zij wilden, de
tekst van het vroegere Nederlandse volkslied «van
vreemde smetten vrij» indachtig, een zelfstandig Vlaan-
deren. Dit was zeker niet naar de zin van de bezetter.
Twintig jaar later hebben zij, ten einde raad en dikwijls
ter goeder trouw, tijdens WO II, dezelfde fout begaan.
Vlamingen wees op uw hoede; de belgicisten doen er
alles aan om ons uit elkaar te spelen en een vrij, zelfstan-
dig of onafhankelijk Vlaanderen te verhinderen. Een vrij
Vlaanderen zullen de Vlamingen zelf moeten realiseren
zonder de inmenging van vreemde heersers. Wij zullen
het eendrachtig èn alleen moeten doen.

Henri Otte

Sinds januari van dit jaar heeft OV2002 en N-VA geen
meerderheid meer in het schepencollege. Twee libera-
len en twee groenen zwaaien er nu de plak. 
Dat de gemeente bezorgd is over het welzijn van haar
inwoners is zeker te waarderen. Het gemeentebestuur
verdeelde in april een eerste bus-aan-bus-folder met de
richtlijnen van de Belgische veiligheidsraad ter bestrij-
ding van het zeer besmettelijke virus. Dit gebeurde ui-
teraard in het Nederlands, maar liberalen en groenen
vroegen om dit eveneens in de twee andere landstalen
Frans en Engels(?) te doen, aangevuld met het Duits. Er
werd geargumenteerd dat er naast Franstaligen ook
veel andere nationaliteiten in Overijse wonen. Door dit
te doen overtraden zij wel de taalwet. Hebben zij mis-
schien politieke bijbedoelingen?
Onze Waalse buurgemeenten, waar ook veel Vlamingen
en andere nationaliteiten wonen, deden iets gelijkaar-
digs maar dan uitsluitend in het Frans. 
Wederkerigheid bij taalgebruik in de gewesten is ver te
zoeken. Wederkerigheid is een internationaal erkend en
toegepast begrip tussen de landen onderling. Voor-
beeld: de diplomatie.
Het gemeentebestuur verwijst naar de webstek 
https://www.integratie-inburgering.be/corona-meerta-
lige-info. Waarom was het dan nodig om de taalwetten
te negeren? Bovendien is er de RTBF en zijn er bij ons
tientallen buitenlandse radio- en TV-zenders te ontvan-
gen die allemaal over dit zeer besmettelijk virus pro-
gramma’s uitzenden. 

De vzw Vlaams Komitee Druivenstreek stuurde een
schrijven naar het college van Burgemeester en Sche-
penen om hun aandacht op de taalwetgeving te vesti-
gen.  
Op 22 april vonden we in de brievenbus opnieuw een
gemeentelijk schrijven met nuttige aanbevelingen om
voldoende te bewegen in uw «kot». Ook hier weer werd
de taalwet overtreden. Men creëert hiermee een prece-
dent. Zullen liberalen en groenen nu ook eisen dat dit
ook voor andere mededelingen wordt toegepast?
Is het dan zo moeilijk voor Overijse, een gemeente in de
deelstaat Vlaanderen, zonder taalfaciliteiten, de wette-
lijke voorschriften na te leven, hoe goed bedoeld de
pamfletten ook mogen zijn? 
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Bly by die huis!

In Vlaanderen en bij uitbreiding België werd door de
overheid ter bescherming van de volksgezondheid een
«lockdown» uitgevaardigd, met strenge regels voor
«social distancing» terwijl het eigenlijk «physical distan-
cing» moest zijn. Zuid-Afrika lijdt ook onder de corona-
pandemie, al zou het minder erg zijn dan bij ons. Ook
daar werden gelijkaardige maatregelen getroffen. In het
digitale tijdschrift Saamtrek lazen we dat de Afrikaners
een aversie hebben voor deze Engelse terminologieën
en deze niet gebruiken, maar de opgelegde bewegings-
vrijheid definiëren met “grendeltyd of grendelstaat”. Wij
weten dat de Afrikaners zeer vindingrijk zijn in het vin-
den van voor zich sprekende vertalingen uit het Engels.
Op 15 maart werden de maatregelen ter bestrijding van
COVID19 door president Ramaphosa
in een «statement» kenbaar gemaakt. De «grendeltyd»
werd effectief op 26 maart en was zeer streng en verge-
lijkbaar met deze in China. Er waren toen 61 bevestigde
besmettingen. Op 1 mei waren er dat 5951, waren er
116 overlijdens en waren er 246.000 testen op een be-

volking van 66 miljoen. Het zwaartepunt ligt in de pro-
vincie Westkaap met Kaapstad als hoofdstad (55
doden). In de tekst werd duidelijk verwezen naar de mo-
gelijke virusdragers die recent uit Europa in de Zuid-Afri-
kaanse republiek arriveerden. Landen werden bij naam
genoemd. Lucht-, zeehavens en de landsgrenzen wer-
den gesloten. Op 23 april kondigde Ramaphosa vanaf
1 mei een gefaseerde versoepeling van de “grendeltyd”
aan. Merkwaardig is dat het uitgaansverbod tussen 20
u. en 5 u. van kracht blijft. Zou de pandemie nog uitbre-
ken in de «townships», de arme zwarte woonwijken
langs grote straten en spoorwegen en werd de piek
reeds bereikt? Veel Vlaamse toeristen zijn op het laatste
nippertje terug in Vlaanderen geraakt. Op de luchtha-
ven Kaapstad gebeurde dat met de vliegmaatschappij
Emirates (VAR), via een overstap in Dubai. Alle Europese
maatschappijen hadden hun vluchten geannuleerd.

Het Vlaams Genootschap

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

Ter nagedachtenis Roel Gillis

Op zondag 22 maart 2020 is Roel Gillis van ons heen
gegaan. Hij leed al anderhalf jaar aan kanker maar het
Coronavirus sloeg vroegtijdig toe. Hij was 83 jaar.
Hij was een zeer bewuste Vlaming, die wist wat het was
om Vlaming te zijn in dit land. Na zijn pensionering als
officier, was hij lange tijd een actief lid van ons bestuur.
Vanaf 1988 was hij redactielid, in 1989 tot 1996 was hij
voorzitter en hij was verantwoordelijke uitgever van
Spoorslag van 1990 tot 1998. Hij publiceerde in ons tijd-
schrift Spoorslag tal van bijdragen over het «Europa der
volkeren», «De ronde van Halle-Vilvoorde» en verzorgde
een gesmaakte reeks rond «Liederen van toen».
Het bestuur van de vzw Vlaams Komitee Druivenstreek
betuigt haar diep medeleven aan zijn echtgenote en
zijn kinderen. Wij wensen hen veel sterkte.
Via zijn teksten in de tijdschriften van Spoorslag zullen
wij hem blijven herinneren als een merkwaardig en ge-
dreven Vlaming. Een correcte man, steeds begaan met
zijn familie, rechtuit en eerlijk met zijn vrienden. 
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Knikkeren op zijn … belgisch

Blijf in je kot
Ik vecht tegen virussen

Onze BRT was weer op zijn best na ‘zomeruur’: nu een
uur ‘langer’ licht, mijn gedacht niet ‘langer’ maar mis-
schien gewoon ‘later’. ‘t Is maar een detail.
Van onze gemeente Overijse zijn we beter gewoon,
maar ze moest nu de ‘brave’ toer op! Liefst in vier (4)
talen werd op luxepapier kond gedaan over alles wat
we eigenlijk al lang wisten over corona. (Geld te veel?)
Waar in de wereld moeten de mensen in vreemde talen
meldingen krijgen? Niet in Frankrijk, niet in Spanje,
enz...Waar is de tijd van Vlaanderen Vlaams!, gratis taal-
lessen; ‘aanpassen’, Nederlands als volwaardige taal? In
mijn straat ben ik binnenkort de enige Vlaming, gezellig.
In New York klagen de ‘latino’s’ omdat ze niet genoeg
Engels kennen om alle regels te volgen voor de pande-
mie en dus meer besmettingen hebben. Waar hebben
ze op gewacht?
Mondmaskers (eindelijk toch nuttig, of toch niet?)
kopen in de supermarkt, moet kunnen, snel en goed-
koop, met de liberalen aan de macht (?), maar de apo-
thekers zijn niet enthousiast. Geen bingo van deze crisis
voor hen (onder hun duiven geschoten? Oeps!).  

‘Social distancing’; ‘veilige afstand’ zou iedereen begrij-
pen toch? Of weer gewoon alles in 4 talen, maar nog
geen Turks toch, die leren soms Nederlands.
‘Contact tracers’! Nog 2.000 ambtenaren meer moeten
kijken of je iemand per abuis hebt besmet. Dus liefst
lijstje bijhouden graag. Moedwillig ordehandhavers be-
smetten kost in Brussel een berisping. Na zeven keer
zwaait er wel wat.
Nu alle winkels dicht zijn, kun je even langs internet be-
stellen. Een pakje uit D langs NL komt veel sneller aan
dan uit België met de BPost! Weldra nog sneller met een
magazijn van PostNL in Willebroek. Di Rupo was nu eens
te traag misschien? Misschien een nieuw luxe haantje
voor Bpost?
Brussels Airlines werd verkocht aan Lufthansa. Bij de
eerste crisis moeten de burgers nog altijd de gaten vul-
len. Brussel heeft geen geld, dus nog weer eens voor
Vlaanderen die lasten (zie geluid). Verkocht is verkocht
toch? Of zijn er nog altijd te veel gebuisde politici in de
kaders?

Jan Goossens



KWIS: Ken je druivenstreek

De oplossing van de kwis in de vorige Nieuwsbrief was niet makkelijk! C.W. was de eerste lezer met het juiste ant-
woord. Mama’s en kindjes van het Hoeilaartse kinderwelzijn van Hoeilaart kwamen in beeld. Proficiat!
Benieuwd wie dit keer de “Geïllustreerde Encyclopedie van de Brabantse Druiventeelt onder glas” thuis besteld zal
krijgen.
Heel wat verzamelaars genieten van hun schat van oude foto’s. Familiedocumentjes  of panorama’s van onze streek.
Mooi … maar zijn die dorpsgezichten een eeuw later nog te herkennen? Even testen: ik koos voor deze gelegenheid
een geanimeerde foto uit mijn prentkaartenverzameling. Van welke druivenstreekgemeente ziet u hier een leven-
dige en belangrijke wijk? U raadt het en stuurt één enkel antwoord per e-mail of briefpost naar onderstaand adres.
Geluk ermee!
En u mag er ook volgende vraag bij nemen: geïnteresseerd in het ruilen van prentkaarten van de streek?
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Francis Stroobants
Vronenberglaan 21, 3090 Overijse.   
francis.stroobants@telenet.be

7 ministers bevoegd voor Volksgezondheid?

Federale regering: 1 (F of NL)
Vlaamse deelstaatregering: 1 (NL)
Waalse deelstaatregering:  1 (F)
Brussel, nep-gewest-regering:  1 (F)
Franse gemeenschapsregering:  1 (F)
Franse gemeenschapsregering Brussel  COCOF:  1 (F)
Duitse gemeenschapsregering   1 (D) 

Samen 7 ministers (4 of 5 Franstaligen, 1 of 2 Nederlandstaligen en 1 Duitstalige). 
Welke politici hebben dat uitgewerkt? Beperk de bevoegdheid tot de twee deelstaten, overkoepeld door het federale
niveau met respect voor de taalpariteit.

IN CORONATIJD:
HOU AFSTAND, WEES VOORZICHTIG EN BLIJF GEZOND


