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Een (vrij)zinnig woord van de voorzitter 
 

 

 
 

 

 

Beste vrienden, 

 

 

De lange koude winter ligt achter ons; de lente is in het land.   

 

 

De paaswandeling mocht er weer zijn, maar het is nog niet gedaan 

want er staat nog een unieke lente activiteit op het programma.  

In deze editie vind je de info van de Pedemolenwandeling. Terwijl 

wij op 9 mei het Molenhuis (zie foto hoger) uitbaten, kunnen jullie 

deze prachtige wandeling maken en afsluiten met een frisse Geuze 

of een stukje taart. Of je komt gewoon de molen bezoeken die op 

die dag ook effectief zal malen. Alle info verder in dit nummer. 

 

Met de examens en de vakantieperiode in het verschiet, wordt het 

de komende maanden iets rustiger.  De reeks gespreksavonden 

rond het thema „vrouwen en de wereld‟ wordt verder gezet met in 

mei een uiteenzetting van Magda Michielsen en na de zomer Ilah 

en Judith.  



Tenslotte wens ik onder jullie bijzondere aandacht te brengen dat 

we dit jaar terug naar de vallei van de Molignée trekken. Alle info 

vinden jullie infra deze editie. Zij die in het verleden al zijn mee 

geweest, zullen niet twijfelen.  Voor de nieuwelingen vindt u 

hieronder een impressie van de gîte…  Tijdig inschrijven is de 

boodschap want het aantal kamers is beperkt.  Weet dat deze 

locatie ook bijzonder geschikt is voor kinderen. 

 

Met vriendelijke groeten en tot heel binnenkort op één van onze 

activiteiten, 

 

 

Jan TRUYTS 

Voorzitter 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

Redactie: Marleen Carlé, Bob Trenson, Jan Truyts, Kim Van 

Cauwelaert, Joël Van Rossem, Georges Vandenborre, Dries 
Vandermeersch. Carl Wyckaert 

 

Reacties, suggesties en teksten: hvpajot@skynet.be. 
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Een weekendje Maredsous in november 
 

 

 
Beste Vrienden, 

 

Zoals reeds gezegd knoopt HVV Pajottenland opnieuw aan bij een 

traditie: onze twee-jaarlijkse reis is dit jaar weer een verlengd 

verblijf in Maredsous. 

Mooie wandelingen, rustig aperitieven, lekker eten, goede 

gesprekken, een knetterend haardvuur, een kwis-je, een pintje 

drinken... de ingrediënten van een geslaagd weekend zijn bekend.  

Aankomst in Maredsous is voorzien op woensdagavond 10 

november (wie wil kan natuurlijk ook donderdagmorgen 

arriveren).  Terugkomst is gepland op zondagnamiddag 14 

november.  Dus 4 overnachtingen en 4 dagen.   

Er zijn 9 twee-persoons kamers, met eigen badkamer, en er is 1 

grote kamer voor de kinderen. 

Alle kosten zullen worden verdeeld over het aantal deelnemers.  

Op basis van onze vorige ervaringen schatten wij de prijs op €160 

per persoon, €100 voor kinderen van 17 jaar of jonger.  Dit omvat 

4 overnachtingen, eten en drinken, en eventuele uitstappen.  Bij 

Jet-Air noemen ze dit een “all-in”.    

 

Inschrijven kan vanaf nu: graag een voorschot van €50 per 

persoon (€30 voor kinderen) op de rekening van HVV 

Pajottenland: 001-2656082-07 met vermelding Maredsous en het 

aantal personen.   

Leve de herfst! 



 

 
Moeders in Nood 

 

“Onze reserves aan baby- en kinderkleedjes zijn op; de toestroom 

aan straatarme moeders, meer en meer Belgen ook, gaat onze 

hulpmogelijkheden ver te boven” 

Dit is de noodkreet van NASCI.  

Ter herinnering: dit is het werk dat emotionele en materiële 

bijstand verleent aan straatarme moeders met kleine kinderen en 

aan zwangere kansarme vrouwen. 

De instellingen en sociale diensten zien Nasci momenteel als 

laatste hulpadres waarnaar ze jonge moeders kunnen doorsturen 

voor primaire behoeften: luiers, poedermelk, billenzalf, een 

wiegje, kruippakjes, een peuterpotje en een kinderkoets. Vorig 

jaar deelde NASCI 19.245 items uit en werden 4.753 

noodinterventies gedaan (o.a. aan 80 hoogzwangere vrouwen die 

niets hadden voor hun komende boreling), maar de vraag 

overstijgt Nasci‟s mogelijkheden drastisch sedert 2007 – jaar dat 

de crisis begon. 

Klassiek vroeg de vereniging om kleding, bruikbaar speelgoed, 

poppen en knuffels. Thans ligt de klemtoon op basismateriaal voor 

kinderen van nul tot zeven jaar. 

Nasci, d‟Anethanstraat 4, 1030 Schaarbeek. – 02/216.88.85 
http://www.nascivzw.be/nasci-steunen.htm 

 

Welk materiaal zamelt NASCI in? 

Baby- en kinderkleding, turnpakjes en badjassen – schoenen en 

pantoffels voor kinderen en de moeders – kleding voor zwangere 

vrouwen en jonge moeders – alle benodigdheden voor 

babyverzorging – opvolgmelk en melkpoeders – luiers – klein 

meubilair zoals bedjes, badjes, babyparken, (loop)stoeltjes, 

tafeltjes, enz. – nieuw speelgoed en fietsen – boekentassen, 

http://www.nascivzw.be/nasci-steunen.htm


rugzakken en schoolgerief in goede staat – toiletartikelen voor 

baby, kind en moeder – schoonmaakproducten – waspoeder – 

beddengoed en badhanddoeken voor klein en groot – 

kinderwagens en buggy‟s, batterijen (van 1V en 1,5V) voor het 

speelgoed – plastieken draagzakken ... 

Het materiaal graag in goede staat en netjes onderhouden. 

 

 

Hoe kan u NASCI nog steunen? 

Financiële bijdragen zijn zeker ook welkom! 

Er zijn twee formules: 

1. Gift met fiscaal attest: u schrijft minimaal € 30 over op rekening 

001-4095646-91 met vermelding „gift met fiscaal attest‟. 

U kan een permanente opdracht geven aan uw bank om NASCI te 

steunen. Maandelijkse bijdragen van bij voorbeeld € 5 worden dan 

op het einde van het jaar samengeteld en beschouwd als één gift 

met fiscaal attest als het totaalbedrag minstens € 30 bereikt. 

2. Gewone gift: dan schrijft u over op rekening 091-0121984-84, 

met vermelding „gift‟. 

(geen fiscaal attest gevraagd). 

 

Erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie, Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Ik ben bereid schenkingen in natura bij u te komen afhalen 

Bob TRENSON, 02/452.67.76, bob.trenson@skynet.be   

mailto:bob.trenson@skynet.be


Samira Bendadi : De Dolle Amina‟s 
 

 
 

Ik dacht dat ik eindelijk alles te weten zou komen over islam en 

vrouwen toen ik naar de conference van Samira ging. Eindelijk zou 

ik een antwoord krijgen op al mijn vragen. 

Natuurlijk was dit niet het geval. Het is net de bedoeling van 

Samira om aan te tonen dat de verhouding tussen de Islam en de 

vrouwen niet zo simpel en eenzijdig is als wij Westerlingen 

denken. Het was een boeiende samenkomst waar duidelijk 

uitgelegd werd waar moslimvrouwen in de Islam landen echt mee 

bezig zijn, geen versimpelingen, geen hokjesdenken waar wij 

westerlingen zo aan verknocht zijn. Heel verrijkend was het 

inzicht dat het vooral belangrijk is om langzaam aan de vrouwen 

in de Islam landen meer rechten te geven zoals erfenisrecht en 

recht om te scheiden. Dit heeft een veel grotere impact dan de 

directe roep van enkele leading Islam ladies voor volledige 

gelijkheid van man en vrouw. Zij worden vaak als hautain en 

arrogant ervaren zelfs door de gewone Islamieten. 

Ontvoogding van de moslima‟s zal een werk van lange adem 

worden dat hoofdzakelijk vanuit de thuislanden gevoerd zal 

moeten worden, een werk dat ook door ons kan ondersteund 

worden, maar dan moeten we ook leren af te stappen van onze 

vooroordelen en de neiging om het incidentele tot de norm uit te 

roepen.  Dus nog werk aan de winkel aan alle kanten. 

  



Lezing Lieve Blancquaert "Voorbij de grens" 
 

 

 

 

 
Vrijdag 26 februari 2010 kwam 

Lieve Blancquaert spreken over 

"Voorbij de grens" 

Dit is het verhaal van de drie weken 

durende tocht door het barre 

Nicaragua die Lieve Blancquaert 

ondernam met tien mensen met een 

handicap. Ze vertelt over haar eigen ervaringen en die van de 10 

deelnemers tijdens deze wonderbaarlijke tocht. Het is het verhaal 

van het verleggen van persoonlijke grenzen. 

Het ontroerende is vooral hoe eerlijk Lieve vertelde over eigen 

vooroordelen. Hoe betuttelend ze Sylvie, een jonge vrouw met een 

groeistoornis, wel niet heeft behandeldt of hoe onwennig ze wel 

niet is als ze de eerste keer Sam, een man zonder handen en 

benen ontmoet en niet weet hoe ze zijn "hand" moet schudden. 

Het ontroerendste voor mezelf was wanneer Lieve over Julie 

vertelde. Julie heeft enkele hersentromboses en -bloedingen 

gehad, waardoor ze gedeeltelijk verlamd is aan haar rechterzijde 

en moeite heeft met spreken. Maar eigenlijk kan je haar handicap 

niet zien. En dat ken ik. Ik heb het syndroom van Engelman-

Camurati (Engel-wat? hoor ik u al denken), een zeldzame 

botziekte die heel veel pijn veroorzaakt, maar je kan aan mij niets 

zien. Dat brengt heel veel onbegrip met zich mee, want wat je niet 

kan zien dat is er voor veel mensen niet. Ik hoop dus van harte dat 

deze lezing niet alleen voor wat meer begrip voor mensen met een 

zichtbare handicap, maar ook wat meer begrip voor mensen met 

een onzichtbare handicap zoals Julie en ik gezorgd heeft. 

(de TV serie over deze tocht loopt op dit ogenblik op één op 

maandagavond) 

Kim Van Cauwelaert  



Paaswandeling op 5 april 2010 te Gooik 
 
Net zoals ieder jaar is het met een klein hartje afwachten of het 

“droog” zal blijven op paasmaandag. Droog in de betekenis van 

geen neerslag. De andere betekenis om het woord droog te 

gebruiken mag ieder naar eigen believen invullen. Tenslotte vraagt 

iedere fysische inspanning om een rehydratatie van het lichaam en 

ook qua humoristische genres “zijn we niet fundamentalistisch”. 

De wandelpaden in Gooik lagen er iets drassiger bij dan op het 

moment van de verkenning. We hebben echter kunnen vaststellen 

dat zowel geoefende als minder geoefende buggy-rijders feilloos 

met de hindernissen op het parcours overweg konden. In deze 

editie werd er gekozen om de hellingen iets minder steil te 

houden, het gevolg was bij momenten een lange sliert van het 

uitgerokken peloton. De bedding van de oude trambaan tussen 

Gooik en Leerbeek werd door iedereen gezwind beklommen, 

waarbij toch wel de bedenking werd gemaakt dat “dien tram toch 

wel wa vitesse kon pakken op zo nen bergaf”. Bij de 

nabeschouwing valt het op dat er traditioneel meer beeldmateriaal 

ter beschikking is van het moment van “ravitaillering” dan van de 

eigenlijke inspanning hoewel we dat van onze kleinsten en 

dappere ukkies niet kunnen zeggen. De inspanning die zij moesten 

leveren om met of zonder de hulp van broer, zus, oma, opa, ma of 

pa het wijdse grasveld papiertjes-vrij te krijgen verdiende echt 

wel een fris-drank. “De Cam”werd met enige vertraging op het 

afgesproken uur bereikt. Stoofvlees of vol-au-vent leken mij dik in 

orde als we op de lege borden die richting keuken vertrokken 

mogen afgaan.  

Voor wie zich niet gewaagd heeft aan “de pruûfplank” geuze of het 

degustatiepallet “De Cam”is er nog een goed excuus om nog eens 

naar Gooik af te zakken. Wat HVV-Pajottenland betreft is ons 

streven iets breder dan de gezelschapspellen van Goliath, 

Ravensburger of MB. Deze paaswandeling was voor ons dit jaar 

een editie tussen 0 en 82.   



Cyclus “Vrouwen in de wereld” 
 
. 
 

Magda Michielsens “Wat is seksisme?” 
Vrijdag 21 mei 2010 om 20u in Kasteel La Motte. 

 

 
Magda Michielsens, doctor in de 

Moraalwetenschap, doceerde Vrouwenstudies 
aan de universiteiten van Nijmegen en 

Antwerpen. Ze is gespecialiseerd in Vrouwen en 

Filosofie en in Gender en Media. Ze schreef 

onder ander “Definiëring van het concept 
seksisme” en “Gender en Humanisme. Voor een 

combattief vrijzinnig feminisme”. 

 

Wat is seksisme eigenlijk? Seksisme is het vellen van een 

waardeoordeel over een persoon op grond van zijn of haar 
geslacht, wat soms leidt tot discriminatie of onderdrukking. 

Meestal bestaat seksisme uit de discriminatie van vrouwen, maar 

dit wil natuurlijk niet zeggen dat mannen niet gediscrimineerd 

worden op basis van hun geslacht.  
 

 

 

Ilah en Judith van Istendael 
Datum nader te bepalen 

Inge Liesbeth Alfonsina (ofte Ilah) en Judith 
Vanistendael komen spreken over hun werk. 

Ilah studeerde toegepaste grafiek en filosofie. 

Tijdens haar studie tekende ze haar dagelijks 

leven en ook na het behalen van haar diploma 

bleef ze tekenen 
Judith Vanistendael werkte samen met 

verschillende uitgeverijen en maakt illustraties in opdracht 

van onder andere MO, MO*, Velt en VOLK. 

 
 

HVV-Pajottenland op het Internet 
 

Sinds geruime tijd kan je ons ook vinden op het internet. Wij 
hebben een eigen blog: http://www.bloggen.be/hvvpajottenland . 

Waar je nieuwtjes vindt en aankondigingen van onze activiteiten . 

Je kunt ons ook mailen via hvvpajottenland@yahoo.co.uk  

 
 

http://www.bloggen.be/hvvpajottenland
mailto:hvvpajottenland@yahoo.co.uk
http://www.judithvanistendael.be/judith.php?p=5


HVV in het Molenhuis te  

Sint-Gertrudis-Pede 

Zondag 9 mei 2010 
 

 
In 1989 werd de Watermolen van Pede, gelegen in Sint-Gertrudis-

Pede (Schepdaal), aangekocht door de gemeente Dilbeek. Na een 

zeer grondige restauratie is de molen sinds 2002 weer 

maalvaardig.  De hondenmolen, ook te bezichtigen op het domein, 

stond tot 1995 aan een boerderij in Moerbeke bij Geraardsbergen.  

In het bijgebouwtje achter het hondenrad bevindt zich het 

botervat en een kleine verzameling molens voor het huishoudelijk 

malen van onder andere graan, groenten, vlees en koffie.  

Het grote molendomein met zijn spaarvijvers, boomgaard, 

kleinschalige waterzuivering en weiden is vrij toegankelijk. Zo 

wordt er op zondag 9 mei van 14u00 tot 17u00 een 

maaldemonstratie gegeven met deze enige maalvaardige 

watermolen van het Pajottenland ! Gelegenheid te over om eens 

af te zakken voor een lentewandeling (de Pedemolen wandeling 

van +/- 10 km start en eindigt aan de watermolen; u kan de 

folder downloaden via onze site : 

http://www.bloggen.be/hvvpajottenland) of een leerrijke 

rondgang op het molendomein. HVV Pajottenland wordt voor één 

dag de uitbater van het molenhuis, dat ook deel uitmaakt van het 

molendomein.  Jullie zijn allemaal welkom voor een lekkere Geuze 

of Kriek, dan wel en kopje hete koffie met een stukje taart. 

 
 

Wanneer: Zondag 9 mei 2010    van 14u00 tot 17u00 
Waar : Watermolen van Pede Lostraat 84 te 1703 Sint-Gertrudis-Pede  

http://www.bloggen.be/hvvpajottenland


Vijftiende Editie van de inmiddels legendarische en onovertroffen 

HVV Pajottenland - Barbie-Q 

Zaterdag 28 augustus 2010 

Kasteel La Motte, St-Ulriks-Kapelle 

Vanaf 15h00 

 

 

Inschrijven voor 15 augustus via hvvpajottenland@yahoo.co.uk 

Of bij Bob Trenson: 02/452.67.76 bob.trenson@skynet.be 

 

Volwassenen: € 23,-  

Kinderen tot 17 jaar: € 15,- 

Kinderen jonger dan 10 jaar tafelen gratis. 

(dranken inbegrepen) 

  

mailto:hvvpajottenland@yahoo.co.uk
mailto:bob.trenson@skynet.be


Will Eisner (1917 – 2005): A Contract with God 
 
 
Will Eisner wordt beschouwd als een van de pioniers van de 

Amerikaanse comicsscene. Eisner onderscheidde zich van zijn 

tijdsgenoten door hoofdzakelijk verhalen te vertellen over de 

gewone mens, zijn held (De Spirit) kwam slechts kort en vaak 

accidenteel in beeld. Ook grafisch gezien was Eisner vernieuwend 

met veel aandacht voor enscenering en typografie. 

Eisner wordt ook aanzien als de peetvader van de moderne 

Graphic Novel met de publicatie van “A Contract with God”. Eisner 

vond dat zijn lezers samen met hem ouder werden en wou hen 

bereiken via volwassen thema‟s en via een normale uitgever 

(Bantan Books).  

A Contract with God, gaat over een jonge jood die denkt een 

persoonlijk contract te hebben met de schepper. Wanneer zijn 

dochter sterft beschouwd hij dit als contractbreuk met God en 

gaat hij zijn eigen egoïstische weg. Na, zoals de karikatuur van 

een jood betaamd, hij stinkend rijk wordt probeert hij via de 

synagoge een nieuw contract met God aan te gaan... 

Eisner‟s inspiratie voor dit intrigerend en diepmenselijk verhaal 

komt van de dood van zijn eigen 16 jarige dochter aan leukemie. 

 

Prijsvraag: Over welk historisch anti-joods complot gaat Eisner‟s 

laatste Graphic Novel “The Plot” ? 

(Antwoorden kunnen ons bezorgd worden via onze blog of via de 

redactie) 

  



 

  



 

 

Programma- Zomer 2010 
 

 

 

 

Zondag 9 mei 2010, tussen 14u en 17 uur 

Molenhuis 
Sint-Gertrudis-Pede  
 
Vrouwencyclus  

 

Vrijdag 21 mei 2010, 20 uur 

Magda Michielsens  
Kasteel La Motte Sint-Ulriks Kapelle 
 

Najaar 2010 

Ilah en Judith Vanistendael 
 

 

 

Zaterdag 28 Augustus 15u 

BBQ  
Kasteel La Motte Sint-Ulriks Kapelle 
 

Woensdag 10 november tem zondag 14 november 

Weekend in Maredsous 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Lidmaatschap Humanistisch Verbond Pajottenland 

 

Door overschrijving op rekeningnummer 001-1777562-16 van 
HVV, Lange Leemstraat 57, 2018 Antwerpen, met vermelding 

„HV-afdeling 146 (= HV-Pajottenland). 

 

A-lid 18 euro (tijdschrift „Het Vrije Woord‟ + „Vrijzinnig 
Pajottenland‟) 
B-lid 7 euro (tijdschrift „Vrijzinnig Pajottenland‟) 


