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Algemene Ledenvergadering

Asse, Restaurant Metinas, 25 januari 2013

Bestuursvergadering
Ons bestuur in aktie...

Dries,

Bob,

Jan,

Joël,

Cécile,

Carl,

Tania, Georges, Marleen

Een (vrij)zinnig woord van de voorzitter

Beste mensen,
De aftrap van 2013 is gegeven en voor HVV-Pajottenland zit de eerste
activiteit er al op, de algemene ledenvergadering op 25 januari in
Metinas. Ik hoop dat iedereen genoten heeft van de lekkere maaltijd en
van de gezellige sfeer. De traditie wil dat onze penningmeester onze
financiële positie en het financiële verloop van het voorbije werkingsjaar
toelicht en dat de voorzitter het moreel verslag brengt. Deze keer niet
anders behalve dan dat het voor Jan de laatste keer was dat hij het
moreel verslag bracht. Jan heeft besloten een stap opzij te zetten,
vandaar dat vanaf nu ik met volle toewijding deze taak op mij zal
nemen. Met de start van het nieuwe jaar heb ik de functie van voorzitter
op mij genomen.
Voor wie er niet bij was in Asse herhaal ik nog graag even dat de koers
van onze vereniging niet drastisch zal wijzigen. Vanaf de oprichting was
het ons doel om mensen bij elkaar te brengen die op een ontspannen,
gezellige manier even van gedachten kunnen wisselen onder
gelijkgestemden en dat liefst bij een goed glas bier, soms met lekker
eten en een goed glas wijn. Het is de bedoeling om verder te bouwen op
de prille traditie van de voorbije 18 jaar, zoals het samen gaan wandelen
op paasmaandag, het 2-jaarlijks aperitiefconcert, dat voor dit jaar
geprogrammeerd staat en de BBQ en dat alles afgewisseld met boeiende
en of ontspannende gespreksavonden. Verder proberen we hier en daar
een culturele toets te leggen. Jullie inbreng blijven wij zeer belangrijk
vinden.
De programmatie voor 2013 is bijna volledig rond en belooft boeiend te
worden. In het voorjaar brengen we jullie eerst Sylvain Peeters met een
presentatie over Vrijzinnig Humanisme en vervolgens gaan we op
paasmaandag wandelen in het groene Jette (Dit is geen 1-aprilgrap!).
2013 is het Europees Jaar van de burger en daarbij willen we graag wat
toelichting geven op 26 april. Vervolgens maken we ons op voor het
tweejaarlijks aperitiefconcert. Over dit alles kunnen jullie informatie

vinden in dit boekje. Naar goede gewoonte staat de volledige
voorjaarskalender op de achterflap.
Gedurende de voorbije 13 jaar heeft Jan zeer intens en gedreven het
voorzitterschap van HVV-Pajottenland op zich genomen. Als bestuur zijn
we echter zeer blij dat we kunnen blijven rekenen op zijn inzet en
creativiteit want Jan blijft actief bestuurslid. Toch wil ik uit naam van het
hele bestuur Jan bedanken voor het geleverde werk.
Een klein stukje geschiedenis willen we hier ook schrijven met het
installeren van onze eerste Erevoorzitter. Vanaf dit jaar mag Bob met
trots deze titel dragen; Bob die vanaf het begin mee aan de wieg stond
van HVV-Pajottenland en die tot op de dag van vandaag één van onze
steunpilaren is. Omdat wij, de bestuursleden, Bob zeer erkentelijk zijn
voor zijn werk en inzet van de voorbije jaren maken wij hem onze eerste
Erevoorzitter.
Mij rest nog jullie allemaal een gelukkig en voorspoedig 2013 toe te
wensen en ik hoop van harte jullie te mogen ontmoeten op onze
volgende activiteiten.
Vriendelijke en vrijzinnige groeten,
Marleen Carlé, voorzitter

Redactie: Marleen Carlé, Cécile Rampelberg, Bob Trenson,
Jan Truyts, Carl Wyckaert, Dries Vandermeersch, Theo Troch,
Josse Willaert, Joël Van Rossem.
Reacties, suggesties, teksten: hvvpajottenland@yahoo.co.uk

Weekendje Falaën Cuvée 2012

– een terugblik door Josse Willaert

09-11 november: Opnieuw naar “La Ferme de Chenois”
Voor de 4de keer al organiseerde HVV Pajottenland een weekendje naar
Falaën in de omgeving van de Abdij van Maredsous. Rap bijzijn was de
boodschap want de plaatsen waren snel uitverkocht gezien het succes
van de vorige jaren.
Voor sommigen werd afgesproken om reeds vrijdag in de late
voormiddag te vertrekken en mekaar te ontmoeten in de Abdij van
Maredsous en nadien van de lokale specialiteiten te genieten in resto
“Les Montagnards”. Ook zonder af te spreken vinden andere deelnemers
elkaar in hetzelfde restaurant.
In de late namiddag komen de eerste gasten toe in de ferme en
installeren zij zich in de kamers alvorens nog een kleine wandeling aan
te vatten, kwestie van de honger aan te scherpen voor het avondmaal.
Stilaan sijpelen beetje bij beetje de andere gasten toe. Hout wordt
binnengehaald voor de open haard en de voorbereidingen voor het
avondeten zijn genomen. Klassiek op het menu, Spaghetti van Jan
Truyts.
Voor diegene die voor de eerste maal meegaan, waaronder deze
verslaggever, ontstaat er een gezellige sfeer en krijgt je een gevoel van
warmte en betrokkenheid. Of komt het door de overvloed aan bier en

wijn die geschonken wordt. Er wordt gekaart en op de poolbiljart
gespeeld terwijl anderen zich gezellig installeren rond de open haard
voor een babbel.
De volgende morgen, na een uitgebreid ontbijt is het verzamelen
geblazen voor de eerste wandeling van de dag. Het regent niet, en de
temperatuur is mild voor de tijd van het jaar. Het eerste wat opvalt is
dat de wandeling door een gebied gaat afgezet voor de jacht. Geen
paniek, want die dag wordt er niet gejaagd op groot wild.
’s Middags na een lichte maaltijd besluiten een aantal moedigen om nog
een tweede wandeling aan te vatten terwijl anderen kiezen om het iets
rustiger aan te doen. Deze helpen Bob bij de bereiding van zijn speciaal
soepje op basis van uien en appelen. Verder op het menu voor het
avondeten, Oostenrijkse goulash met stamppot van savooien. Recept
van onze Fred in de keuken bijgestaan door een aantal helpers
waaronder Malou en Jan.
De open haard is wispelturig en zorgt voor de nodige mist in de
leefruimte. Sommigen denken dat het hout onvoldoende droog is maar
met de hulp van een aantal professionele stokers komt de avond
helemaal goed. Ondertussen heeft de jeugd (Nicky en Jan) zich bij de
groep gevoegd.
Zondagmorgen opnieuw een fikse wandeling en samenkomst in het
“Café de la Gare” waar snel een gezellige sfeer heerst en de tongen
loskomen bij het lokale bier.
Terug in de gîte en na de middag neemt de koorts toe om te vertrekken.
De apotheose is voor Luce en Fred die tevergeefs op zoek gaan naar de
sleutels van hun wagen, echter zonder resultaat. Gelukkig kunnen zij
rekenen op de solidariteit (of medelijden) van Ann en Willy om thuis te
geraken. Zij hadden ondertussen al lang besloten om de volgende dag
terug te keren niet alleen om hun wagen op te pikken maar om er
opnieuw een daguitstap van te maken op een zalige omgeving, tenslotte
op een boogscheut van het pajottenland. Zit hier een tip in voor het
volgende w-e van het HVV?
Al bij al een geslaagd weekend en voor herhaling vatbaar.
Josse.

Een Hart voor dieren

– Ingrid Peetermans,vrijdag 30 november 2012

Vrijdag 30 november 2012 kwam Ingrid Peetermans ons vertellen
waaraan zij haar hart verloren heeft, het project FSCPA.
Vol enthousiasme liet zij ons kennis maken met een aantal dieren dat zij
samen met haar man en met de hulp van een 15-tal vrijwilligers opvangt
in een prachtige vierkantshoeve te Pepingen. FSCPA staat voor Federal
Society Against Cruelty for Protection of Animals, het is de Belgische
afdeling van het wereldwijde WSCPA (World Society…) dat zich inzet
voor een nieuwe toekomst voor mishandelde en verwaarloosde dieren.
Een goed jaar geleden gingen zij van start met als eerste "gasten", 6
schattige doch mishandelde pups. Intussen hebben de meesten daarvan
al een nieuw baasje gevonden. Naast kleine dieren worden er ook
grotere dieren opgevangen zoals paarden, ezeltjes en zelfs
hangbuikzwijntjes maar FSCPA is er voor ieder dier in nood. Concreet
komt dit alles neer op het verzorgen, voederen en begeleiden van
mishandelde dieren.
Een gevolg is een regelmatige samenwerking met dierenartsen en
therapeuten. Dieren die om welke reden dan ook (ziekte, overlijden,
verhuis naar niet geschikte locatie, …) niet meer kunnen rekenen op hun
baasje zijn ook welkom.

Het doel om dieren een gelukkige toekomst te geven vertaalt zich
concreet in het laten adopteren van wie ervoor in aanmerking komt. Wie
een dier adopteert verbindt er zich toe dat er na verloop van tijd een
bezoekje wordt geregeld om te zien of het dier echt gelukkig is.
Niet iedere dierenvriend kan een dier in huis halen, daarom is het
mogelijk om op woensdag- en zaterdagnamiddag op bezoek te gaan in
Pepingen. Wanneer je dan je hart verliest aan een viervoeter die daar
woont kan je een "adoptie van op afstand" doen. Voor een kleine
maandelijkse bijdrage kan je meehelpen in het onderhoud en de
verzorging van je hartendief.

In haar uiteenzetting gaf Ingrid ook praktische tips voor toekomstige
baasjes. Waar koop ik een dier, waar let ik op en laat ik mij niet
inpalmen door schattige puppieoogjes. Voor wie meer wil weten hier nog
even het adres van de website www.fspca.be
Marleen Carlé.

Opera at the Movies, Aïda

Kinepolis Brussel, 15 december

Een 20-tal HVV-ers hadden ingeschreven voor de rechtstreekse
transmissie van Verdi’s opera “Aida”, vanuit de New Yorkse Metropolitan
Opera. Het werd, zoals verwacht, een bijzondere ervaring om – ook live
achter de schermen – dit alles te kunnen meemaken vanuit een
confortabele bioscoopzetel. Wereldtop stemmen, performers, orkest en
dirigent; en ook het glaasje bubbels ontbrak niet. Het werd genieten
van begin tot einde.
Zeker voor herhaling vatbaar.... Hou dit boekje verder in het oog.
Joël.

“Metinas”

– Een verduidelijking van een attente Assenaar

Onze Algemene Ledenvergadering ging door in restaurant “Metinas” op
de “met in As”, maar dankzij een bijdrage van een attente lezer uit Asse,
Theo Troch, weten we nu dat er meer achter die naam zit dan alleen
maar Asses dialect:

In Asse bestond er, naast de Hopduvel, ook een Hopengel; haar naam:
METINAS.
Met al haar charmes verleidde zij de Hopduvel en overhaalde hem om de
hopboeren niet meer den duvel aan te doen.
Alzo geschiedde.
De herfststormen stopten en de hopoogsten werden steeds beter!
Dank zij METINAS werd de Hopduvel populair, vereerd en uiteindelijk
gevierd in een groot feest dat naar hem genoemd werd, maar...
met het verdwijnen van de hopvelden vertrok ook de Hopduvel.
METINAS bleef alleen achter.
Zij waart nu rond bij de kleine overgebleven hopvelden als
beschermengel voor diegenen die zich bekommeren over het lot van de
laatste hopvelden!
Theo Troch.

Vrijdag 1 maart 2013, 20u, Kasteel La Motte

De Mens NU ; vrijzinnigheid gisteren,
vandaag en morgen – Sylvain Peeters.
Vrijzinnigen staan vandaag in de wereld met een aantal
vragen. Sommige van die vragen hebben hun oorsprong
in het verleden, andere duiken recent op. Hoe gaan wij
met die vragen om en hoe vermijden we dat we
teruggekaatst worden naar een vroegere periode.
Hoe gaan we om met de oprukkende religiebeweging ? Is onze
maatschappij van vandaag wel zo seculair als we zelf veronderstellen ?
Welke rol en invloed heeft de vrijzinnige beweging vandaag nog in de
politiek ?
Op vrijdag 1 maart laat Sylvain Peeters zijn licht schijnen over de plaats
van vrijzinnigen in het verleden, vandaag en in de toekomst.
Sylvain Peeters is voorzitter van De Mens Nu ; de koepelorganisatie
van Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen in
Vlaanderen en Brussel.
Inkom: €3
Dries.

Paasmaandag 1 april 2013, 10u30, Chalet Laarbeek

HVV-Pajottenland Paaswandeling
Onze paaswandeling dit jaar vindt plaats rond de
Chalet Laarbeek, in de groene omgeving van het
Laarbeekbos en de Jetse parken.
Afspraak om 10u30 aan Chalet Laarbeek,
Laarbeeklaan 145, 1090 Jette (achter het UZ Jette).
Wandeling: €3. Na de wandeling: buffet van omeletten-assortiment met
brood en sla, en een drankenforfait (frisdrank, bier, wijn) voor 2 uur
voor €20 per persoon (kinderen jonger dan 12 jaar aan halve prijs).
Inschrijvingen voor eten en/of wandeling, ten laatste op dinsdag 26
maart 2013, bij Bob Trenson 02/452.67.76 / bob.trenson@skynet.be /
hvvpajottenland@yahoo.co.uk .
Marleen & Joël.

Vrijdag 26 april 2013, 20u, Kasteel La Motte

Problemen over de landsgrens?
helpt.

In het kader van het Europees jaar van de burger stelt HVV-Pajottenland
SOLVIT voor.
Inwoners van de Europese Unie mogen vrij wonen, werken of studeren
in een andere lidstaat. Ook bedrijven mogen zich overal in de EU
vestigen, hun diensten aanbieden en zakendoen.
Maar perfectie bestaat niet, dus kan er in de praktijk al eens iets
mislopen met de toepassing van die Europese rechten.
Is er een probleem van grensoverschrijdende aard dat het gevolg is van
een verkeerde toepassing van de EU-regelgeving en waarbij een
overheidsinstantie is betrokken, dan kan burger of bedrijf aankloppen bij
SOLVIT.
SOLVIT helpt wanneer je problemen hebt met verblijfsrechten in een
lidstaat zoals geweigerde toegang tot het land of een geweigerde
verblijfsvergunning of wanneer je diploma niet gehomologeerd wordt.
Ook wanneer je worstelt met sociale zekerheidsrechten, bijvoorbeeld een
buitenlandse ziekteverzekering, een buitenlands pensioen, kun je bij
SOLVIT terecht. En er zijn nog tal van andere domeinen waarvoor je op
SOLVIT beroep kunt doen.
Aangezien de diensten van SOLVIT aanwezig zijn in alle EU-lidstaten en
in Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein, heeft de dienst toegang tot alle
overheden ter plaatse.
Vaak biedt de dienst een oplossing in minder dan 10 weken.
Dit en nog veel meer doen de medewerkers van deze Europese dienst
met plezier uit de doeken.
Een interessant adres om bij te houden voor in geval van...
Cécile Rampelberg.

Zondag 26 mei 2013, 11u, Kasteel La Motte

Tweejaarlijks aperitiefconcert

Onze tweejaarlijkse activiteit, zoals steeds in kasteel La Motte, heeft
deze keer plaats op 26 mei. Dan wordt ons aperitiefconcert opgeluisterd
door leerlingen van de Kunsthumaniora te Brussel.
Naast een strijktrio (viool, altviool en cello) met leerlingen uit het vijfde
jaar, zal een gitaarduo met leerlingen uit het zesde jaar deze middag
opluisteren.
Verschillende muziekgenres van klassiek tot pop zullen die dag aan bod
komen. Achteraf wordt u beloond met een glas bubbels en hapjes.
Inkom gratis voor onze leden.
Dries Vandermeersch.

Zondag 9 juni 2013,

L'Europe de Rubens,

Het Louvre, Lens (Frankrijk)

Lang geleden dat je Rubens (in het echt)
zag ?
Lens, te ver om eventjes langs te lopen
in je eentje?
HVV-Pajottenland biedt een mooie
oplossing aan.
Op zondag 9 juni maken wij een uitstap
naar het onlangs geopende bijhuis van
het befaamde Louvre in Lens.
Van 22 mei tot 23 september is er een tentoonstelling gewijd aan de
grote Rubens. 170 werken van de artiest, van zijn meesters en zijn
tijdgenoten zijn er te bewonderen.
Het Louvre roept de Europese cultuur van Rubens’ tijd op aan de hand
van schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken en kunstvoorwerpen. De
tentoonstelling tracht het dynamisme van Rubens’ scheppingskracht
weer te geven en vertaalt het spectaculaire karakter van zijn inspiratie.
Zij biedt ook intieme momenten aan die een meer persoonlijke Rubens
tonen.
Het commissariaat van deze tentoonstelling wordt waargenomen door
Blaise Ducos, conservator van het Departement schilderkunst van het
Louvre en gespecialiseerd in de Vlaamse schilderkunst.
Meer info over deze schitterende tentoonstelling vind je op
http://www.louvrelens.fr/prochaines-expositions
Belangstelling?
Laat het zo spoedig mogelijk weten via het mailadres
bob.trenson@skynet.be of zijn GSM nummer 0474 59 64 75.
Zodra wij het deelnemersaantal kennen, doktert het bestuur de meest
voordelige formule voor de verplaatsing uit. Meer info volgt meteen
erna.
Cécile.

Reeks Graphic Novel: De

Dagelijkse Worsteling
- Manu Larcenet

Deze keer een persoonlijke favoriet
van mij. Een reeks begonnen in
2004 en nu alle delen
samengebundeld bij Oog en Blik.
MANU Larcenet is een van de talrijke
auteurs die worden gerekend tot de
Franse nouvelle vague , de
generatie nieuwlichters die al enkele
jaren het mooie weer maakt in de
niet-klassieke strip.
In De dagelijkse worsteling hanteert Larcenet een register dat hem goed
ligt: tranches de vie, het leven zoals het is. In het album maken we
kennis met Marco, een fotograaf die kampt met een burn-out. Marco wil
een nieuw leven beginnen: hij is Parijs ontvlucht en heeft een huisje
gezocht op het platteland. Daar brengt hij de tijd door met niksen,
spelen met zijn kater Adolf of wandelen in de omgeving. Hij begint een
lat-relatie met Emilie, de plaatselijke dierenarts. Zij krijgt het na een
tijdje behoorlijk op de zenuwen omdat Marco zich niet wil engageren,
enkel en alleen omdat hij als de dood is voor veranderingen. Hij zoekt
vooral rust en stabiliteit en probeert uit te vissen wat de oorzaak is van
de vreselijke angstaanvallen die hem geregeld teisteren. Ondertussen
probeert hij de levensfilosofieën van de mensen die hij ontmoet te
begrijpen en naar waarde te schatten. De dagelijkse worsteling is een
ijzersterk album, dat in 2004 werd bekroond met de Prijs voor het Beste
Album op het Festival van Angoulême. De grootste troef van de reeks is
ongetwijfeld haar herkenbaarheid, die nog meer speelt dan in Meneer
Johan van Dupuy & Berberian, zowat het prototype van het genre. Daar
komen de personages wat artificiëler over. Larcenet heeft een heel
eigen, eenvoudige tekenstijl ontwikkeld, die duidelijk schatplichtig is aan
Blain (die neuzen! die arceringen!), een van de boegbeelden van de
Franse nouvelle vague .
Bron: De Standaard
Prijsvraag: Antwoord als eerste op de volgende vraag en ontvang het
Album "De dagelijkse worsteling". Manu Larcenet heeft zich ook
geworpen op een echte Graphic Novel. Tot nu toe zijn er 3 delen hiervan
reeds uitgegeven. Geef de titel van deze graphic Novel.
Carl.

Zondagmorgen.
Ik vraag mij af, wanneer ik
tegenover mijn woning
kerkklokken hoor luiden op
zondagmorgen,
dat oorverdovende, denken
verlammende, brutaal en
ongedisciplineerd geluid,
of God, gesteld al dat hij
hier zou zijn,
hen die hij liefheeft
zo zou willen dwingen
naar dit kille, kale, liefdeloze
stuk architectuur?
Ik zou, als ik in zijn plaats was,
misschien wel houden
van kleine donkere ruimten,
maar liefst zonder mensen,
om ze niet te laten liegen
dat ze mij liefhebben.
Ik zou liever wachten
tot er vanzelf een kwam
zonder geloof, zonder hoop, zonder liefde,
met alleen een alles doordringende behoefte aan stilte.
Dan zou ik denken
Ik schiep de mens
naar mijn gelijkenis.
Pierre H. Dubois.

HVV-Pajottenland op het Internet
Onze blog: http://www.bloggen.be/hvvpajottenland
Onze mail: hvvpajottenland@yahoo.co.uk
Facebook: hvvpajottenland@groups.facebook.com
Kim Van Cauwelaert.

Programma- Voorjaar 2013

Vrijdag 1 maart 2013, 20u

De Mens Nu – Vrijzinnigheid gisteren, vandaag en
morgen – Sylvain Peeters, Kasteel La Motte, St-Ulriks-Kapelle
Paasmaandag 1 april 2013, 10u30

HVV Pajottenland Paaswandeling
Chalet Laarbeek, Jette

Vrijdag 26 april 2013, 20u

Europees Jaar van de Burger – “Solvit”
Kasteel La Motte, St-Ulriks-Kapelle

Zondag 26 mei 2013, 11u

Tweejaarlijks Aperitiefconcert

Kasteel La Motte, St-Ulriks-Kapelle

Zondag 9 juni 2013

Tentoonstelling: L’Europe de Rubens
Het Louvre, Lens (Frankrijk)

Zaterdag 31 augustus 2013, 15u

HVV Pajottenland-BBQ

Kasteel La Motte, St-Ulriks-Kapelle

Lidmaatschap Humanistisch Verbond Pajottenland
Door overschrijving op rekeningnummer 001-1777562-16 van
HVV, Lange Leemstraat 57, 2018 Antwerpen, met vermelding
‘HVV-afdeling 146 (= HVV-Pajottenland).
Lidgeld voor 2013: 10 euro

