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Een (vrij)zinnig woord van de voorzitter
Beste Vrienden,
Vooreerst wens ik iedereen een fantastisch 2009 toe. Dat wij allen een zorgeloos jaar tegemoet
mogen zien, met veel vriendschap en liefde. De wereld heeft het afgelopen jaar afgesloten met een
financiële crisis en een aantal bloedige conflicten in de brandende actualiteit. Mijn oprechte wens is
dat wij ons allemaal en overal zullen inzetten opdat deze wereld een betere wereld wordt; niet
enkel voor onszelf, maar voor iedereen.
HVV Pajottenland stapt haar 14de werkingsjaar in met niet minder vreugde en enthousiasme dan de
dertien voorgaande. We vangen het jaar aan met twee nieuwe krachten binnen ons bestuur, wat
ons enkel nog meer vertrouwen geeft in de activiteiten die we voor jullie in mekaar boksen.
In december 2008 hebben we afscheid genomen van Patrick Brické. Patrick was bij de opstart van
onze HV afdeling onze Permanent Educatieve Kracht (afgekort PEK). Iemand die ons in het prille
begin geholpen en gesteund heeft, en ons heel veel heeft bijgebracht en getoond. Zijn
enthousiasme heeft ons destijds heel wat kracht en vertrouwen gegeven en we zullen hem steeds
als een goedlachse maar daarom niet minder gedreven geestesgenoot herinneren.
De activiteiten voor het komende jaar zien er veelbelovend uit. Weinig bescheiden van die
voorzitter denkt u en misschien hebt u ook gelijk.
Desalniettemin ben ik blij met de
aankondigingen voor het komende semester. Alle info vindt u verder in dit nummer: van de diverse
onderwerpen en sprekers, tot de paaswandeling en ons tweejaarlijks aperitiefconcert in Kasteel La
Motte.
Wanneer ik dit schrijf, kijk ik in eerste instantie uit naar de komende ledenvergadering van eind
januari en hoop jullie allemaal te mogen ontmoeten. Het is altijd een aangenaam weerzien van
vrienden die we met de drukke eindejaarsperiode een tijdje hebben moeten missen. Wanneer
jullie dit lezen hebben we het feestmaal al achter de kiezen… Ik ben zeker dat het zal gesmaakt
hebben en dat de sfeer naar goede gewoonte uitstekend was.
Zoals steeds kan u uw reacties, suggesties en uiteraard ook teksten voor dit blad kwijt bij onze
persattaché en hoofdredacteur Dries of bij mezelf (Zavelstraat 81 te 1700 Sint-Ulriks-Kapelle,
02/582.67.55, hvpajot@skynet.be).
Met vriendelijke groet,
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.

Moreel verslag 2008
Beste Vrienden,
Het afgelopen jaar was een merkwaardig jaar.
In de euforie van de economisch vette jaren die eraan vooraf gingen, werden we in 2008 plots
geconfronteerd met de vergankelijkheid van onze comfortabele positie. De financiële sector zakte
in een mum van tijd als een pudding in mekaar. En het toppunt van al, niemand kent er de
oorzaak van of begrijpt waarom dit zó en zó snel moest gebeuren. De greep van de financiële
wereld op ons dagelijks bestaan was groter dan we ooit konden beseffen, toen plots bleek dat
spaarcenten mogelijks weggesmolten zouden zijn. Ik weet trouwens niet of de schade al volledig
werd vastgesteld. 2009 zal waarschijnlijk meer duidelijkheid brengen in vele van die onopgeloste
financiële raadsels van 2008.
2008 maakte ook duidelijk dat de opvolger van Georges W. Bush geen stokoude (zowel in geest als
lichaam) en oorlogszuchtige conservatief zal zijn; de uitdaging voor zijn opvolger is daarom niet
minder enorm. Zal het allemaal veel veranderen, ik weet het niet. Nog nooit heeft een
presidentskandidaat zoveel fondsen mogen ontvangen om een campagne tot een goed einde te
kunnen brengen. Naar aloude gewoonte zal er vroeg of laat afgerekend worden, vrees ik. We
troosten ons echter allemaal met de gedachten dat de boodschap van Obama zonder twijfel op
bepaalde gebieden, een nieuw beleid aankondigt en dat het meer dan waarschijnlijk ook niet veel
slechter kan dan voorheen.
Maar wat bracht 2008 voor onze bescheiden vereniging? In elk geval zijn wij het afgelopen jaar
gespaard gebleven van presidentsverkiezingen. U zal het moeten blijven stellen met uw dienaar
en de bestuursploeg die al jaren trouw de kar trekken. Alhoewel, we hebben het afgelopen jaar
nieuwe krachten mogen verwelkomen binnen het bestuur van HVV Pajottenland. Kim en Marleen
hebben de ploeg vervoegd en dat is belangrijk. Vooreerst kunnen we steeds bijkomende handen
gebruiken, maar ook, en niet in het minst, hebben steeds behoefte aan nieuwe ideeën en prikkels
om de boel fris en levendig te houden.
Naar goede gewoonte zetten wij ook dit jaar in met een nieuwjaarsetentje. De traditionele
ledenvergadering in 2008 ging door op 25 januari in de Plezanten Hof in Kobbegem. Zonder twijfel
een van de meer culinaire afleveringen. En uiteraard zoals steeds bijzonder gezellig.
Tijdens het eerste semester van 2008 hebben we u niet minder dan drie sprekers voorgesteld.
Professor Katia Segers is ons op 29 februari komen onderhouden omtrent “Cultuurindustrieën:
zegen of noodzakelijk kwaad?” Op 18 april heeft Luc De Droogh een bijzonder boeiende
uiteenzetting gegeven over de Scientology beweging. Niet minder interessant was de avond rond
creationisme. Op 30 mei heeft Professor Johan Braekman een bijzonder betoog gehouden over de
merkwaardige en ook wel bedenkelijke gedachteontwikkeling binnen een deel van onze
samenleving die de evolutietheorie inruilt voor creationistische visies zoals bvb de “intelligent
design” theorie. Een gevaarlijke wending die maakt dat wat inmiddels wetenschappelijk bewezen
is, op basis van godsdienstige overwegingen terug wordt over boord gegooid.
Tussen al dat intellectueel geweld hebben we op Paasmaandag nog eens een stevige wandeling
gemaakt. Een besneeuwde Morrette lag aan onze voeten; maar dat mocht de pret niet drukken,
integendeel. In grote getale waren jullie aanwezig, de afspanning ‘de Koekoek’ barstte als het ware
uit haar voegen. Die dag werd in de volgepropte Koekoek trouwens ook de basis gelegd voor het
najaar. We zouden iets doen rond de vierde wereld en als apotheose met Tutti Fratelli de
Driestuiveropera brengen. Een paar glazen geuze en kriek en het enthousiasme van Joël waren
voldoende om de voorzitters van HVV Aalst en Denderleeuw te overtuigen om mee te doen.
Maar eerst was er nog de autozoektocht. Een prachtig parcours door de streek om en rond Asse
werd voor ons met zeshonderd achtenveertig pijltjes uitgetekend door Carl. Dat Carl over een
ongebreidelde fantasie beschikt, werd zonder meer duidelijk door de diverse vragen (de ene nog
zotter dan de andere) die gedurende de rit het competitiepeil moesten verhogen. Op 28 juni werd
ook ik héél even een believer van de intelligent design theorie want: drie vrouwen die onze
autorally wonnen, dat zou Darwin nooit kunnen verklaren. Toen al snel bleek dat één van de
winaressen het bed deelt met de wedstrijdleiding, was al even snel duidelijk dat geen evolutieleer
opgewassen is tegen de vrouwelijke charmes.
De zomer sluiten wij gewoontegetrouw af met onze jaarlijkse BBQ. Dit jaar terug in kasteel La
Motte. Dit jaar terug met heel wat deelnemers. Dit jaar terug in een prachtig zomerzonnetje.
Kortom dit jaar alweer een succes. Nieuw voor dit jaar en tevens bijzonder gesmaakt was de heel
mooie en al even lekkere ijstaart die ons dessertbuffet sierde.
Het najaar van 2008 was een samenspel van twee behoorlijk uiteenlopende thema’s: de
armoedecyclus en Champagne.

De herfst van 2008 werd op 26 september ingezet met een degustatie van Franse schuimwijnen.
Een heuse tour de France met schuimwijnen uit de Elzas, Loire, Bourgogne, Côte du Rhône,
Languedoc en uiteraard Champagne.
Vrijdag 24 oktober heeft Hans Bonte een leerrijke uiteenzetting gegeven over armoede in de
huidige samenleving. Waar zit ze, wat stelt ze voor en hoe kan ze verholpen of vermeden worden.
Hans Bonte had een zeer uitgesproken mening over de problematiek en heeft menigeen onder ons
ongetwijfeld aan het denken gezet.
Zondag 2 november is voor mij ongetwijfeld één van de grote hoogtepunten, niet alleen van dit
jaar maar van onze 13 jarige geschiedenis.
Het heeft bloed zweet en tranen gekost maar de Ploter zat eivol. Een uitverkochte zaal en een
vertederende versie van De Driestuiveropera van B. Brecht en K. Weill gebracht door Tutti Fratelli.
Alles zat perfect. De voorbereiding vroeg de meeste aandacht, nog nooit had één van de drie
afdelingen zo’n groot spektakel in de steigers gezet. Afin, eind goed al goed maar ik moet hier
toch, zonder namen te noemen, iedereen danken die keihard gewerkt heeft; zowel tijdens de lange
voorbereiding als op de dag zelf. Op waarschijnlijk 17 februari ek. zullen we de opbrengst van deze
activiteit officieel overmaken aan de twee projecten die we samen wensen steunen: Nasci en ’t
Sijpken. Bij deze zijn jullie allemaal uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Meer info volgt in ons
volgende boekje.
Het ene feest was nog niet ten einde of we zaten al op de bus om de Champagnestreek de eer te
betuigen die ze zonder twijfel verdient. Op 8 en 9 november hebben we met een bende dorstige
bubbelliefhebbers de streek rond Reims aangedaan. Nooit zullen we echter Bèr vergeten. Neen,
Bèr is geen champagnedorp maar Bèr was onze sympathieke buschauffeur die de sampagne kent
als geen ander: Moet en sjandon of piepper: geen geheimen voor deze uitermate lieve man en die
het hele weekeinde zijn opperste best deed om onze reis tot een succes te maken. Kortom het
was een bijzonder gezellige trip die ons – u raadt het nooit – zelfs tot in het Vlaamse Cassel heeft
gebracht.
Nauwelijks bekomen van de bubbels bracht Freddy Van den Spiegel ons terug tot de harde realiteit
van de globale economische crisis. Op 28 november heeft de hoofdeconoom van Fortis ons een
inzicht gegeven in de wereldse crisis en de daarmee gepaard gaande armoede die zich enerzijds
verplaatst op onze aardbol en anderzijds een enigszins relatief begrip blijkt te zijn indien we de
definitie ervan beschouwen aan de ene of de andere zijde van de wereld…
Ziezo, bij deze hebt u een overzicht gekregen van wat we het afgelopen jaar hebben ondernomen.
Ik hoop dat u er van genoten heeft, wij met de hele bestuursploeg hebben er heel wat plezier aan
beleefd, ook aan de organisatie ervan. Wat mij er toe brengt iedereen te danken die dit jaar op
één of andere wijze een hand heeft gehad in het welslagen van elk van de activiteiten. Ook de
bevriende verenigingen die aan één of andere activiteit hebben deel genomen of deze met wie we
samen één of meer activiteiten georganiseerd hebben. En tenslotte dank ik uit het diepste van mijn
hart de hele bestuursploeg zonder wie ik niet het moreel verslag zou kunnen afleveren zoals ik
vandaag, niet zonder enige voldoening en fierheid, hebben kunnen doen.
Ik dank u en hoop snel te mogen begroeten op één van onze komende activiteiten.
(redevoering uitgesproken door de voorzitter J. Truyts op de ledenvergadering van 30 januari
laastleden)

ARMOEDE VANUIT MACRO-ECONOMISCH STANDPUNT
Voordracht door Freddy Van den Spiegel, 28.11.2008

Van het begrip “armoede” bestaan verschillende definities. In België noemt men arm, wie minder
verdient dan 60% van het gemiddeld inkomen. Voor een alleenstaande komt het neer op € 860 per
maand (35.000 frank dus); voor een gezin bestaande uit twee volwassenen en twee kinderen,
minder dan €1850 (75.000 frank) per maand, of 2.500 frank per dag.Dat geldt voor vijftien
percent van de Belgen (Vlaanderen: 11,3%; Wallonië: 17,7%).En nog: van + 75-jarigen: 27%;
werkenden: 4% en werklozen lopen 15% risico. Wie geen job heeft loopt dus een verhoogde kans
om arm te worden. Daarom legt het Federaal Plan voor Armoedebestrijding de nadruk op
maatregelen tot het aansporen om te werken en, waar het kan, de verhoging van de
minimumlonen Internationaal gezien noemt het IMF (het Internationaal Monetair Fonds) “arm”,
wie minder dan 1,25 dollar per dag kan besteden. Het heeft een brede waaier van mogelijke
remedies, gaande van liefdadigheid, een minimale sociale zekerheid, bevorderen van
zelfredzaamheid, enzovoort. (Om landen in nood te helpen doet het echter niét aan liefdadigheid,
daar gelden authentieke Keynesiaanse regels!). Terugkerend naar België, daar is – hoeft het nog
gezegd – de vergrijzing een steeds groter wordend probleem. De pensioenlast “eet” nu reeds 22%
van ons staatsbudget op. In 2050 zal dat 35% bedragen. Hier spreken wij dus over de armoede
van België. Dat en veel meer legde professor Freddy Van den Spiegel ons uit, gelukkig in een
begrijpelijke taal voor ons, leken. Het werd daarom een leerrijke avond, met een geanimeerd debat
achteraf.

Vrijmetselarij
Achter de poorten van de tempel
Door Jacky Goris-gewezen grootmeester Grootoosten van België
Vrijdag 8 mei 20u

Dagelijks komen in België honderden samen om de eeuwenoude rituelen van de vrijmetselarij te
beoefenen. Wereldwijd zijn dit er enkele tienduizenden zelfs honderdduizenden per dag. Toch blijft
veel van hun doen en laten in de publieke opinie vreemd en geheimzinnig. Tegenstanders
schilderen de vrijmetselarij soms af als een duister genootschap waar snode complotten worden
gesmeed. Voorstanders zien het als een spiritueel genootschap waar vriendschappen worden
gevlochten en de geesten verrijkt.
Jacky Goris zal een tip van de sluier oplichten en ons een blik laten werpen achter de poorten van
hun tempels. Wat is de vrijmetselarij ? Wat heeft zij als doel ? Wie zijn die vrijmetselaars ?
Waarom wordt er zo geheimzinnig over gedaan ? Dit zijn enkele van de thema’s die die avond aan
bod zullen komen.
Vrijdag 8 mei 20u- Kasteel La Motte-Sint-Ulriks Kapelle

Tutti Fratelli
De Afrekening

Dat de opvoering van De Luizenopera door Tutti Fratelli in Ternat alweer een hoogtepunt voor onze
vereniging was, hebben jullie al in het vorige boekje gelezen en gezien: een pakkende opvoering,
een bomvolle zaal, en heerlijk napraten in de bar.
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de samenwerking van HVV Pajottenland met HVV Aalst, HVV
Denderleeuw en AKSENT, ten voordele van twee goede doelen werd opgezet: met name ’t Zijpken
in Aalst en Nasci in Brussel.
Het is dan ook met enige trots – eerlijk toegegeven – dat we jullie vandaag het goede financiële
nieuws kunnen melden. Zoals afgesproken staan de verenigingen de volledige opbrengst af aan de
twee gekozen goede doelen: de totale opbrengst bedraagt niet minder dan €3.270 !!!!!
Dit mooie bedrag kwam tot stand door:
jullie talrijke aanwezigheid
de financiële medewerking van HVV Nationaal
de financiële medewerking van HVV Vlaams-Brabant
de gulle bijdrage van onze sponsors Cottyn-Lecoutre, Reverco & Partners, Fortis
Denderleeuw en Erudict
Hierbij wensen we nogmaals iedereen te bedanken die dit heeft mogelijk gemaakt – niet in het
minst de vele vrijwilligers die hebben bijgedragen tot dit succes.
Zowel ‘tZijpken als Nasci zullen worden uitgenodigd voor de overhandiging van de cheques –
hierover horen jullie later zeker meer.

Paaswandeling editie 2009
Maandag 13 april 10u30

Gaat door in het Hallerbos op maandag 13 April 2009
Plaats en uur van afspraak is de parking ter hoogte van “Brasserie ’t Kriekske” om
10u30
(Kapittel 10 – 1500 Halle)
Contacten met Paashazen en jeneverstokers worden eerstdaags gelegd, wat de weergoden betreft
verlopen de eerste contacten moeizaam hoewel we ons uiterste best zullen doen om de bloei van
de boshyacinten binnen te rijven.
Practische informatie ivm het spijzen van de hongerigen volgt spoedig.
(Wandeling €2.5)

BHV Anders Bekeken
Professor Roel De Groof (VUB)
Vrijdag 6 maart 20u

Uit de Nederlandstalige wikipedia :
Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) is een kieskring en tevens een gerechtelijk arrondissement in
België, dat het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en, in het Vlaams Gewest, de
westelijke helft van de provincie Vlaams-Brabant (Halle-Vilvoorde) omvat. Het gebied telt
1.632.907 inwoners, waarvan 1.048.491 in Brussel en 584.416 in Halle-Vilvoorde (gegevens van 1
januari 2008). Het arrondissement is erg heterogeen samengesteld uit twee taalgebieden: het
tweetalig Nederlands-Franse Brussel en het eentalig Nederlandse Halle-Vilvoorde (genoemd naar
de twee belangrijkste steden in het gebied). Deze situatie voedt de vrees voor een verdere
uitbreiding van de verfransing van Brussel over Vlaamse gemeenten. Ook is er een verschil tussen
het stedelijke karakter van Brussel en het meer suburbane en landelijke karakter van westelijk
Vlaams-Brabant. Het is de enige kieskring en het enige gerechtelijk arrondissement in België dat
meerdere gewesten overlapt.
Uit de Franstalige Wikipedia:
Bruxelles-Hal-Vivorde : L'arrondissement s'étend sur le territoire de deux régions : BruxellesCapitale et la Région flamande, de deux régions linguistiques : respectivement bilingue et
néerlandaise, et de deux territoires provinciaux : le territoire extraprovincial Bruxelles-Capitale et
le Brabant flamand. De là, l'arrondissement ressort également de la compétence de deux
communautés, la communauté flamande (tout le territoire) et la communauté française (Bruxelles
uniquement). Les services fédéraux doivent aussi respecter des lois linguistiques différentes selon
la commune.L'arrondissement est donc composé de deux entités différentes, une bilingue (français
et néerlandais) à Bruxelles et une unilingue (néerlandais) en Brabant flamand. Qui plus est, il
existe une différence entre le caractère urbain de Bruxelles et le caractère plutôt rural de Hal et
Vilvorde. Depuis la Révolution belge de 1830, cet arrondissement est utilisé pour les élections pour
la Chambre et le Sénat. Par le bilinguisme de l'entité bruxelloise, à nette majorité francophone, il
est possible de voter dans tout l'arrondissement pour des partis francophones. Pour le Sénat et le
Parlement européen, la Belgique est seulement répartie en deux circonscriptions, une
néerlandophone et une francophone. Bruxelles-Hal-Vilvorde fait partie des deux.
Zoals je kan lezen leggen beide taalgroepen andere accenten om hetzelgfde te beschrijven. BHV is
het meest gekende drieletterwoord in de Belgische politiek, verschillende regeringen hebben er
reeds hun tanden op stuk gebeten. Hoe is dit historisch kunnen groeien en welek invloeden hebben
hier gespeeld en hoe ervaren Franstaligen de Vlaamse houding ten opzichte van Brussel en BHV ?
Professor Roel De Groof (VUB) schets de historiek achter BHV en de maatschappelijke invloeden
die heden ten dage spelen. Daarna komen twee Franstalige humanisten uit Brussel getuigen hoe zij
de “zaak BHV” ervaren en hoe zij de houding van de Vlamingen over Brussel en de rand ervaren.

Vrijdag 6 maart 2009 om 20 u
Kasteel La Motte-Dilbeek

HVV Pajottenland Aperitiefconcert met
FRIENDS COMBO
Zondag 24 mei 2009 11u
In de lente is het weer zover: HVV organiseert haar tweejaarlijks aperitiefconcert.

Deze editie verlaten we de traditionele paden van de klassieke muziek en verheugen we ons op de
uitstekende jazz van Friends Combo, een kwartet uitstekende muzikanten en goede vrienden
bestaande uit:
•

•
•
•

Freddy Sunder .(zang en gitaar) De gewezen dirigent van de”Vlaamse omroep Big
Band” (BRT) is de muzikaal bezielende kracht achter dit ensemble. Freddy was leraar aan
het Gentse Concervatorium, doceerde in Antwerpen en is één van de oprichters van de
inmiddels vermaarde “Antwerpse Jazz school”. De artiesten die in de loop der jaren door
hem gesteund en begeleid zijn opsommen, is een onbegonnen werk.
René Jonckeer (piano) is één van België’s meest veelzijdige toetsen bespelers. Hij wordt
vandaag nog regelmatig gevraagd voor begeleiding van bezoekende zangers en artiesten.
Zo denken we onder meer aan Toots Thielemans, Shirley Bassy en Nathalie Cole.
Alex Mortier (bas) was een zeer begaafde trompettist die op latere leeftijd is
overgeschakeld op de bas, dit bleek een zegen voor dit orkest .
Piet Smeyers (percussie) is de stichter van dit ensemble en heeft een tiental jaren
samengewerkt met zijn vriend Alex Mortier .

Het repertoire van Friends Combo is hoogstaand en bestaat uit classic-soft-jazz, Bossa-nova’s en
evergreen balades.
Kasteel La Motte is het kader en een Crémant de Bourgogne zal de innerlijke mens verwennen.
Naar goede gewoonte wordt dit alles begeleid met enkele lekkere hapjes.
Het dient geen betoog dat wij, zoals elke editie, beroep zullen kunnen doen op een prachtige
lentezon.
Plaats : Kasteel La Motte, Sint-Ulriks-Kapelle (Dilbeek)
Aanvang : 11 uur
Inkom inclusief aperitief : 7 euro(-16j : 3 euro)

Programma- najaar2008
Vrijdag 6 maart 2009-20u

BHV-anders bekeken
Door Prof.De Groof (VUB)-en franstalige humanisten uit Brussel

Kasteel La Motte, Sint-Ulriks-Kapelle

Maandag 13 april 2009 10u 30

Paaswandeling Hallerbos
Brasserie ’t Kriesken Kapittel 10 1500 Halle

Vrijdag 8 mei 2009-20u

Achter de poorten van de tempel-Vrijmetselarij
Door Jacky Goris (gewezen grootmeester-Grootoosten van België)
Kasteel La Motte Sint-Ulriks Kapelle

Zondag 24 mei 2009-11u

Aperitiefconcert
Freddy Sunder combo
Kasteel La Motte, Sint-Ulriks-Kapelle

Uit De Standaard on-line
De Britse Advertising Standards Authority heeft alle klachten rond een atheïstische
reclamecampagne verworpen.Sinds begin januari rijden in Groot-Brittannië bussen rond met de
tekst There's probably no god. Now stop worrying and enjoy your life. Ruim 300 mensen stapten
naar de ASA omdat de tekst beledigend en misleidend zou zijn. Volgens de ASA is de boodschap
echter niet in strijd met de reclamecode. De campagne is een idee van journaliste Ariane Sherine.
Sherine ergerde zich aan de christelijke advertenties met dreigementen aan niet-gelovigen. Een
aantal Britse humanistische organisaties schaarden zich achter de campagne en zamelden zowat
140.000 pond in om de campagne te financieren.

Lidmaatschap Humanistisch Verbond Pajottenland
Door overschrijving op rekeningnummer 001-1777562-16 van HVV, Lange
Leemstraat 57, 2018 Antwerpen, met vermelding ‘HV-afdeling 146 (= HVPajottenland).
A-lid 18 euro
B-lid 7 euro

(tijdschrift ‘Het Vrije Woord’ + ‘Vrijzinnig Pajottenland’)
(tijdschrift ‘Vrijzinnig Pajottenland’)

