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BBQ HVV Pajottenland, Kasteel La Motte,
28 augustus 2010

Een (vrij)zinnig woord van de voorzitter

Beste vrienden,
De herfst was er dit jaar vroeg bij. Misschien was dat de reden waarom
er wat minder deelnemers waren op de jongste activiteiten. Nochtans
waren de sprekers en hun onderwerpen van topniveau. De afwezigen
kunnen het nalezen in de verslagen; zij die er bij waren kunnen
nogmaals nagenieten.
Het najaar brengt ons alleen maar meer moois en boeiends. In
november wordt tweejaarlijks een uitstap georganiseerd. Na Champagne
(vergeet niet te bij bestellen indien je voorraad op is !) in 2008, wordt
het dit jaar terug Falaën. Alweer gaan we naar die prachtige gîte met
zicht op het abdijklooster van Maredsous. Inschrijven kan niet meer
want we zijn reeds weken volgeboekt.
December wordt lachen geblazen want dan komt Lies Lefever (zie foto).
Dit aanstormend talent heeft het allemaal om het te maken in de wereld
van de stand-up comedians. Haar weg naar de top brengt haar op
vrijdag 3 december naar Kasteel La Motte. Tijdig kaarten reserveren is
de boodschap want de plaatsen zijn beperkt. Meer info vind je verder in
deze editie.

Wat 2011 betreft hebben wij met het bestuur ook al ons huiswerk
gemaakt. Het programma voor het voorjaar staat reeds zo goed als vast.
Jullie kunnen nu al vrijdag 28 januari in de agenda vrijhouden, want dan
zal onze jaarlijkse ledenvergadering doorgaan, dit maal in het Krekelhof
in Gooik.
Tot heel binnenkort op één van onze activiteiten.
Met vrijzinnige groeten,
Jan Truyts

Redactie: Marleen Carlé, Bob Trenson, Jan Truyts, Kim
Van Cauwelaert, Joël Van Rossem, Dries Vandermeersch.
Carl Wyckaert.
Reacties, suggesties, teksten: hvvpajottenland@yahoo.co.uk.

24 september: 10 jaar CLB:
Tussen droom en werkelijkheid?
Op vrijdag 24 september bracht (onze) Dries
Vandermeersch, Directeur CLB Brussel, een
boeiende en overzichtelijke uiteenzetting van de
taken van het CLB. Ook de voornaamste
uitdagingen waarmee de organisatie en hijzelf
dagelijks wordt geconfronteerd kwamen
uitgebreid aan bod.
Omdat een beeld (een schema, in dit geval)
meer zegt dan duizend woorden, vind je
hieronder een volledig overzicht waarvoor het
CLB allemaal staat.

Het werd een zeer aangename en tevens leerrijke avond.
Bedankt Dries!
Marleen Carlé.

22 oktober: Raymonda Verdyck over het
Gemeenschaps Onderwijs (GO!).
Zoals steeds op een vrijdagavond, kwam Raymonda Verdijck, sinds iets
meer dan een jaar afgevaardigd bestuurder van het GO! Onderwijs van
de Vlaamse gemeenschap, toelichten wat de rol is van het GO! in de
21ste eeuw.
Een grondwettelijke rol die het GO! krijgt toebedeeld, maar daarvoor niet
altijd de nodige middelen en slagkracht krijgt van de overheid. Naast
gemeenschappelijke problemen die ook andere onderwijsnetten kennen
zoals de jarenlange verwaarlozing van de schoolgebouwen door de
Vlaamse overheid, wees ze ook op de specificiteit van het GO!. Zij hield
dan ook een pleidooi om dringend naar oplossingen te zoeken hiervoor.
Met het huidige jaarlijks budget voor schoolgebouwen toegekend aan
het GO! zal het meer dan 100 jaar duren om aan alle noden tegemoet te
komen.
Een specificiteit die erin bestaat dat de grondwettelijke rol om de vrijheid
van onderwijs te garanderen en een pluralistisch pedagogisch project
aan te bieden soms voor wrijvingen zorgt. Hoewel ook het grote vrije
katholieke net zich pluralistisch noemt blijft dit bij woorden. Pluralisme
botst soms met de grondrechten van onze samenleving. Zij illustreerde
dit met het ganse debat rond het al of niet dragen van een hoofddoek in
de scholen van het GO! Als voorbeeld van de grondwettelijke taak die
het GO! duidelijk opneemt gaf zij het voorbeeld van Antwerpen waar het
GO! het voortouw neemt om nieuwe scholen te bouwen om zo elk kind
zijn recht op onderwijs te garanderen.
Raymonda besloot met een positieve toekomstvisie omdat tijdens haar
vele bezoeken aan scholen van het GO! het dynamisme en het
enthousiasme van leerkrachten en directies een opvallende factor zijn.
Dit geeft haar moed om verder te bouwen aan een slagkrachtig GO!
onderwijs.
Dries Vandermeersch.

Stand-Up Comedy: Lies Lefever
Kasteel La Motte, Vrijdag 3 december, 20u
Kom dat zien !!! Kom dat zien !!!
Lies Lefever komt naar het HVV !!!
Jong nieuw comedy talent van
eigen streek hebben we kunnen
strikken!!! Lies doet momenteel
voorprogramma’s van Kamagurka
en Phillipe Guebels, treedt op in de
laatste show en komt nu solo naar
Kasteel Lamotte !!!
Het is nog net geen Sinterklaas, maar vrijdag 3 december om 20.00
uur is het zover.
Ze is zwart, slechtziend, vrouw en grappig. Allemaal tegelijk. Ze schrijft
gevaarlijk lichte liedjes op gitaar, over bomma’s die geen tijd hebben om
te babysitten. ‘Het moet goed zijn, want na drie minuten is het al niet
meer leuk dat ik een neger ben.’
Ik denk dat niemand beter dan Lies kan verbeelden wat “vrouwen in de
wereld” betekent. In Rwanda als baby weggegooid, zuur in haar ogen
gekregen, 30 jaar geleden geadopteerd in België en gelukkig getrouwd
met Joost en moeder van twee kinderen.
Geen topic is haar te vreemd, totaal zonder complexen praat en zingt ze
over de meest uiteenlopende onderwerpen. Dit wordt geen sessie voor
mensen met lange tenen en bekrompen geesten, al de anderen gaan
een heel leuke en misschien wel bevrijdende avond tegemoet.
Tot straks Lies !!!
Vrijdag 3 december 20.00
Kasteel Lamotte
Inkom €3 leden, €5 niet-leden.
Reserveren aan te raden: bob.trenson@skynet.be
Carl Wyckaert.

Algemene Ledenvergadering
Vrijdag 28 januari 2011, ’t Krekelhof, Gooik
Op vrijdag 28 januari 2011 houdt HVV Pajottenland zijn volgende
ledenvergadering. Tijdens deze vergadering krijgt u het financieel en
moreel verslag van het afgelopen werkingsjaar. Het nuttige wordt bij ons
altijd aan het aangename gekoppeld, dwz er wordt niet alleen
vergaderd, maar ook lekker gegeten.
Op vrijdag 28 januari bent u vanaf 20.00u welkom in restaurant ’t
Krekelhof, Drie Egyptenbaan 11, 1755 Gooik, www.krekelhof.be
Menu aan €44
(dranken inbegrepen: witte en rode wijn en water)
Zacht gegaarde doradefilet, gepofte trostomaatjes met tagliolini en
béarnaise van basilicum
"Berkshire" lende met een zalf van wortel en komijn, gratin van zoete
aardappel en natuurlijke jus met sechuan peper
(vleesvervangende schotel op aanvraag)
Moëlleux van chocolade met Baileys-ijs en crumble van speculoos
Koffie en zoetigheden
Kindermenu (tot 12j) aan €20
Tomatenroomsoep
Kaaskroket (1 stuk)
Kipfilet met appelmoes en frietjes, of
Kindersteack met sla en frietjes
Kinderijsje
Inschrijven is verplicht en dient te gebeuren ten laatste op donderdag 20
januari 2011 bij Kim (0476/68.00.61 of hvvpajottenland@yahoo.co.uk ).
Kim Van Cauwelaert.

Vrijdag 11 februari 2011: Zijn boeken
gevaarlijk? – Raymond Stroobant
Raymond Stroobant is van opleiding licentiaat Germaanse filologie. Hij
studeerde in 1973 af aan de V.U.B. en tot eind jaren 80 was hij leraar
Nederlands en Engels in diverse scholen van het
Gemeenschapsonderwijs.
Hij hield evenveel van Louis Paul
Boon, Hugo Claus en Jan Wolkers
als van Jimi Hendrix, The Rolling
Stones en Bob Dylan, en toen hij
eind jaren 80 de kans kreeg om
van zijn hobby zijn beroep te
maken, maakte hij de overstap
naar de VRT waar hij
muziekproducer werd bij Radio 1.
Daar stelde hij programma's
samen als Pili-pili, O draaibaar
België, Classics en Intercity. Hij
schreef ook de gesmaakte reeks 'De Beatlejaren' waarin hij terugblikte
op zijn jeugd in een Brabantse gemeente dichtbij Brussel.
Hij is altijd een voorstander geweest van Het Vrije Woord en daarover
gaat ook zijn lezing 'Zijn boeken gevaarlijk?' Daarin neemt hij literaire
censuur op de korrel. Mag Herman Brusselmans B.V.'s beledigen in zijn
columns? Moeten we de verspreiding van 'Mein Kampf' verbieden? En
zouden we 'Kuifje in Afrika' niet beter uit de winkelrekken halen?
Het debat is geopend !!
Wanneer: vrijdag 11 februari 2011
Waar: Kasteel La Motte, Lumbeekstraat 20 te 1700 Sint-Ulriks-Kapelle
Inkom: 3,- Euro
Jan Truyts.

4e Atheïstische Trefdag: Atheïsme en humor
HVV Gent organiseert op 27 november 2010 de vierde Atheïstische
Trefdag en HVV Pajottenland zal er ook zijn.
Het programma ziet er als volgt uit :

10u30 Ontvangst door Frederik Dezutter,
voorzitter HVV Gent
10u40 Jean-Paul Van Bendegem, filosoof
11u10 Paul Cliteur, filosoof
11u40 Pauze
12u00 Nigel Williams, ‘Geloof mij’
13u00 Receptie

Inkom inclusief receptie bedraagt: € 15
Inschrijvingen is verplicht bij Ria Gheldof - Humanistisch Verbond
Gent op het nummer 09 220 80 20 of per mail
“hvv.gent@geuzenhuis.be” - www.geuzenhuis.be.
De inschrijving is slechts geldig na overschrijving van € 15 op rekening
van HVV Gent: 979-0698446-51.
Locatie: ICC Gent, Citadelpark 1, 9000 Gent.
Wij spreken af met HVV Pajottenland op 27 november 2010 om
09u30 op de markt van Ternat alwaar wij in karavaan en
middels carpooling de tocht naar Gent zullen inzetten.
Voor info bel ons secretariaat of mail hvvpajottenland@yahoo.co.uk
Jan Truyts.

Champagne van Fernand Lemaire!

Beste vrienden,
In 2008 hebben we met HVV Pajottenland een bezoek gebracht aan de
Champagnestreek.
Een van de uitschieters van die reis was ongetwijfeld het bezoek aan het
Champagnehuis Fernand Lemaire in Hautvillers. De prijs kwaliteit
verhouding van deze wijnen is uitstekend en er werd toen trouwens een
behoorlijk aantal flessen gekocht.
We zijn nu twee jaar verder en misschien moet ook bij jou de kelder
terug aangevuld worden.
Op 28 november zakken we voor een dagje af naar Hautvillers. Indien
gewenst kunnen we ook voor jou wat flessen meebrengen.
Volgende Champagnewijnen kunnen besteld worden:





Millesimé 2002 aan 17,7 Euro per fles
Brut aan 13,9 Euro per fles
Brut in halve flesjes aan 12,9 Euro per fles
Brut in magnum aan 29,1 Euro per fles

De prijzen zijn inclusief kosten. Afhankelijk van de totale bestelling,
zullen we een korting kunnen bekomen. Deze korting zal integraal
overgemaakt worden aan een nader te bepalen goed doel.
Het is belangrijk dat u voor 20 november de bestelling doorgeeft én
betaling uitvoert.
Betalen dient te gebeuren op het nummer 001-2656082-07 van HVV
Pajottenland met vermelding van de bestelling (bvb 12 x brut magnum).
Jan Truyts.

Andere kerkfinanciering:
het debat is eindelijk geopend

Björn Siffer, woordvoerder HVV
HVV, Samenleving, Standpunt, Zingeving,
zelfbeschikking

De uitspraken van aartsbisschop Léonard over AIDS als immanente
gerechtigheid, laten we voor zijn rekening. Veel belangrijker is het feit
dat het debat over een eerlijker financiering van de levensbeschouwingen in België eindelijk op gang is gekomen. HVV heeft een
aantal voorstellen.
De huidige regeling is het resultaat van een historisch compromis, dat
dateert uit een periode dat de katholieke kerk nog een quasi-monopolie
had op geloof. Bovendien is het een anachronisme dat de Belgen nog
steeds herstelbetalingen doen voor de confiscatie van kerkgoederen door
Franse revolutionairen in de 18de eeuw. Het systeem is dus historisch
gegroeid, maar er is geen enkele reden meer om dit voorbijgestreefde
model aan te houden.
HVV is blij dat na Open VLD nu ook sp.a en Groen! de kat de bel
aanbinden en met voorstellen komen. Open VLD stelt voor om de
financiering van de levensbeschouwingen te regelen via de jaarlijkse
belastingbrief. Een beetje zoals het Duitse systeem van Kirchensteuer of
het otto per mille-systeem in Italië.
HVV wil zeker bijdragen tot het debat over alternatieven. “Een mogelijk
alternatief voor de belastingbrief, is het tellen van de
levensbeschouwelijke gemeenschappen via de zesjaarlijkse
gemeenteraadsverkiezingen. In tegenstelling tot de belastingbrief
garandeert het geheim van de verkiezing volledige anonimiteit. Net zoals
bij verkiezingen kunnen mensen dan eventueel blanco stemmen. In dat
geval wordt het percentage blancostemmen afgetrokken van de globale
financieringspot.” Zegt Björn Siffer, woordvoerder van HVV. Zo
vermijden we dat de globale pot alsmaar blijft toenemen en dat het

systeem op zijn eigen grenzen vastloopt. Want vandaag zijn er zeven
levensbeschouwingen erkend (zes godsdienstige en één nietconfessionele). De erkenning van de boeddhisten als tweede nietconfessionele gemeenschap is ook al in kannen en kruiken en naar
verluidt werken ook de hindoes en de Armeense orthodoxen aan hun
erkenningsaanvraag.
Naast het systeem van financiering van de levensbeschouwingen via het
Ministerie van Justitie, bestaat er ook een navenant financieringssysteem
voor de temporalia. Dit zijn de gebouwen en dagelijkse
werkingsmiddelen van de levensbeschouwingen. Ook hier dringt een
verandering zich op. Ook hier zitten we met een archaïsch systeem dat
we danken aan het Keizerlijk Decreet dat Napoleon in 1801 afsloot met
paus Pius VII en waarvoor de Belgen nog steeds afdragen, ook al zijn ze
niet gelovig. De gemeenten zijn nog steeds verplicht om de tekorten van
de kerkfabrieken bij te passen, net zoals de tekorten van de kathedrale
kerkgemeenschappen, de orthodoxe kerken en de islamitische moskeeën
door de provincies moeten worden bijgepast.
De kerkfabrieken kosten de gemeenten jaarlijks verschrikkelijk veel geld
en controle is er nauwelijks. “HVV stelt dan ook voor dat de lokale
burgemeesters, die ambtshalve deel uitmaken van de kerkfabriek, hun
controlerecht scherper zouden uitvoeren.” zegt Siffer. Zij kunnen zich
desnoods laten vertegenwoordigen door een schepen – bijvoorbeeld de
Schepen van Financiën – of door een gemeenteraadslid.
Daarnaast is het ook aan te raden dat de gemeenten de detailposten van
de rekeningen en begrotingen van de kerkfabrieken zouden opvragen.
Vandaag heeft men meestal enkel inzage in de globale posten. Men zou
de kerkfabrieken ook kunnen laten fusioneren, een beetje naar analogie
met de gemeentelijke fusies in 1976-77. Op die manier kan de
solidariteit tussen de kerkfabrieken spelen: wat de ene kerkfabriek tekort
komt, kan bijgepast worden door de andere(n).

Graphic Novel Reeks
Asterios Polyp
- David Mazzucchelli
"Asterios Polyp" is het verhaal
van een egocentrische leraar
architectuur, verteld door zijn
doodgeboren tweelingsbroer.
Asterios is een theoreticus die
zijn architecturale ontwerpen al
vaak bekroond zag maar nooit
gerealiseerd.
Hij is een radicale aanhanger van
het dualisme: het is wit of zwart,
goed of slecht, functioneel of
decoratief, er is geen plaats voor
grijze zones.
Bij de aanvang van het boek
bevindt het vijftigjarige
hoofdpersonage zich in een
deprimerende toestand: zijn grote liefde, de schuchtere, emotionele
Hana heeft hem verlaten en tot overmaat van ramp breekt er brand uit
in zijn appartementsgebouw waardoor hij letterlijk enkel nog de kleren
aan zijn lijf over houdt.
Mazzuchelli's tekenstijl en bladindeling lijken op het eerste gezicht een
koele geforceerde bedoening maar bij lezing valt meteen op hoezeer
meerdere tekenstijlen en kleurpatronen doeltreffend en ongekunsteld
ten dienste staan voor het overbrengen van emoties, gevoelens en
karakters.
Dit is ook van toepassing op de letterzetting waarbij alle personages een
afzonderlijk lettertype hebben, hierdoor elk een eigen stem
krijgend. Zelfs de kleuren en de structuur van het boek hebben een
symbolische functie.

Mazzuchelli toont op ongeziene wijze aan hoe krachtig de negende kunst
kan zijn, dat een strip niet louter tekeningen met tekstballonnetjes hoeft
te zijn. "Asterios Polyp" zou kunnen het voorwerp vormen van een
uitgebreide analyse of voer zijn voor discussies. Het is dus enorm
ambitieus qua opzet maar dit belemmert op zijn minst het overbrengen
van emoties.
Hoewel het hoofdpersonage dus een dualist is, toont het boek aan dat
emotie en rede wel degelijk samengaan en hoe!
Een echte aanrader !!!
Bron: Stripelmagazine september 2009 (Koen Claeys)
Prijsvraag, geef als eerste het juiste antwoord en win dit boek:
Asterios Polyp heeft de eerste LA Times Book prize gewonnen in de
categorie Graphic Novel. Welke Graphic Novel is de tot nu toe enige
winnaar van een Pulitzer prijs ? hvvpajottenland@yahoo.co.uk
Carl Wyckaert.

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

Programma- Najaar 2010
Donderdag 11 tot zondag 14 november
HVV Weekend naar Maredsous, Ferme du Chenois (volzet)
Zondag 28 november 2010

HVV Pajottenland rijdt naar de Champagne streek
Vrijdag 3 december 2010, 20u

Stand-Up Comedy: Lies Lefever,
Kasteel La Motte, St-Ulriks Kapelle
Vrijdag 28 januari 2011, 20u

Algemene Ledenvergadering HVV Pajottenland
Restaurant ’t Krekelhof, Gooik
Vrijdag 11 februari 2011, 20u
Zijn boeken gevaarlijk? - Raymond Stroobant
Kasteel La Motte, St-Ulriks Kapelle
Vrijdag 18 maart 2011, 20u
Trappistenbier - Jef Van Den Steen
Kasteel La Motte, St-Ulriks Kapelle
Vrijdag 25 april 2011, 20u

HVV Pajottenland Paaswandeling door Brussel
met lunch in het “Goudblommeke in papier”.
Lidmaatschap Humanistisch Verbond Pajottenland
Door overschrijving op rekeningnummer 001-1777562-16 van
HVV, Lange Leemstraat 57, 2018 Antwerpen, met vermelding
‘HV-afdeling 146 (= HVV-Pajottenland).
Lidgeld voor 2011: 8 euro

