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Een (vrij)zinnig woord van de voorzitter

Beste vrienden,
En de lente is terug in het land. De paaswandeling mocht er zijn: in
hartje Brussel eitjes rapen; wie had dat ooit gedacht?
Maar dat is niet alles, want er staat nog een traditionele lenteactiviteit op
het programma: het tweejaarlijks aperitiefconcert. Op 29 mei ontvangen
we Lakshmi; net voor ze de wereld gaat veroveren met haar prachtige
stem, komt zij onze middag opluisteren met haar prachtige liedjes. Alle
details vindt u verder in deze editie.
Een andere traditionele buitenactiviteit is onze jaarlijkse Barbie-Q; dit
jaar op zaterdag 27 augustus en terug in Kasteel La Motte. We
verwachten terug heel wat inschrijvingen en dus zijn we ook op zoek
naar helpende handen, zowel in de voorbereiding als op de dag zelf.
Kandidaten kunnen zich steeds melden bij mezelf of Marleen Carlé.
Tenslotte wil ik nog meegeven dat we in het najaar een reeks
gespreksavonden zullen organiseren rond ‘De Maakbare Mens’.
De Maakbare Mens vzw heeft als doel het brede publiek kritisch en
correct te informeren over de medische en biotechnologische
ontwikkelingen en de ethische vragen die zich daarbij stellen.

We hebben reeds alle onderwerpen kunnen vastleggen en de VZW heeft
reeds toegezegd om sprekers vrij te maken. Enkel zijn we nog de laatste
afspraken aan het maken omtrent deze sprekers.
Alle details krijgen jullie in de volgende editie van ons mini-magazine.
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, Dries Vandermeersch.
Carl Wyckaert.
Reacties, suggesties, teksten: hvvpajottenland@yahoo.co.uk

Nog één keer terugkijken op 2010:
Het moreel verslag van de voorzitter
2010
Voor sommigen was het een jaar zoals een ander, voor anderen is het
onvergetelijk. Een aantal onder ons willen het jaar 2010 misschien zo
snel als mogelijk vergeten.
Voor HVV Pajottenland was het business as usual wat wil zeggen dat de
klassiekers de verwachtingen inlosten en dat er naar goede gewoonte
tijdens het jaar ook een paar behoorlijke uitschieters waren.
Zoals steeds beginnen we het jaar aan tafel. Bistro Margaux zag ons
niet graag komen en besloot dan maar met vakantie te gaan. Gelukkig
konden we op 29 januari terecht in restaurant De Fakkel in Ternat en het
was een bijzonder gezellige en lekkere avond. Ook onze penningmeester
die zich even Didier Reynders waande, was in zijn beste doen.
Het voorjaar van 2010 stond in het teken van het thema ‘Vrouwen in de
wereld”. In totaal hebben we - telkens in ons Kasteel La Motte - drie
sprekers aangeboden:
De eerste was fotografe Lieve Blancquaert. Het was duidelijk dat zij zich
van het thema niet bewust was. Haar uiteenzetting handelde over
“Voorbij de grens”, het TV-programma en dito boek dat ze gemaakt had
met tien minder validen. Lieve Blancquaert is niet enkel een
getalenteerde fotografe maar ook een enthousiaste spreekster en
bijzonder joviale vrouw. Lieve beet de spits af op 26 februari 2010.
Tweede in de rij was Samira Bendadi. Op 12 maart kwam zij ons
onderhouden over dolle amina’s, feminisme in de Arabische wereld.
Laatste spreker in deze reeks was Magda Michielsens. Op 21 mei bracht
zij een boeiende uiteenzetting over seksisme. Wars van alle clichés heeft
zij getracht een inzicht te geven in de problematiek van seksisme.
Deze reeks van sprekers werd afgewisseld met twee wat lichtere
activiteiten. De eerste was onze jaarlijks paaswandeling. Dit jaar ging
deze door op 5 april en de setting was het mooie Gooik.

Op 9 mei was HVV de uitbater van het Molenhuis van de watermolen in
Sint-Gertrudis-Pede. Dit was de eerste maal dat we ingingen op dit
initiatief en het was – ook gezien het goede weer - een schot in de roos.
Niets is zo gezellig als te kunnen genieten van de eerste lentezon. Weet
dat dit jaar in september het molenhuis terug voor één dag van ons zal
zijn.
Op 28 augustus was er de traditionele BBQ in kasteel La Motte. Naar
goede gewoonte was het weer een denderend succes. Het was dit jaar
op het nippertje maar ook het weer zat goed mee…
Na het thema vrouwen in de wereld werd het weer eens tijd voor een
echte man. Niemand minder dan onze eigenste Dries Vandermeersch
kwam op 24 september een overzicht geven van 10 jaar CLB. Het was
bijzonder spijtig dat de opkomst zo laag was want de uiteenzetting was
zeer interessant en boeiend.
Op 22 oktober 2010 was Raymonda Verdyck te gast in La Motte. Als
afgevaardigd bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs is zij de best
geplaatste persoon om een inzicht te geven in de toekomst van het
neutraal onderwijs.
Tweejaarlijks organiseren we een weekenduitstap met 11 november. Dit
jaar was het weer zover en het werd een oude bekende bestemming:
Maredsous. In de tuin naast het kasteeltje van Madame Desclée de
Maredsous staat een prachtige gîte. En van 10 tot 14 november was
deze gîte de onze. Deze keer zat het weer niet echt mee maar de
ambiance was er des te meer. We hebben er een onvergetelijke uitstap
van gemaakt met lekker eten, goede wijn, een kwis, een film met blote
venten, toch af en toe een wandeling maar vooral goed gezelschap en
een leuke sfeer.
We zijn het jaar 2010 geëindigd met een schaterlach. Lies Lefever heeft
onze laatste activiteit opgeluisterd met haar bijzonder grappige maar ook
snedige liedjes. Daarnaast heeft ze ook enkele prachtige interpretaties
van klassieke kleinkunstnummers gebracht. Dat ze iedereen aan het
lachen kan brengen, twijfelt niemand meer aan. Er zijn geruchten dat
Lies zelfs lid zou worden van HVV Pajottenland. Misschien zal dan elke
spreker er in de toekomst aan zijn voor de moeite.

Indien ik goed tel hebben we in 2010 niet minder dan 11 activiteiten
georganiseerd. Vergeet niet dat we ook vier maal per jaar ons
bescheiden tijdschriftje naar u toezenden. Ik vind dit allemaal een
behoorlijke prestatie. Dit is niet mogelijk zonder een bestuursteam dat
keihard werkt. Bij deze wil ik dan ook iedereen van het bestuur danken
voor de inzet en ook voor de goede ideeën.
Wanneer ik nu al deze activiteiten zo op een rijtje zet, was 2010 toch
geen gewoon jaar met business as usual maar misschien een grand cru
jaar.
We doen alvast ons best om in 2011 hetzelfde of misschien wel beter te
presteren. Aan jullie om en te oordelen maar vooral om te komen en te
genieten, want uiteindelijk is het voor onze leden dat we het doen.
Jan TRUYTS, 28 januari 2011.

11 februari 2011: Zijn boeken gevaarlijk?
Raymond Stroobants
Natuurlijk zijn boeken gevaarlijk ! Al ooit eens een Dikke Van Dale naar
je hoofd gekregen, of de 36 delen van de Encyclopedia Brittanica ?
Alle gekheid op een stokje, maar de vraag over vrijheid van
meningsuiting blijft een pertinente vraag. Raymond Stroobants nam ons
dan ook mee doorheen de hele geschiedenis van de boekdrukkunst en
censuur. De klassiekers zoals Mein Kampf, de “index” van de kerk, de
Duivelsverzen en de Deense Cartoons kwamen volop aan bod, maar ook
de discussies over Herman Brusselmans en zijn bekende slachtoffers
gaven aanleiding tot boeiende discussies.
Het werd in ieder geval duidelijk dat vrijheid van meningsuiting
misschien niet “absoluut” is, maar dat men verdomd goede redenen
moeten hebben voor men iets uit de rekken mag nemen. Nogmaals
bedankt Raymond Stroobants voor de boeiende avond.

Carl Wyckaert.

18 maart 2011: Trappistenorde en
trappistenbieren door Jef Van den Steen

Dat Jef Van den Steen algemeen erkend is als dé bierexpert in
Vlaanderen hadden we al aangekondigd in ons vorige boekje. Maar niet
alleen wist Jef een dozijn boeiende verhalen te brengen over abdijbieren
en trappisten ook had Jef een antwoord op de vele vragen die ons
publiek op hem mochten afvuren.
Het is altijd genieten als een spreker zijn onderwerp beheerst, maar deze
man was daar toch heel ver in gegaan. Niet alleen bleek Jef een
ervaringsdeskundige – hij wist tijdens zijn uiteenzetting een aantal
Orval’s soldaat te maken – hij is ook in verschillende trappistenorden
ingetreden. Gelukkig voor ons – en voor hem – was zijn intrede steeds
beperkt tot een week.
Het werd een mooie en leerzame avond. Eén minpuntje: voor de
meesten van ons is het niet makkelijk om een uurtje of langer naar een
verteller te luisteren terwijl die voor onze neus rustig een paar Orval’s
uitslurpt. Gelukkig had onze brouwer voor de gelegenheid gezorgd voor
trappisten in de bar, zodat ook dat na de uiteenzetting werd
goedgemaakt.
Joël Van Rossem.

Paaswandeling in Brussel
Goudblommeke in Papier, maandag 25 april, 10h30

Naar goede gewoonte organiseert HVV Pajottenland ook dit jaar een
paaswandeling. Deze keer trekken we op paasmaandag naar onze
hoofdstad (als we tegen dan nog niet gesplitst zijn natuurlijk), meer
bepaald de vijfhoek.
We vertrekken om 10.00u aan het Goudblommeke in Papier, het
vroegere stamcafé van o.a. René Magritte, waar we ook onze wandeling
beëindigen. Meer dan waarschijnlijk komen we onderweg ook de
paashaas tegen. In het Goudblommeke schuiven we aan voor de lunch
die bestaat uit een ruim Brussels buffet met dessert. Inschrijven is
verplicht.
Het Goudblommeke in Papier
Cellebroerstraat 55
1000 Brussel
www.goublommekeinpapier.be
Prijs wandeling: 3€
Prijs buffet: tot 5 jaar gratis; van 6 tot 12 jaar: € 9; vanaf 13 jaar en
volwassenen: € 18.
U kan zich ten laatste op 18/04/11 inschrijven bij Bob Trenson op
02/452.67.76, bob.trenson@skynet.be of via
hvvpajottenland@yahoo.co.uk .
Kim Van Cauwelaert.

”Taal en Politiek” – Professor Els Witte
Kasteel La Motte, vrijdag 6 mei 2011, 20u

De invloed van de taal in de politiek is ons de laatste weken meer dan
duidelijk geworden. Soms is het verhelderend afstand te nemen van de
vlugge dagdagelijkse nieuwsgaring. Hierbij kan het in een historisch
perspectief plaatsen van de taalproblematiek in België helpen. Hoe is
deze taalproblematiek gegroeid ? Welke waren de vorige oplossingen om
de zaak te ontmijnen, en wat speelde mee om de oplossing te bereiken?
Wat is de invloed hierbij van de internationalisering en Europeanisering?
Komt het ooit nog goed tussen Vlamingen en Walen?
Professor Els Witte heeft generaties studenten aan de VUB ingewijd in
de beginselen van de Belgische politiek. Eind 2010 verscheen van haar
hand het boek “Strijden om Taal”. In dit werk gaat ze dieper in op deze
breuklijn in de Belgische politiek. Op een wetenschappelijke manier
maakt zij een historische analyse van de taalstrijd.
Op 6 mei licht ze dit werk toe en zal ze ook dieper ingaan op de
specifieke aspecten van Brussel en de Brusselse rand.
Dit belooft een boeiende avond te worden die ingaat op een actueel
thema. Hopelijk hebben we op dat ogenblik al een regering.
Professor Els Witte : Taal en Politiek
Vrijdag 6 mei 20u, Kasteel La Motte. Inkom: €3.
Dries Vandermeersch.

Tweejaarlijks (gratis) Aperitiefconcert
Kasteel La Motte, zondag 29 mei 2011, 11u

Op zondag 29 mei 2011 organiseert HVV Pajottenland opnieuw een
gratis aperitiefconcert voor zijn leden in Kasteel La Motte. Deze keer
wordt de muziek verzorgd door Lakshmi. Deze voorlopig nog onbekende
zangeres komt ons betoveren met haar prachtige stem. Haar liedjes
klinken erg Keltisch, maar zijn wel degelijk eigen werk.
Naar goede gewoonte wordt dit alles begeleid met een Crémant de
Bourgogne en enkele lekkere hapjes.
Het dient geen betoog dat wij, zoals voor elke editie, beroep zullen doen
op een prachtige lentezon.
U kan zich ten laatste op 22/05/11 inschrijven bij Bob Trenson op
02/452. 67.76, bob.trenson@skynet.be of via
hvvpajottenland@yahoo.co.uk .

Kim Van Cauwelaert.

Zestiende Editie van de inmiddels legendarische en onovertroffen

HVV Pajottenland - Barbie-Q
Zaterdag 27 augustus 2011
Kasteel La Motte, St-Ulriks-Kapelle
Vanaf 15h00

Inschrijven via hvvpajottenland@yahoo.co.uk
Of bij Bob Trenson: 02/452.67.76

Volwassenen: € 25,Kinderen tot 17 jaar: € 15,Kinderen jonger dan 10 jaar tafelen gratis.
(dranken inbegrepen)

HVV in het Molenhuis te Sint-Gertrudis-Pede
Zondag 11 september 2011

Na het succes vorig jaar zal HVV ook dit jaar een middag het Molenhuis
in Sint-Gertrudis-Pede uitbaten. Het grote molendomein met zijn
spaarvijvers, boomgaard, waterzuivering en weiden zijn vrij
toegankelijk. Zo wordt er op zondag 11 september 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
Pedemolenwandeling van +/- 10 km start en eindigt aan de
watermolen, 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 een kopje hete koffie
met een stukje taart.
Wanneer: Zondag 11 september 2011
Van 14u00 tot 17u00
Waar : Watermolen van Pede
Lostraat 84 te 1703 SintGertrudis-Pede (Schepdaal)
Jan Truyts.

Barron Storey:
The Journals Marat Sade & Life After Black
David Choe: “Nobody draws better than Barron.

Not you, not your little sister, your architect dad,
not your rebellious ex-boyfriend who draws with
his own blood, not the most talented kid at your
art school.”
Het moest er eens van komen. Na een reeks van
heel bekende strips, wou ik jullie twee graphic
novels voorstellen van Barron Storey, mijn
favoriete artiest en persoonlijke vriend.
Barron, geboren in 1940, is één van de laatste nog actieve grote
illustratoren van de VS. Zijn werk kan je bewonderen op de klassieke
covers van Time Magazine en National Geographic, de muurschilderingen
in het National History Museum in New York of op de eerste tekeningen
van de Space Shuttle in het Smithsonean Museum.
Alhoewel minder bekend bij het grote publiek is hij een begrip onder de
moderne Graphic Novel meesters zoals Dave McKean, Bill Sienkiewcz,
Kent Williams, David Choe en vele anderen. Dankzij zijn lessen en zijn
“visual journals” heeft hij velen geïnspireerd om een totaal andere
beeldtaal te gebruiken voor dit medium.
Barron heeft een heel hectisch
en traumatisch leven achter de
rug en gebruikt zijn dagboeken
als houvast. Momenteel moet hij
ongeveer een 200tal visuele
dagboeken hebben. Twee van
deze dagboeken zijn
gepubliceerd; ”Marat Sade” en
“Life After Black” die samen ook
één geheel vormen. Beide
dagboeken verwerken het thema
van “Marat Sade” zoals in het
theater van Peter Weiss, “King
Lear” van Shakespeare en

Barrons persoonlijke bedenkingen en emoties van elke dag. Op elke
bladzijde van deze dagboeken word je visueel verwend en mag je de
teksten doorgronden.
Geen eenvoudige klus, geen boekjes om snel in een halfuurtje af te
werken, maar zoveel om te ontdekken.
Win een set van deze twee journals door als eerste op volgende vraag te
antwoorden: De titel “Life After Black” is een verwijzing naar een periode
gedurende de ambstperiode van een bepaalde Amerikaanse president
waar Barron enkel zwarte kleding droeg. Het boek begint dan ook met
de eedaflegging van zijn opvolger waar Barron weer kleur in zijn
garderobe zal aanbrengen. Over welke eedaflegging spreken we ?

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 kan
ons ook mailen via hvvpajottenland@yahoo.co.uk

Programma- Voorjaar 2011

Paasmaandag 25 april 2011, 10u30

HVV Pajottenland Paaswandeling door Brussel
met lunch in het “Goudblommeke in papier”.
Vrijdag 6 mei 2011, 20u

Taal en politiek – Professor Els Witte
Kasteel La Motte, St-Ulriks-Kapelle
Zondag 29 mei 2011, 11u

Tweejaarlijks HVV Pajottenland Aperitiefconcert
Kasteel La Motte, St-Ulriks-Kapelle
Zaterdag 27 augustus 2011, 15u

16de legendarische en onovertroffen HVV Pajottenland Barbie-Q
Kasteel La Motte, St-Ulriks-Kapelle
Zondag 11 september 2011, 14u-17u

HVV Pajottenland in het Molenhuis
Watermolen van Pede, St-Gertrudus-Pede (Schepdaal)

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

