
De inzet voor een beter
bestuur van de gemeenten 
De gemeenten Kraainem en
Wezembeek-Oppem zijn de
slechtste leerlingen van de klas,
stelde gouverneur De Witte tij-
dens een toespraak te Kraai-
nem. Hij zinspeelde op het
gebrek aan een lange termijn
beleid op elk domein: Financi-
ën, Openbare Werken, Cultuur,
Jeugd, Sport, Personeel enz..
Deze vaststelling is een ver-
woording van het gevoel dat bij
de voorzitters leeft. De beide
gemeenten worden geleid door
Franstalige meerderheden die
als eerste prioriteit de taalstrijd
zien en niet het echt beleid van
de gemeenten. Bijna voortdu-
rend heeft de VLD met con-
structieve  voorstellen getracht
de gemeenten beter te besturen.
Hierdoor groeide de VLD tij-
dens de jongste twintig jaar uit
tot een klankbord voor de bur-
gers en tot gesprekspartner voor
alle andere partijen. 

Open en verdraagzaam om-
gaan met burgers
De vier voorzitters hebben een
duidelijk Vlaams imago en
laten er ieder op hun wijze geen
twijfel over bestaan dat Kraai-
nem en Wezembeek-Oppem
Vlaamse gemeenten zijn tout
court.
Deze harde en duidelijke stel-
ling wisten zij als eersten en
enigen te lijmen aan de realiteit
dat er in de beide gemeenten
een meerderheid aan Franstali-

ge medeburgers zijn. Via een
open en verdraagzaam pro-
gramma slaagden zij erin de
harde taalstrijd te doorbreken
en via vergelijk en dialoog de
gemeenschappen dichter bij
elkaar te brengen zonder
afstand te doen van het uit-
gangspunt. Ook het plaatsen
van de verdere europeanisering
– meer dan twintig procent van
onze burgers zijn buitenlanders
uit de EU- op de politieke agen-
da is hun verdienste.

Belastingen laag houden en
waar het kon ze afschaffen
Aan de burgers mogen slechts
de inspanningen gevraagd wor-
den die nodig zijn om de ver-
schillende werken en de admi-
nistratie te financieren. Zoals de
kip op haar ei, zo waakten de
voorzitters er de jongste decen-
nia over dat de gemeenten niet
te veel belastingen inden van
hun inwoners. Ook slaagden zij
erin diverse taksen te laten
afschaffen: denken wij aan de
milieubelasting en de verhaal-
belasting. De beide gemeenten
behoren tot de top tien van
gemeenten met de laagste
belastingvoeten. Door het laks
beleid van de meerderheid
groeiden de spaarpotten in
beide gemeenten echter aan-
zienlijk aan. Dit belet niet dat
de Franstalige meerderheid
steeds opnieuw tracht de
belastingen te verhogen. Die
verhoging is in Kraainem intus-
sen een feit vanaf 2006 als, om

te beginnen, de personenbe-
lasting verhoogd wordt van 5%
naar 7%. Waakzaamheid is dus
dubbel geboden om te beletten
dat de verhogingen van de
belastingen niet buitensporig
worden.

Kansen geven aan het cultu-
reel leven, de sport, de
gepensioneerden en de
jeugd.
Een plaatselijke politieke partij
leeft niet geïsoleerd. De voor-
zitters zaten menig uur in de
auto of  op de metro richting
diverse kabinetten en ministers
om te pleiten voor meer wer-
kingsmiddelen, voor ondersteu-
ning van initiatieven ter bevor-
dering van het cultureel leven of
voor de uitwerking van één of
ander project. Denken wij maar
aan de gemeenschapscentra De
Kam en De Lijsterbes, de speel-
pleinwerking, het muziekonder-
wijs, de bibliotheken, de Neder-
landstalige Basisscholen, de
jeugdclubs, de kinderopvang,
sportclubs, het avondonder-
wijs…. Allemaal verwezenlij-
kingen van de gehele Vlaamse

gemeenschap , maar  waarvoor
heel wat gesprekken en energie
werden en worden vrijgemaakt
door de voorzitters en de man-
datarissen van de lokale afde-
ling.

Specifieke situatie van de
faciliteitengemeenten uitleg-
gen aan de partijleiding en
ministers
De lokale voorzitters zijn ook
de spreekbuis naar de hogere
leiding in de partij. Dat de VLD
de jongste jaren de leiding heeft
over de Federale en de Vlaamse
regering vraagt een bijzondere
inspanning. Onze gemeenten
zijn geen gewone Vlaamse
gemeenten zoals de anderen.
Onze gemeenten vragen om
maatwerk, om specifieke acties
en doelgerichte besluitvorming.
Dit is misschien wel de moei-
lijkste taak van de voorzitter.
De kennis van de eigenaardige
situatie in onze gemeenten
overbrengen aan de gezagsdra-
gers is niet evident. Bij alle par-
tijen heerst er een acuut gebrek
aan kennis van de faciliteiten-
problematiek. Deze lacune

wegwerken is nodig, zoniet
worden besluiten genomen die
te weinig effect hebben op
lange termijn en die een te klein
positief effect hebben op het
Vlaams karakter van de regio.

Intussen gaat de politieke strijd
verder. In het najaar gaat de
VLD in Kraainem aan tafel zit-
ten met de vertegenwoordigers
van de andere partijen en
meningen. Immers, stellingen
zullen moeten ingenomen wor-
den en kandidaten aangeduid.
Dit alles met de bedoeling zich
zo handig en voordelig moge-
lijk bij de gemeenteraadsverkie-
zingen van oktober 2006 bij de
kiezer aan te bieden. Onze
voorzitter Joost Vanfleteren
samen met de mandatarissen
raadslid/volksvertegenwoordi-
ger Luk Van Biesen, schepen
Louis Hereng in Kraainem,
raadslid Wilfried Servranckx in
Wezembeek-Oppem en alle
bestuursleden staat borg voor
open en constructieve gesprek-
ken met allen die van goede wil
zijn.

Vier op een rij voor een liberaal bestuur
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van Kraainem • Wezembeek-Oppem

de Burgerkrant  EEN OPEN
EN BREDE KIJK
OP UW STREEK

VLD
D U R V E N  V E R N I E U W E N

N r.  2  -  2 0 0 5  -  V L D - K r a a i -
n e m - We z e m b e e k / o p p e m  -
Ve r a n t w o o r d e l i j k e  u i t g e -
v e r :  L o u i s  H e r e n g

V.l.n.r. Marcel Bets (voorzitter 1985-1986; Louis Hereng (voorzitter 1986-2001); 
Joost Vanfleteren (voorzitter sedert januari 2005) en volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen (voorzitter 2001-2004).

Vier voorzitters heeft de VLD Kraainem /Wezem-
beek-Oppem sinds de oprichting van de PVV reeds
gekend. De Burgerkrant bracht hen samen in dit
nummer. Een beter bestuur voor de faciliteitenge-
meenten, gestoeld op liberale principes, stond en staat
centraal in hun motief om de afdeling te leiden. 
Elke voorzitter heeft zijn eigen aanpak en dat is ook
logisch. Bij de vier voorzitters die de VLD Kraainem/
Wezembeek-Oppem hebben geleid, was dit niet
anders. Toch zijn er tal van constanten in hun werking
te bespeuren.

in Cammeland Kraainem, Lijsterbessenbomenlaan
Zaterdag 1 oktober van 18u. tot 22.30u. 
Zondag 2 oktober van 11.30u. tot 15.30u.

20ste Eetfestijn
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Het is niet altijd evident de organisatie
van zulk project in goede banen te lei-
den. Er komt immers zoveel bij kijken.
Maar vrij vlug werd de basis gelegd van
een tweedaags volksfeest dat liberalen
uit onzer beider gemeenten en sympathi-
santen van die liberalen dichter bij elkaar
zou brengen. Als datum werd Half Oogst
gekozen omdat die datum overeen komt
met de vroegere Kraainemse Begijnhof-
feesten. En die Begijnhoffeesten waren
jaar na jaar succesvol. Waarom zou het
niet lukken met de “Blauwe Feesten”?
Voor een eerste keer een prestigieus pro-
gramma aanbieden leek de organisatoren
terecht te hoog gegrepen. Daarom werd
er in de eerste plaats voor gezorgd dat
iedere bezoeker aan zijn trekken zou
komen. Leute, vriendschap en plezier
waren de voornaamste ingrediënten
Voeg daarbij lekker bier en wijn, taart en
koffie en een smakelijke en stevige bar-
becue. Wat moet een mens nog meer
hebben om enkele gezellige uurtjes door
te brengen?
Uiteindelijk kon duivel-doet-al Willy
Deswert  een welgevulde tweedaagse
voorstellen.
De “Blauwe Kraainemse Feesten” von-
den een onderkomen in het groen en in
de beschutting van de Gemeentelijke
Basisschool

Senioren dansen
Het feest begon op zaterdag 13 augustus
in de late namiddag. Zij die dat wilden
konden onmiddellijk genieten van de
barbecue en de bar terwijl de kinderen
hun hartje konden ophalen in het spring-
kasteel. De muzikale omlijsting werd
verzorgd door een erg gesmaakte Street-

band. Velen zochten enthousiast de dans-
vloer op. Intussen kwam de Blauwe tom-
bola doorlopend aan bod: immers er
waren vele mooie prijzen te winnen.
Later op de avond namen de “Blue
D.J.’s” de fakkel over van de Streetband.
Zij zorgden er voor dat dansbare muziek

werd uitgekozen. Het feest duurde die
eerste dag tot 1u. ‘s ochtends want toen
moest “de tent” gesloten worden.
Omwonenden hebben immers ook recht
op nachtrust.
De dag nadien (‘s zondags) werd het
feest verder gezet al op het middaguur.
Hongerigen werden gespijsd en dorsti-
gen gelaafd en verder werd de bar alle
eer aangedaan, de muziek draaide op
volle toeren en de kinderen waren niet
van het springkasteel weg te slaan.

Hoogtepunt van de namiddag was het
erg gewaardeerde optreden van de men-
sen van de “derde leeftijd”. Zij dansten
op de tonen en het ritme van bekende
nummertjes. Taart, ijs, koffie of een fris-
se pint hadden zij zeker verdiend en zij
die niet gedanst hadden ook niet. Dit
optreden van “Jonger dan je denkt” werd
onmiddellijk gevolgd door het optreden
van BV Rita DENEVE. Zij werd op het
podium geïnterviewd door Willy 
Deswert en zij sprak over haar lange car-
rière als zangeres. Zij vertelde anekdoten
en kleine geheimpjes, dingen waar zelfs
haar trouwste fans nog nooit van
gehoord hadden. Intussen stelde zij zelf
haar toptien samen terwijl de dansvloer
meer dan volliep!
En toen kwam de trekking van de hoofd-
prijzen van de tombola aan de beurt: een
kleurentelevisie, DVD, romantisch eten-
tje, reizen, enz.
Iedereen trok voldaan en tevreden huis-
waarts. Ook de bestuursleden van Libra-
do en VLD waren bijzonder tevreden.
De ruime opkomst en het enthousiasme
van de aanwezigen zullen hen er toe aan-
zetten nog beter te doen volgend jaar!

in Cammeland Kraainem, Lijsterbessenbomenlaan
Zaterdag 1 oktober van 18u. tot 22.30u en Zondag 2 oktober van 11.30u. tot 15.30u.
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Een gok die de moeite waard loonde

ZITDAGEN DIENSTBETOON:
Elke maandagavond van 18u.-20u.: 
zitdag volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen
Elke dinsdagavond van 18u.-20u.: 
zitdag van schepen Louis Hereng

Blauwe Feesten een succes!

De talrijke aanwezigen lieten zich de barbecue goed smaken. De dansers van “Jonger dan je denkt” op hun best...

Enkele maanden geleden werd, binnen het dagelijks bestuur van de
VLD Kraainem/ Wezembeek-Oppem en binnen het bestuur van de
socio-culturele kring Librado, voor het eerst gesproken over het op
getouw zetten van de “Blauwe Feesten”, volksfeesten zeg maar. 

Ere-gaste Rita Denève haalt samen met Librado-voorzitter 
Willy Deswert haar mooiste herinneringen op.

V-Trefpunt
Ons permanent secretariaat: sociaal dienstbetoon en politiek studiecentrum

Ons V-Trefpunt is het secretariaat van volksvertegenwoordiger

LUK VAN BIESEN en schepen LOUIS HERENG
Tel. 02/306.94.97 - Fax 02/306.94.98 
Vredeplaats 1, 1950 Kraainem
website: www.lukvanbiesen.be 
e-mail: Vtrefpunt@lukvanbiesen.be 
Openingsuren: 
elke werkdag van 9u. tot 18u. Gelieve te verwittigen bij bezoek.







De speelpleinwerking is
opnieuw achter de rug.
Ouders en leiding kijken
tevreden terug. Het was
opnieuw een voltreffer. Na
een evaluatie in de herfst, de
opleiding van diverse moni-
toren via vervolmakingcur-
sussen met Kerstmis en
Pasen, start een nieuwe uit-
daging in Pasen , namelijk
de voorbereiding van de
speelpleinwerking in de
zomer 2006. Dit zal onge-
twijfeld spannend worden,
want 2006 is een jubi-
leumjaar. En dat zal

gevierd worden.

Info Speelpleinwerking 
’t Kraaiennestje : 
hoofdmonitor 
Wendi Deswert
J. Van Hovestraat 110
tel . 02/720.75.54.

Samenwerking “ ‘t Kraaien-
nestje” en “Pardoes” moet
leiden tot uitbouw, bijko-
mende kwaliteit en meer
discipline  
In het najaar zullen diverse
gesprekken, onder leiding van
de VLD- Kamerlid Van Bie-

sen, doorgaan om de beide
speelpleinwerkingen beter op
elkaar af te stemmen. Een
nauwe samenwerking kan
immers alleen maar de kwa-
liteit van de speelpleinwer-
king ten goede komen. Ook
kunnen infrastructuur, materi-
alen en leiding uitgewisseld
worden. Dit alles ten dienste
van onze kinderen. Een toon-
beeld dat Nederlandstalige
initiatieven succesvol kunnen
zijn in de Vlaamse rand rond
Brussel. 
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De speelpleinwerking ’t Kraai-
ennestje is dan ook uitgegroeid
tot de grootste Nederlanstalige
speelpleinwerking uit de facili-
teitengemeenten. Het succes van
deze werking ligt vooral in de
prachtige omkadering van de
Nederlandstalige Basisschool
(Bricoutlaan 61), de enthousi-
aste leiding, de gedisciplineerde
hoofdleiding en de goede voor-
bereiding en uitwerking van het
dagprogramma . Na de periode
van de heer Randy van Groen,
de sympa-

thieke leraar uit Gooik, kwam
een vierkoppige damesleiding
de hoofddienst uitmaken. Meer
dan vijf jaar namen zij de leiding
op zich : kleuterleidster Sandra
Geens, wiskundelerares Sabien
Verheyden, sportleerkracht
Roxanne Martens en pedagoge
Wendi Deswert. Dit jaar werd
een nieuw team van hoofdlei-
ding uitgebouwd met als hoofd-
verantwoordelijken: Wendi Des-
wert, Kathy Godts en Cindy
Defré. 

Sinds toenmalig schepen Luk Van Biesen de Nederlandsta-
lige speelpleinwerking op initiatief van de Vlaamse politie-
ke partijen CVP en VLD, opnieuw leven in blies, steeg het
aantal kinderen van een dertigtal naar meer dan tweehon-
derd. Gemiddeld komen dagelijks gedurende acht weken
zestig kinderen in de Nederlandstalige basisschool samen
om te knutselen, tekenen, spelen, ravotten, zingen rondom
een vastgelegd weekthema. 

Kraainems “’t Kraaiennestje” barst 
uit zijn voegen

Orchette-orgel in Sint–Pie-
terskerk komt eindelijk terug
Na een afwezigheid van vier jaar krijgt
de Sint-Pieterskerk haar gerestaureerde
Orchette-orgel terug. Maar eerst dienen
er elektriciteits-, verlichting- en geluids-
aanpassingswerken te gebeuren. Op
vraag van VLD -Kamerlid Van Biesen
gaf de Vlaamse minister voor Monumen-
ten, de heer Van Mechelen , hiervoor nu
een subsidie van € 23.000.

Enkele maanden geleden kwam er een
vraag van enkele leden van de kerkfa-

briek, om bij de minister het dossier voor
de aanpassingswerken aan te kaarten.
Sinds 2001 had de firma Lapon de
restauratie van het  Orchette-orgel onder
haar hoede genomen. Een project dat
gesubsidieerd werd door de Vlaamse
overheid voor € 290.000 werd voltooid,
maar kon zonder de nodige aanpassings-
werken niet teruggeplaatst worden. Het
gerestaureerde orgel bleef dus bij de
restaurateur. Na een onderhoud met de
minister en na de nodige briefwisseling,
kwam uiteindelijk het ministerieel
besluit  voor betoelaging van de aanpas-

singswerken. Het Vlaams gewest zal
voor liefst 60 % van de werkingskosten
tussenkomen en dat is toch ongeveer
23.000 euro. Voor de andere  40 % teke-
nen de provincie Vlaams-Brabant, het
gemeentebestuur en de Kerkfabriek.

Indien alle instanties nu de zaak grondig
aanpakken en samenwerken, moet het
mogelijk zijn om opnieuw orgelmuziek
te beluisteren in de Sint-Pieterskerk. Een
mooi orgelpunt aan dit dossier zou een
kerstconcert zijn met vermaarde orgel-
muziek. Wij kijken er alvast naar uit.

Bescherming patrimonium prioriteit voor liberalen

in Cammeland Kraainem, Lijsterbessenbomenlaan
Zaterdag 1 oktober van 18u. tot 22.30u en Zondag 2 oktober van 11.30u. tot 15.30u.

20ste Eetfestijn

Kraainem en Wezembeek-Oppem: Nederlandstalige speelpleinwerking zit in de lift

De St-Pieterskerk van Wezembeek

“Speelpleingangers” moeten niet gemotiveerd worden.

Hoofdmonitrice Wendi had de kinderen heel wat te vertellen.
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Onder impuls van de VLD (toen
nog PVV), bij monde van onze
mandataris Louis Hereng en
met de steun van Luk Van Bie-
sen werd een waterbekken
gebouwd onder leiding van
prof. Berlamont van de KUL,
de specialist bij uitstek op het
gebied van hydraulica. Bedoe-
ling was de overvloedige water-
massa automatisch af te sluiten
en die massa, gedurende de
regenval, op te vangen in een
bekken. Eens het onweer voor-
bij gaan de “sluizen” automa-
tisch weer open en het water
kan weer zijn gewone loop vol-
gen. Wij schrijven begin van de
negentigerjaren. Laag Kraai-
nem leek voorlopig gered. Maar
100% zekerheid had men niet.
En dat bleek zo te zijn. 

Om verschillende redenen zal
Laag Kraainem (een gebied van
een goede 4 ha) voortdurend op
zijn hoede moeten zijn voor het
water. Een waarheid als een koe
is dat water nog altijd naar
beneden loopt  en aangezien
Laag Kraainem op één van de
laagste punten van de Woluwe-

vallei ligt duurt de strijd tegen
water er verder. Men moet
weten dat, in eerste instantie,
het water dat Laag Kraainem te
slikken krijgt komt van kilome-
ters hogerop, zijnde Bosvoorde,
Oudergem, St.-Pieters-Woluwe,
St.-Lambrechts-Woluwe. Op
het moment dat het overtollige
water Kraainem moet verlaten
gaat dat niet meer omdat de col-
lectoren reeds vol zitten. Het
water wordt teruggestuwd en ...
Laag Kraainem zit met de mise-
rie.

Werken tijdens het
bouwverlof
Op woensdag 29 juni was het
weer zover. Een ongemeen
zwaar onweer, gepaard gaande
met een nooit geziene regenval,
zorgde er voor dat niet alleen
Laag Kraainem maar nog elders
in de gemeente (omgeving
gemeentehuis, Jourdainpark,
omgeving begraafplaats ) en
naburige gemeenten zoals St.-
Lambrechts Woluwe, Wezem-
beek-Oppem, Zaventem…het
zwaar te verduren kregen.
Enkele dagen later zou ook

West-Vlaanderen ruim zijn deel
krijgen.
Gevolg was dat het Kraainems
wegendek om verscheidene
plaatsen niet meer berijdbaar
was. Met het grote bouwverlof

voor deur moest dringend inge-
grepen worden. Gelukkig was
er toch één aannemer die
akkoord ging om de herstel-
lingswerken uit te voeren tij-
dens de verlofperiode: kostprijs
€ 250.000. Maar deze oplos-
sing is niet definitief. Kraainem
alleen kan dit levensgroot pro-
bleem niet oplossen. Daarom
stelt de VLD voor rond de tafel
te gaan zitten met de buurge-
meenten omdat die ook gecon-
fronteerd worden met hetzelfde
probleem. Pas als een een-
drachtige oplossing uitgedok-
terd wordt zal de wateroverlast
tot het verleden behoren. Maar
dit idee kost tijd en geld. Sche-
pen Hereng zal dit voorstel aan-
kaarten bij het college zodat de
nodige contacten kunnen
gelegd worden.

Jourdainvijver
Dat de regenval absoluut buiten
het gewone was blijkt uit het
feit dat de vijver gelegen achter
de Jourdainvijver overliep
omdat de Maalbeek het water
niet meer kon slikken en omdat
er een massa water van de ber-
men van de Ring afstroomde. In
een kwartier tijd gutste niet
minder dan 12.000 kubieke

meter water in de Jourdainvij-
ver: een mini tsunami. Het
gevolg was dat een gedeelte van
de reeds voltooide restauratie-
werken aan de Jourdainvijver
over een afstand van honderd
meter vernield werd. Kostprijs
van de herstelling 31.000 euro
Indien dezelfde watermassa zou
neergekomen zijn in, laten we
zeggen, drie kwartier tijd, dan
zou er nergens wateroverlast
geweest zijn. Bij een gevecht
met de natuurelementen trekt de
mens altijd aan het kortste
eind… Intussen zijn de herstel-
lingen achter de rug.

Voorlopige oplevering
De eigenlijke restauratiewerken
aan de Jourdainvijver schieten
goed op. Gehoopt wordt op het
einde van deze maand de voor-
lopige oplevering te kunnen
doen.  Laatste probleempjes
waren o.m. het effenen van het
wandelpad rondom de vijver,
het aanplanten van struiken en
bomen, draineren in de
onmiddellijke omgeving van
het restaurant d’Oude Pastorie
en de Witte Huisjes en het plaat-
sen van laddertjes opdat het
waterwild  gemakkelijk het
eiland zou kunnen bereiken.

De kosten voor de herstellingswerken van het wegdek aan de St.-Antoniusvijver na de wateroverlast 
van 29 juni bedroegen 250.000 euro. De werken waren hoogdringend en werden dus uitgevoerd 

onmiddellijk bij de start van het bouwverlof

Kraainem heeft een patent op overstromingen. Sedert
mensengeheugenis. Oudere inwoners herinneren zich
de tijd voor de tweede wereldoorlog, toen men tijdens
hevige regenval, met de boot kon varen in de J. Thu-
masstraat. Later, in de jaren 80, verbeterde het er niet
op. Laag Kraainem liep zelfs op een jaar tijd 4 keer
onder. 

Kraainem en de overstromingen

In het vorig nummer van onze “Burgerkrant”
werd onder de titel “De lange lijdensweg van
onze St.-Pancratiuskerk” uitvoerig uitgelegd
hoe het toen zat met dat dossier en werd gewe-
zen op de lange administratieve lijdensweg. 

Hoever staat het met het dossier vandaag de
dag? Alle technische dossiers (binnen- en bui-
ten restauratiewerken, funderingsmuren, riole-

ring, orgel, enz…) zijn binnen. Nu moet de
Kerkfabriek (die eigenaar is van de kerk) haar
“eigendomstitel” bewijzen en dit kan door bij
de registratie een uittreksel aan te vragen. Dan
moet de Kerkfabriek een subsidiëringsaanvraag
+ een restauratieaanvraag indienen bij de
gemeente. Het college van Burgemeester en
Schepenen moet die aanvraag na goedkeuring
(maar dat is geen enkel probleem) doorsturen
naar de Provincie. De Provincie doet dan het
nodige om deze dossiers naar het Vlaams
Gewest (cel Monumenten en Landschappen)
door te sturen. Dan pas kan de subsidie vrijge-
maakt worden.
Gemakkelijk is dus anders… Schepen Louis
Hereng heeft zich in dit dossier vastgebeten en
hij maakt zich sterk alles tot een goed einde te
kunnen brengen voor het einde van deze legis-
latuur.
De kostprijs van deze restauratiewerken
bedraagt volgens het lastenboek € 1,600.000,
btw inbegrepen. De Vlaamse overheid betaalt
hiervan 60%, de Provincie 20%, de Kerkfabriek
10% en de Gemeente 10%.

Sint-Pancratiuskerk: stand van zaken
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De St.-Pancratiuskerk van Kraainem


