DE MARETAK
Dinsdag 16 april 2019

SYLVAIN SLEYPEN & GER ESSERS

DE VERBINDING VAN BEIDE
LIMBURGEN

MR LAND VAN LOON - NIEUW EYCK
April 2019
kbc 453-4129101-95
Contact :
Hansweg 3 – 3960 Bree
e-mail :
lc@loclijsters.be

1

Aanwezigen
Leden / partners :
Lo Clijsters, Annita Verhoeven, William
Erven, Frieda Gijsen, Willy Jans, Paul
Janssen, Marianne Hendrikx, Jos
Nicolaes, Lizy Meuris, Eric Rutten,
Mariet van Kerkom, Dirk Slaets, Else
Wieërs, Nico Stassen, Mariette
Ramsak, Jean Swagten, Loek
Theelen, Lies Coonen, Jean
Vandeweert, Marleen Peeters,
Dirk Flipkens, Guy Willems, Lutgart
Maasen,
Coördinator Limburg : Bert Smeets
Genodigden / partners :
Reinhilde Bovend’Aerde,
Dirk Dezeure,
Jos Dezeure,
Ludo Jacobs,
Mathieu Neyens en Mia Janssen,
Sprekers :
Sylvain Sleypen en Ger Essers

19.30 uur Ontvangst
Zoals vertrouwd zetten leden en
genodigden de avond in met een glas
en bijhorende hapjes.
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20.30 uur AAN TAFEL

De protocolchef noodt ons aan tafel.

Na het diner, naar keuze kalfsoester
of in de oven gegaarde vis, neemt de
voorzitter het woord en herinnert de
vergadering ten bate van onze
(nieuwe) gasten aan de doelstellingen
van onze Marnixring :

De Marnixring heeft tot doel de
Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap te dienen.
*door het verspreiden en bevorderen
van de Nederlandse taal en
Nederlandse cultuur.
*door vriendschap en dienstbetoon
onder zijn leden aan te moedigen
ongeacht hun levensbeschouwelijke en
politieke overtuiging.
*en door het bevorderen van
solidariteit, verstandhouding en vrede
door het ideaal van dienstvaardigheid.
Onze ring is :
-apolitiek
-pluralistisch
-dienstbaar
-solidair binnen de groep
en we streven naar vrede hier en in
de wereld.
Daarna volgen een aantal
“dienstmededelingen” :
01. De Algemene Vergadering in Gent
ging door op 16.03.2019.
Er zijn enkele vacante
bestuursfuncties.
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Zowel Nico Stassen (Land van LoonNieuw Eyck) als
Hendrik-Jan Ombelets (Herkenrode)
hebben hun 3-jarig mandaat vervuld en
zijn aan opvolging toe.
Kandidaten mogen zich melden te
Gent.

Op de uitnodiging tot samenwerking
tussen de verschillende culturele
organisaties in het Maasland werd
ingegaan door onze voorzitter.

Als regiocoördinator voor Limburg
werd bevestigd de vandaag aanwezige
Bert Smeets.
Het huishoudelijk regelement werd in
herziening gesteld. Alle leden hebben
de mogelijke verbeteringen en
wijzigingen ontvangen ter lezing.
Graag jullie opmerkingen.
De erepenning wordt dit jaar uitgereikt
aan dr. Frans J.A. Debrabandere.
Academische
zitting op zaterdag
04 mei om 15.00
uur in het
Provinciaal Hof te
8000 Brugge,
Grote Markt.

De voorzitter ziet in de toekomst de
mogelijkheid ook een Limburgse
kandidaat voor de Erepenning voor te
stellen.
Suggesties worden verwacht.
Het verdwijnen van het oranje boekje
is nog steeds niet verteerd.
In een volgende vergadering zal er
over het voortbestaan of verdwijnen
worden gestemd.
Installatie van MR Brigand op 20 mei in
het Apostelhuis te Alden Biesen..

Het overleg resulteerde in het voorstel
tot samenwerking in een gezamenlijk
project analoog aan het poëzieproject
van onze ring enkele jaren geleden,
maar dan met een deelnemersveld
uitgespreid over beide oevers van de
Maas en met als spreekwoordelijk
thema “DE MAAS”.
Wie wil er hier aan meewerken ?
03.Zomeruitstap TRIER.
De zomeruitstap dit jaar gaat door op
10 en 11 augustus.
Zoals elk jaar zal de kostprijs +/200,00 EURO/persoon bedragen.
Op zaterdag 11 mei zullen Jean, Dirk
en Lo de stad/regio verkennen

Vriendendag op 05 oktober in
Antwerpen wordt later nog bevestigd.
02.Overleg culturele organisaties vond
plaats op 20 februari in Maaseik.
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21.15. uur Woord en wederwoord
Sylvain Sleypen en Ger Essers

SYLVAIN SLEYPEN

GER ESSERS

-1946 geboren in Kerkrade
-1970-1993 leraar laboratoriumschool
-1993-2004 adviseur grensarbeid bij
vakbond FNV
-1978-1981 studie MO geschiedenis
-2004-2015 adviseur FNV Brussel en
Europarlementariër Ria Oomen
-2012- heden bestuurslid DeutschNiederländische Gesellschaft.
Ger Essers woont in Maastricht.
Hij groeide op in Kerkrade. Lange tijd
woonde hij in Echt-Susteren, dat
grenst aan Belgie en Duitsland.
Zijn schoonvader komt uit Würselen,
zijn oma uit Moresnet, zijn dochter
woont in Selfkant.
Ger werd het slachtoffer van een
onuitputtelijke fascinatie voor de grens.
Nu is hij met pensioen en bestuurslid
van de Deutsch-Niederländische
Gesellschaft zu Aachen, een
vereniging die de betrekkingen tussen
beide landen wil bevorderen.
Als er iemand in ons taalgebied zicht
heeft op de verschillende wetgevingen
in de Euregio en gevoeligheden die er
leven tussen de verschillende
bevolkingsgroepen alhier (België met
Vlamingen en Walen, Nederland en
Duitsland), dan is hij dat wel.

-1955 geboren in Dilsen
-Saxofonist
-Maatschappelijk assistent
-Député 1994-2011 van ruimtelijke
ordening, toerisme, cultuur, personeel
en media.
-1995-1998 ontwikkeling en promotie
van het Limburgse fietsroutenetwerk
en toeristische communicatie via TVreeksen als “Katarakt” en ”De smaak
van de keizer”.
-Voorzitter Toerisme Limburg
-Zaakvoerder Hongarije Touristic
Consult (kuurvakanties en
gezondheidstoerisme)
Ere-gedeputeerde Sylvain Sleypen
woont in Stokkem.
Als saxofonist legde hij zich toe op
jazzmuziek en ging meermaals op
tournee met Toots Thielemans.
Als député heeft hij steeds geijverd
voor een Limburgs belevingstoerisme
in het kader van een Euregionale
aanpak; onder andere op basis van
grensoverschrijdende routes, zoals de
Groenmetropool en het Limburgse
fietsroutenetwerk.
Het project ‘Euregio met smaak’ was
van zijn hand. Hij was de man achter
‘Limburg, Sterk Merk’ dat bekrachtigd
werd in het zgn. ‘Limburgcharter’.
In 2011 heeft Sylvain Sleypen de
politiek vaarwel gezegd en werd hij
zaakvoerder van ‘Hongarije Touristic
Consult’.
Nog steeds zet hij zich in voor
grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden en de gedachte ‘Limburg
Sterk Merk’”..
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De gedachtenwisseling tussen beide
prominente gouwgenoten ontwikkelt
zich van de vaststelling van de vele
verschillende assymmetrieën tussen
beide Limburgen gaandeweg over de
historische oorzaken hiervan en de
huidige voortdurend verder
evoluerende opsplitsing tot een
interessante beschouwing over de
onmacht van de Euregio op politiek,
sociaal en juridisch vlak, veroorzaakt
door de paternalistische bevoogding
van de nationale regering en
deelregeringen in België en Nederland.

23.15.uur Epiloog

De protocolchef waakt !

Tot slot pleiten Sylvain Sleypen en Ger
Essers voor een verdere doorgedreven
samenwerking tussen de beide
Limburgen op wetgevend, juridisch en
sociaal vlak.

De voorzitter dankt Sylvain Sleypen en
Ger Essers voor hun boeiende dialoog.

Wij danken alle gasten voor hun
aangename aanwezigheid en hopen
hen terug te zien op een van onze
volgende samenkomsten.
Tot ziens.
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PROGRAMMA 2019
15 januari

Nieuwjaarsreceptie

19 februari

Jan Vaes : “Geschiedenis van de Nederlanden deel I”

07 maart

Krokusuitstap : Corda Campus Hasselt + Mijnmuseum Beringen

16 april

Sylvain Sleypen in tweespraak met Ger Essers
“De verbinding van de beide Limburgen”

21 mei

Notaris Nele Schotsmans : “Het nieuwe erfrecht “

18 juni

Jan Vaes : “Geschiedenis van de Nederlanden deel II”

10-11 augustus

Zomeruitstap naar Trier

17 september

Jan Vaes : “Geschiedenis van de Nederlanden deel III”

15 oktober

Verkiezingen & Besloten vergadering : Nico en Guy :
“Digitalisering van de Marnixring.”

19 november

Jan Vaes : “Geschiedenis van de Nederlanden deel IV”

13 december

Kerstfeest Brigand

21 januari 2020

nieuwjaarsreceptie
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21 mei 2019
HET NIEUWE ERFRECHT

door NOTARIS NELE SCHOTSMANS
Leden moeten afgemeld, partners en gasten moeten gemeld worden bij
DIRK SLAETS
+32. 89. 56 60 31
+32. 495. 26 60 31
dirk.slaets@telenet.be

LAND VAN LOON – NIEUW EYCK
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