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Europa
Dit is het onderwerp van de causerie die

Herman VAN ROMPUY
houdt voor de leden van de Jan van Boendalekring

Op vrijdag 1 oktober 2021 om 20.15 uur
Om 20.30 uur gaan de deuren dicht!

Aula Heilig-Hartcollege
Albertlaan 44, 1970 Wezembeek-Oppem

20.30
start de causerie
en gaan
de deuren
dicht!van de Europese Raad
Herman VAN ROMPUYOm
(1947)
werduur
in november
2009 tot eerste
permanente
voorzitter
verkozen en trad aan op 1 december 2009, bij de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon.
Hij werd in 2012 herkozen voor een tweede termijn, van 1 juni 2012 tot en met 30 november 2014.
Toen hij voor het eerst werd verkozen, was Herman Van Rompuy eerste minister van België. Eerder was hij in
België voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (2007-2008) en zetelde hij in verschillende
regeringen, onder meer als vice-eerste minister en minister van Begroting (1993-1999) en staatssecretaris voor
Financiën en KMO (1988); in 2004 werd hem de titel 'minister van staat' verleend.

---

Herman Van Rompuy werkte eerst als econoom bij de Nationale Bank van
België, en begon zijn politieke loopbaan in 1973 als nationaal ondervoorzitter
van de jongerenafdeling van zijn partij de CVP. Hij vervulde diverse functies in
zijn partij en in het Belgische Parlement, als senator (1988-1995) en vervolgens
als volksvertegenwoordiger (1995-2009).
Hij heeft aan de Katholieke Universiteit Leuven een kandidaatsdiploma in de
Wijsbegeerte en een licentiaatsdiploma in de Toegepaste Economische
Wetenschappen behaald. Hij werd op 31 oktober 1947 geboren in Etterbeek,
België, en is gehuwd met Geertrui Windels. Zij hebben 4 kinderen en
9 kleinkinderen. ( bron www.consilium.europa.eu )

Leden met een COVID
Safe Ticket zijn
welkom
Gelieve de handen te
ontsmetten

De Europese Unie poogt om een aantal waarden hoog te houden zoals:

- solidariteit om minder voorspoedige regio’s de kans te geven de kloof
te vernauwen maar ook om landen te helpen die meer door de pandemie
werden getroffen dan anderen, om migranten die landen in Italië en
Griekenland te spreiden over de andere lidstaten.
- eenheid inzake buitenlands beleid bijv. tegenover Trump, China en
Rusland maar ook bij de Brexit onderhandelingen. Dat lukt meer dan vaak
verteld.
- democratie zeker in twee landen die het niet nauw nemen met de
rechtsstaat en de politieke democratie, wat een enorm probleem stelt
voor de Unie. Het Europees Parlement, de Commissie en de Raad treden
steeds feller op.
- autonomie of het lot in eigen handen nemen wordt dringend in een
wereld gedomineerd door enkele niet-Europese technologische giganten,
een Amerika dat steeds meer denkt aan zijn eigen belangen, een steeds
agressiever Rusland en China. De verdediging van de externe grenzen om
irreguliere migratiestromen te stoppen maakt ons ook minder
afhankelijk.
- toekomstgericht om de klimaatveranderingen tegen te gaan en nieuwe
pandemieën meer gezamenlijk met 27 te bestrijden.

Herman Van Rompuy schrijft
haiku's, wat hem de bijnaam
Haiku Herman opleverde. Hij
werd door Japan benoemd
tot ‘ambassadeur van de
haiku’.
De echte rijkdom
Is geven en niet nemen
Is samen leven
Met schuim en geruis
stormt de zee af op het
strand.
Daar wacht de vrede
-------------------------------

Is het u ontgaan en hebt u
de jaarlijkse
lidmaatschapsbijdrage van
30 euro nog niet betaald?
Doe het dan nu en schrijf
het bedrag over op onze
bankrekening.
IBAN: BE09 4345 1104 0157

Napoleon 200 jaar later. Gevolgen van zijn beleid in onze regio
is het onderwerp waarover

Jean DEWAERHEID

(BIC: KREDBEBB) met
vermelding van uw naam
en lidmaatschapsbijdrage
2021-2022.

ons komt spreken op

vrijdag 5 november 2021.
Ook op deze avond hopen wij u talrijk te mogen verwelkomen.
www.boendalekringtervuren.be

janvanboendalekring@gmail.com

