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De enige 

Vlaamse waarborg 
De verkiezingskampanje 
komt nu wel op dreef. Einde 
dezer week moeten de lijsten 
binnen. Inmiddels zijn de 
propagandakomitees van de 
partijen druk doende 
geweest, om vanaf 1 april met 
de grote middelen naar buiten 
te komen. 

Dat de strijd voorgoed 
begonnen is, blijkt ook uit een 
aantal andere dingen. De 
strategische en taktische 
krachtlijnen van de partijen 
liggen vast. De CVP 
bijvoorbeeld houdt het bij een 
heruitgave van 1974, waarin 
alles op de éne man en zijn 
slogan wordt gezet: 
Tindemans, meer dan ooit 
Tindemans. Of daarmee de 
rezultaten van 1974 zullen 
geboekt worden, is méér dan 
twijfelachtig. Deze week 
werden de rezultaten 
gepubliceerd van een 
opinie-onderzoek naar de 
populariteit van de 
eerste-minister en van Willy 
De Clercq. Blijkens deze 
peiling is de score van deze 
heren, die in november 1975 
nog behoorlijk was, na het 
Egmontweekend en na het 
ontslag van de RW-ministers 
zeer sterk gedaal.d 

Dientengevolge is men bij de 
CVP blijkbaar zenuwachtig 
geworden en zoekt men naar 
een bijkomende thematiek. Zo 
werd deze week 
geïnsinueerd, dat de 
Volksunie zou trachten de 
kiezers bij voorbaat uit te 
schakelen door vóór de 
verkiezingen akkoorden met 
andere partijen te sluiten. 

Deze insinuaties speelden jn 
op de verklaring die 
BSP-voorzitter Willy Claes 
verleden zondag in 
« Konfrontatie » had afgelegd, 
volgens dewelke zijn partij 

tegen niemand exclusieven 
heeft. 
De Volksunie gaat vrije en 
ongebonden deze 
verkiezingen tegemoet. Indien 
er iemand getracht heeft de 
kiezers ten dele uit te 
schakelen, dan is hetpreciefi 
de heer Tindemans geweest 
die een stemming over de 
herziening van de grondwet 
onmogelijk maakte en die 
bovendien publiek zijn 
voorkeur voor een zgn. 

Uw 

Verkiezingskrant 

Door partijvoorzitter Hugo 
Schiltz en ondervoorzitter se
nator Hector De Bruyne 
werd het VU-verkiezings-
programma '77 vooraesteid. 

Uiteraard brengen wij 
slechts de hoofdlijnen van 
dit omvangrijk programma. 

Wie de volledige tekst van 
het VU-verkiezingsprogram-
ma wil kan dit bekomen op 
het VU-sekretariaat, Barrika-
denplein 12, 1000 Brussel. 

U leest het verkiezingspro
gramma op biz. 3. Andere 
teksten i.v.m. 17-4-77 op bIz. 
4 en 5, 7 en 8. 

driepartijenregering heeft 
bekend gemaakt, zonder 
nadere precisering. 
Het verkiezingsprogramma 
van de Volksunie, dat 
verleden dinsdag werd 
bekend gemaakt, is een 
nieuwe bevestiging van de 
onafhankelijkheid en de 
vrijheid van de Volksunie. 
De jongste jaren heeft de 
politieke ontwikkeling in dit 

land geleid tot verscherpte 
tegenstellingen op een drietal 
vlakken. Deze tegenstellingen 
groeien thans naar een 
beslissende botsing. 

Op het vlak der 
gemeenschapsproblemen is 
de vraag naar de toekomstige 
politieke struktuur van het 
land onontwijkbaar op korte 
termijn. 

Op het vlak der 
sociaal-ekonomische 
problemen tekenen zich, 
vooral in de huidige 
ekonomische krisis, boven en 
beneden de taalgrens steeds 
scherper twee wezenlijk 
verschillende opvattingen af. 
Op het vlak der ideologische 
problemen zijn er tekenen van 
een toenemende 
onverdraagzaamheid, die leidt 
naar polarisatie. 

Van de partijen mag en moet 
verwacht worden, dat zij een 
antwoord geven op de vragen 
die gesteld worden door deze 
wenselijke konfliktsituaties. 
Rond deze drie fundamentele 
themas is het 
verkiezingsprogramma van 
de VU dan ook opgebouwd. 
De onheilspellende 
ontwikkeling van de 
gemeenschapsverhoudingen, 
het ontbreken van iedere 
vooruitgang naar de 
doelstellingen van de 
Vlaamse beweging 
gedurende de voorbije 
regeringsperiode en de 
blijvende financiële aderlating 
van Vlaanderen ten bate van 
Wallonië worden 
daarenboven speciaal onder 
de aandacht van de Vlaamse 
kiezers gebracht: gedaan met 
geven en toegeven I 
Daarvoor is de Volksunie de 
énige Vlaamse waarborg. 
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sociaal en federaal 
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ALAAF (1) 

P.L. uit Helchteren vindt dat onze partij 
met dynamisch genoeg is. Volgens 
hem zou de CVP dat wel zijn als ze 
zes van haar burgemeesters in een 
TV-karnavalprogramma kan brengen. 
Onvoorstelbaar I 
P.L vindt dat dus de beste manier om 
de mensen te laten oordelen over de 
waarde van politieke figuren en partij
en. En weet hij met dat het voor de 
CVP, die alles en nog wat in handen 
heeft, oneindig gemakkelijker is dan 
voor ons om mensen op scherm of 
radio te brengen ? 
Er zou geen inzet meer zijn bij de V U ? 
Zeer waarschijnlijk zet onze vriend uit 
Helchteren zichzelf maar matig in an
ders zou hij toch moeten weten dat 
onze parlementairen en honderden ka
derleden zich dagelijks voor onze par
tij inzetten. 
Als hij beweert dat de V U de midden
stander, de arbeider, de onderwijzer, 
de boer niets heeft aan te bieden dan 
denk ik dat P.L. van het VU-program-
ma maar weinig afweet Dat hij nog 
nooit op onze kongressen, kader- of 
dialoogdagen aanwezig was. Als hij 
met aanbieden misschien bedoelt 
«postjes aanbieden» dan heeft hij 
natuurlijk gelijk. Maar dat is juist de 
reden waarom ik de kant van de V U 
koos... 
Ziet P.L dan echt niet waar dit land 
naartoe zinkt ? 
CVP en BSP hebben elk een hoop 
belangengroepen die hen een vast 
stemmenaantal verzekeren maar die 
binnen die partijen zoveel invloed uit
oefenen dat elke oplossing voor de 
ernstige problemen uitblijft Dat heeft 
de Tindemans-regering, die het parle
ment ging revalorizeren, 3 jaar lang op 
onthutsende wijze bewezen I 

H.V.d. A., Schoonaarde 

ALAAF2 

Wanneer P.L uit Helchteren ( «Wij» 
10-3) de politiek van naderbij volgt 
moet hij toch merken dat er maar één 
partij is die een degelijke oppositie 
voert. En dat is de VU, daar staan de 
socialisten voor zot naast Hier in dit 
land raken de ekonomische en socia
le problemen nooit opgelost eer de 
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gemeenschapsproblemen opgelost 
zijn. Wat de 11 klown-burgemeesters 
betreft, daar zat minstens één PVV-
burgemeester bij. En dan het dynami
sche van de CVP, vergeet niet dat de 
CVP door haar dynamisme reeds in 
1970 te Overpelt in de minderheid 
kwam en dat ze met de laatste verkie
zingen haar meerderheid verloor in 
Bree, in Kinrooi en in Dilsen... 
Daarenboven kunnen die heren hun 
eigen macht niet verdragen in Lana-
ken en in Maasmechelen, want daar 
zijn ze uit elkaar gespat. Een dynamis
me om van te kotsen. 
En op hoger v lak? Daar heeft de 
CVP niets anders gedaan dan de 
Walen achterna gelopen en de Brus
selaars de zolen gelikt 
Nu iets over de VU. Omdat er zo wei
nig kapitalisten in de VU zitten geef ik 
P.L. de goede raad vandaag nog zijn 
bijdrage voor het VU-verkiezings-
fonds te storten. Hij zal het zich niet 
berouwen, onze partij is een partij van 
armoedzaaiers, maar dat is geen 
schande... 

Een oprecht Vlaming kiest VU, door 
dik en d u n ! 

J.H., Maasmechelen 

PENSIOEN 

Mag ik zo vrij zijn als lezeres van 
«Wi j» en trouwe abonnee eens mijn 
gedacht te zeggen over het program
ma «leder zijn waarheid » op TV ? De 
heren, zowel van CVP, BSP als PVV, 
zullen of willen nooit iets doen voor de 
kleine gepensioneerden 
Zij willen of kunnen die grofste on
rechtvaardigheden niet herstellen 
want zij zijn met hun pensioenstelsel 
de verkeerde kant op. 
Mijn man wordt in maart 71 jaar en 
heeft gewerkt tot 65 jaar en is nooit 
moeten gaan stempelen. Ikzelf ben 66 
jaar en trek mee met hem het zoge
naamde gezinspensioen. Zou er mij 
iemand, van gelijk welke politieke 
strekking, willen laten weten, hoeveel 
een man die geheel zijn leven hard 
heeft gewerkt hoeveel er maandelijks 
bij zijn pensioen gelegd wordt als deel 
voor zijn vrouw of zij nu gewerkt 
heeft of niet ? Ik zelf heb gewerkt als 
werkneemster van 14 tot 21 jaar, ben 
dan thuis gebleven, had spoedig 2 kin
deren en een oude vader die een zwa
re astmalijder was, te verzorgen. 24 
jaar heb ik hem verzorgd, hij is op 83 
jaar gestorven en ik heb daarna nog 3 
jaar als zelfstandige gewerkt en alle 
sociale verplichtingen betaald. Op 60 
jaar vraag ik mijn pensioen, men laat 
mij weten dat ik zelf 10.000 fr. per jaar 
kan trekken maar dan moeten zij mijn 
man 16.000 f r per jaar aftrekken 
zodus heb ik niets. In dit geval bevin
den zich hier in België duizenden vrou
wen. 

Ik zou eens willen weten welk bedrag 
ZIJ mij precies als pensioen moeten uit
betalen. Misschien zijn vrouwen van 
pnvé-werkmannen minderwaardig, 
dat IS de grote onrechtvaardigheid 
Als WIJ een indexaanpassing krijgen 
komt er juist geteld 280 fr. bij voor 2 
personen I 

MG. , Merelbeke 

VOOR EEN GOEDE 
UITSLAG 

De tijd kan voor de VU niet gunstiger 
zijn dan op dit ogenblik want CVP en 
PVV hebben bewezen hoe onmachtig 
ze zijn om de Gewestvorming te ver
wezenlijken. Van de BSP hebben wij 
ook niet veel te verwachten, zij moet 
rekening houden met haar Waalse 
vleugel. 

Wat de sociale toestand t>etreft: de 
kleine man weet waar de centen moe
ten gehaald worden, maar de macht
hebbers hebben daar schrik van. 
Voor ons zouden de leuzen moeten 
zijn : gelijkschakeling van pensioenen, 
voorrang aan de minstt)edeelden, uit
roeiing van sluikarbeid en sluikhandel, 
belastingen op basis van de inkom
sten, afschaf van de kumul. Dit alles is 
mogelijk door een rechtvaardige aan
pak. De V U is bekwaam dit te verwe
zenlijken daar ze noch aan kapitalis
ten noch aan syndikaten gebonden is. 
Aan alle lezers van «Wij», VU-leden 
en leden van Vlaamse Bewegingen: 
ieder op zijn vlak om te ijveren en te 
werken voor een goede uitslag. Het is 
de zweep van de V U die na de verkie
zingen moet kunnen gehanteerd wor
den om de traditionele partijen wak
ker te houden, om de Vlaamse eisen 
te verwezenlijken en de welvaart eer-
lijk te spreiden. H.V.,Kuume 

NEDERLAAG 

In het nummer, gedateerd van 17 
maart 1977 publiceert U op biz. 11 een 
artikel ondertekend Nelly Maes en 
met als titel «CVP-regering ontneemt 
Waasland 2.000 arbeidsplaatsen ». 
In de laatste paragraaf van de inleiding 
schrijft mevrouw Maes : • VU-kamerlid 
R. Mattheyssens interpelleerde in de 
kamer de regering over de verdwij
ning van Schelde-Chemie naar Duits
land. In zijn antwoord gaf Staatssekre-
taris Mark Eyskens de VU-man gelijk. 
Hij noemde het een enorme nederlaag 
van de regering'. 

Die laatste zin is precies het tegen
overgestelde van wat ik gezegd heb. 
U kunt inderdaad in het Beknopt Ver
slag van de Kamer van Volksvertegen
woordigers — Vergadering van 1 
maart 1977 op bIz. 600 lezen dat de 
aanhef van mijn antwoord op de inter
pellatie van de heer Mattheyssens luid
de als volgt : 
«Deze interpellatie stelt mij in staat 
hier de mislukking van de zaak te 
betreuren. Het is een smadelijke neder
laag, met voor de regering maar voor 
de Vlaamse ekonomie. Wij hebben 
echter alles gedaan om dat te vermij
den». 

Mark Eyskens 

JEUGD EN MUZIEK 

Met belangstelling lazen wij in uw uit
gave van donderdag 10 maart 1977, 
bIz 18-19 enige artikels over het 
Paleis voor Schone Kunsten. Wij dan
ken u voor de vermelding van Jeugd 
en Muziek, maar dienen u toch te 
wijzen op de onjuiste voorstelling die 
gegeven wordt van de huidige reali
te i t 
Inderdaad wordt «Jeugd en Muziek» 
hierin voorgesteld als één enkele ver
eniging waarin, wij citeren, «op de 25 
mandaten nauwelijks 9 Vlamingen» 
werden geteld. Waar deze verfiou-
ding vandaan komt weten we met, of 
ze IS wellicht gebaseerd op de situatie 
van onze Brusselse afdeling zo 'n 10 
jaar terug. 
In feite dient een onderscheid ge
maakt tussen de Nationale Federatie, 
de regionale federaties en de plaatse
lijke afdelingen. 
— De Nationale Federatie van Jeugd 
en Muziek België V Z W bestaat se
dert 1974 nog enkel voor onze ver
tegenwoordiging in de schoot van de 
Internationale Federatie. Statutair is 
de Raad van Beheer van deze Federa
tie volkomen pantair samengesteld. 
— De drie regionale federaties, waar
van er twee hun zetel en sekretariaat 

hebben in het Paleis voor Schone 
Kunsten : «Jeugd en Muziek Vlaande
ren » vz.w. en de « Federation des Jeu-
nesses Musicales de la Communauté 
Culturelle frangaise de Belgique» 
a.s.b.l. De derde, kleine «Federation 
der deutschsprachigen Ostbelgi-
schen Sektionen Jugend und Musik » 
v.o.e. IS gevestigd te Eupen. 
Sedert 1974 hebben deze regionale 
federaties in feite alle werkelijke be
voegdheden van de Nationale Federa
tie overgenomen. 
— Twee plaatselijke afdelingen, ge
splitst sedert 1973, « Jeugd en Muziek 
Brussel» v.z.w. en «Jeunesses Musi
cales de Bruxelles» a.s.b.l., respektie-
velijk homogene nederlandstalige en 
franstalige afdelingen. Zij maken deel 
ui t de ene van de «Federatie van 
Jeugd en Muziek Vlaanderen», de 
andere van de «Federation des Jeu
nesses Musicales de la Communauté 
Culturelle frangaise». 
Wij moeten er tevens uw aandacht 
op vestigen dat reeds lang vóór de 
splitsing de pariteit bestond in de 
schoot van de toen nog unitaire Brus
selse vereniging die, voor bepaalde 
gemeenschappelijke belangen als 
«Brusselse Federatie» is blijven be
staan, natuurlijk met behoud van de 
oariteit 

Deze voor de buitenwereld misschien 
etwat ingewikkelde struktuur, die de 
volledige aanpassing inhoudt van 
Jeugd en Muziek aan de kulturele 
autonomie, kan nagegaan worden 
aan de hand van de statuten van 
deze verschillende verenigingen Met 
wat er in andere verenigingen in het 
Paleis gebeurt, hebben wij niets te 
maken. 

Luc LEYTENS, sekretaris-generaal. 

Red.: De struktuur van het P.v.S.K. is 
inderdaad enorm ingewikke ld ! En 
dat zal wel geen toeval zijn. 

NIET WALGELIJK 

Naar aanleiding van de lezersbrief 
van J.D.C, uit Gent in «Wij» (3/3) toch 
graag enkele bemerkingen. 

Met alle respekt voor J.D.C, maar het 
TAK vergelijken met een bende en, 
erger nog, met de «witten» die in de 
jaren na de bevrijding met een stevi
ge portie pinten in hun lijf, de «zwar
ten » gingen lastig vallen, lijkt me toch 
wel wat te gortig. 

Van « voldoende pinten pakken » voor 
en na de aktie is er bij TAK helemaal 
geen sprake. De hele aktie voor het 
huis van Tindemans verliep hoogst 
gedisciplineerd en duurde amper 10 
minuten. Noch van een huilkoncert. 
noch van een betoging in Edegem 
was er die avond sprake. En dit juist 
om ieders nachtrust te respekteren. In 
een persmededeling heeft de TAK 
enkele maanden geleden gezegd dat 
ze Tindemans overal en gelijk waar 
zal aanpakken. Dus zowel in de Wet
straat (wat trouwens al veel geld aan 
boetes gekost heeft), als op publieke 
politieke vergaderingen, als in Ede
gem. Tindemans werd op een vrij 
demokratische manier op zijn plichten 
als Vlaming gewezen en als J.D.C, mis
schien even zijn geheugen wil opfris
sen, gebruiken onze politieke tegen
standers nogal wat minder demokrati
sche middelen. 

Evenals Tindemans helemaal met fier 
hoeft te zijn om zijn mosselpolitiek, 
dient J.D.C, uit Gent beschaamd te 
zijn om dergelijke totaal uit de lucht 
gegrepen beschuldiging aan het 
adres van TAK te nchten. 

E.W, Berchem. 

Red. — Bij deze sluiten wij de kom-
mentaren over deze TAK-tocht af. 

brief van de 

redaktie 

B r u s s e l , 2 3 m a a r t 1977 

Waarde Leze r ( e s ) , 

Naarmate de kies str i jd vorder t wordt 
het op nr . twaalf van het Bar r ikaden-
plein steeds dr\ ikker. Men verschui l t , 
zich h i e r overigens niet ach te r een 
b a r r i k a d e , vee lee r gaat de Volksunie 
vas tberaden tot de aanval over. 

Een en ander brengt mee dat de redak
t ie m e e r dan bij vor ige verkiezineren 
kade rmensen , kandidaten, p a r l e m e n t s 
leden, propagandisten en. . . nieuw^s-
gier igen over de vloer kri jgt . Sommige i 
denken dat de redakt ie over profet ische 
gaven beschikt en vragen ons dus , hoe 
en w^at het resu l taa t van de verkiezingen 
zullen zijn. "Waarop we mees ta l een 
"diplomatiek antwoord" geven. 

Het kontakt met il deze mensen , vooral 
van de b a s i s , is als een f r i s se wind, 
die ons besef bevest igt dat de 
Volksunie nog s teeds een jonge, 
voorui ts t revende en dynamische 
par t i j i s . 
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VERKIEZINGSPROGRAMMA 1977 
O Zelfbestuur: een Vlaamse staat 
Federalisme met twee 
De Vlaamse en de Franse natie 
werken samen in een federaal 
opgevatte bondsstaat 
In het tweeledig federalisme heeft 
Brussel een afzonderlijk statuut 
Binnen de Belgische bondsstaat 
krijgen de beide deelstaten een 
eigen wetgevende, rechterlijke en 
uitvoerende macht op zoveel mo
gelijk gebieden 

Vlamingen volwaardige 
burgers in Brussel 
Brussel moet een stadsgewest 
worden, waar de Vlamingen als 

volwaardige burgers over alle 
rechten beschikken De grenzen 
van het stadsgewest blijven wat 
ze zijn de negentien gemeenten 
De Vlaamse deelstaat moet be
voegd zijn voor alle persoonsge
bonden aangelegenheden die de 
Brusselse Vlamingen aanbelan
gen 
Voor de overige aangelegenhe
den worden de Brusselse Vlamin
gen op dezelfde voet gesteld met 
de Franstaligen door pariteit in de 
uitvoerende macht en op alle vlak
ken van de stadsgewestelijke 
diensten 
Gesplitste lijsten voor de verkie

zingen van de stadsraad maken, 
dat de Vlamingen behoorliik ver
tegenwoordigd zijn 

Vlaanderen In Europa 
en in de wereld 
Vlaanderen kan een leefbare en 
waardevolle deelstaat zijn in een 
Europa der volkeren De verkie
zingen voor het Europees parle
ment moeten gebeuren op grond 
van twee kiesdistrikten, een 
Vlaams en een Frans 
Op het kultureel vlak wil de Volks
unie dat de samenwerking met 
Nederland verdiept en uitgebreid 
wordt Vlaanderen moet in staat 

zijn internationale akkoorden af 
te sluiten. 

De dringende Vlaamse 
eisen vandaag 

• oprichten van een provincie 
Vlaams-Brabant en splitsing 
van het kiesarrondissement 
Brussel, 

• eigen verzorgingsinstellingen 
in Brussel en Vlaams-Bra
bant, 

• volledige toepassing van de 
taalwetten, met onmiddellijke 
sankties bij overtredina 

zoveel mogelijk splitsing van 
diensten en instellingen 

eentalige kandidatenlijsten bij 
de Brusselse agglomeartiever-
kiezingen, 

verdere voltooiing van de ver-
vlaamsing van het bednjfsle-
ven , 

minstens 50 % van alle benoe
mingen, in alle graden van 
hoog tot laag, in alle openbare 
en parastatale instellingen 

ontvetting van Brussel door' 
splitsing en spreiding van 
overheidsdiensten 

e Een gedurfd sociaal beleid 
Een gedurfd sociaal beleid moet 
steunen op de solidariteit van de 
sterken met de zwakken, waarbij 
de gemeenschap de verantwoor
delijkheid draagt 
De Volksunie wil 
• het optrekken van het mini-
mum-inkomen en van het gewaar
borgd minimum-inkomen, 
• een gelijk basispensioen voor 

iedereen , het wegwerken van de 
grove ongelijkheid door omlaag
trekking van uitzinnige toppen-
sioenen 
• de hervorming van de ziekte
verzekering , 
• uitbouw van de sociale voor
zieningen voor gehandicapten en 
bejaarden, 

• onmiddellijke gelijkschakeling 

van de sociale stelsels voor land
en tuinbouwers en voor zelfstan
digen met die van de werkne
mers op het vlak van kinderbij
slagen, ziekteverzekenng, mens
waardig pensioen, afschaffing 
van het onderzoek naar de be
staansmiddelen , 

• arbeidsduurverkorting als so

ciale maatregel en als middel tot 

evenwichtige spreiding van de 
werkgelegenheid, 
• aanvulling van de lijst der 
beroepsziekten, 
• bij bedrijfssluiting strenge 
voorwaarden op het sociale vlak 
aan multinationals, maatregelen 
om de gevolgen van bedrijfsslui
ting en de afvloei op te vangen, 

• bescherming van de verbrui

ker o m door voorlichting, door 
verscherpte kontrole en door een 
sluitende waren- en etiketterings-
we t , 
• herstel van de syndikale vnj-
heid, 
• hulp aan de gezinnen door 
tussenkomst bij sparen en lenen 
en door belastingvrijdom voor 
pasgehuwden, 
• kiesrecht op 18 jaar 

O Een moedige ekonomische politiek 
Een streng 
anti-inflatiebeleid 
• Daar een van de belangrijkste 

oorzaken van de inflatie de 
groei van de overheidsuitga
ven IS, moet de stijging van 
deze uitgaven afgeremd wor
den 

• Het IS een dwingende nood
zaak, de prijzen in de hand te 
houden De beste prijsbeheer-
sing IS deze, die voortspruit uit 
een waarachtige konkurren-
tie 
Een strenge, maar realistische 
prijzenkontrole moet doorge
voerd worden 

• Kiezen voor loonbeheersing 
IS in de huidige ekonomische 
omstandigheden nog steeds 
te verantwoorden Deze loon
beheersing moet echter uitge
breid worden tot een algeme

ne inkomensbeheersing sa
men met de prijsbeheersing, 
zodat geen eenzijdige offers 
gevraagd worden aan de loon-
trekkenden 

Herstel van de 
konkurrentiekracht van 
de ondernemingen 

Het herstel van het onderne
mingsklimaat en van het vertrou
wen in de ekonomische herople
ving IS nodig om de investenngs-
bereidheid aan te wakkeren 

Daarom wil de Volksunie 

• belastingverhoging voor ven
nootschappen en kleine bednj-
ven 

• vereenvoudiging van de 
steunmaatregelen en een oor
deelkundige schifting bij het 
verlenen van overheidshulp. 

• herziening van de ekonomi
sche expansiewetten en uit
werken van expansiewetten-
op-maat voor de KMO's 

• herziening van de BTW-voe-
ten in de zin van een verla
ging 

• herstel van een gezond so
ciaal klimaat in de onderne
ming door een echte maar 
realistische demokratizenng 

Gezondmaking van de 
rijksfinancies 
De rijksschuld heeft het plafond 
van 1 000 miljard doorboord en 
het tekort op de begroting van 

1977 bedraagt thans' ± 60 mil
jard 
Het IS voor de V U duidelijk, dat 
een eind moet gemaakt worden 
aan alle verspillende overheidsuit
gaven terwijl de kanker van de 

politieke benoemingen weggesne 
den moet worden 

Een toekomstgericht 
industrieel beleid 
Daar de bednjfstakken met zwa
re loonlast zich verplaatsen naar 
de landen waar de grondstof aan
wezig IS en de lonen laag, moeten 
WIJ ons richten op de spitssekto-
ren 

Een dringend 
arbeidsprogramma voor 
de tewerkstelling op 
50.000 nieuwe 
arbeidsplaatsen per jaar 
(tot 1980) 
Dit betekent 

• voorrang voor steun aan de 
KMO's , 

• het aanmoedigen van de vesti
ging van nieuwe zelfstan
digen in alle bedrijfstakken, 

• meer steun voor land- en tuin
bouw en voor de visserij, 

• het oprichten van leefbare 
overheidsbedrijven in nog niet 
eerder uitgebouwde bednjfs
takken, 

• verhoogde inspanning voor 
de uitrusting van het sociaal 
vervoer en van de sociale 
onderbouw 

• een inspuiting in de sektor 
van de gehandicaptenzorg, 
het sociaal werk, het socio-kul-
tureel werk 

• doorgevoerde krachtinspan
ning bij de zorg voor het leef
milieu, het natuurbehoud, de 
stadsvernieuwing, het energie
beleid 

O Welzijn en verdraagzaamheid 
Gelijke kansen 
voor iedereen 
ledereen moet vnj zijn opvat
tingen kunnen uiten en beleven 
De eerbied voor de levensbe
schouwelijke en wijsgerige ver
scheidenheid moet gewaarborgd 
vooral in het kultuurbeleid, het 
onderwijs en het welziinsbeleid 

Een evenwichtig 
welzijnsbeleid 
In de snel groeiende takken van 
welzijnszorg en van sociale 
dienstverlening moet de samen
werking in pluralistische geest tus
sen de verschillende diensten en 
instellingen bevorderd worden 
De V U kiest voor een gezond 
evenwicht tussen de partikuliere 
en de openbare sektor 

De school 
van iedereen 
De biezondere aandacht van de 
Volksunie gaat, zoals in het verle
den, naar het onderwijs Ze be
pleit de volstrekte gelijkheid tus
sen scholen onderwijzend perso
neel en inrichtende machten 
Het bestaan zelf van de Nationa
le Schoolpaktkommissie biedt 
geen waarborg meer voor de eer
biediging van de beginselen en de 
geest van het schoolpakt De 
Volksunie wil een minder strikt 
partijgebonden overlegorgaan. 

Er mag met geraakt worden aan 
de normen voor de schoolbevol
king, die tot stand kwómen voor 
het nederlandstalig onderwijs te 
Brussel als kompensatie voor de 
beruchte «liberte du pere de famil
ie» 

Spreiding van de kuituur 
Meer dan in het jongste verleden 
moet het kultuurbeleid in Vlaande
ren gencht zijn op kwaliteit Daar
bij moet echter uitgegaan worden 
van het recht van iedereen op 
voortdurende scholing 

• Een verfijning van de bepa
lingen van het kultuurpakt is nood
zakelijk Het kultuurpakt moet 
beantwoorden aan zijn wezenlijk 
opzet, nl de bescherming van de 
levensbeschouwelijke en wijsgen-
ge minderheden 

• Het nieuw omroepbestel 
moet een ongehinderde objektie-
ve en volledige informatie waar
borgen 

Een gezonde omgeving 
Welzijn betekent ook een gezon
de en zuivere omgeving De ech

te strijd tegen alle verontreiniging 
moet eindelijk beginnen De 
wetgeving op de lawaaihinder, 
op het ge bruik van giftige stoffen 
moet verstrengd worden De 
grootste omzichtigheid inzake 
beleid, qencht op kernenergie is 
geboden 

De reeds wetenschappelijk ge
staafde mogelijkheid om Vlaande
ren inzake drinkwater ongevoelig 
te maken voor Waalse afpersing 
moet in de praktijk worden ge
bracht De Volksunie wil daaren
boven, dat voor dit alles zo snel 
mogelijk Europese normen wor
den uitgewerkt 

Verbondenheid 
• versnelde kulturele integratie 
met Nederland, door het op el
kaar afstemmen van het onder
wijsbeleid en het kultuurbeleid in 
beide landen, 

• opbouw van een Europa der 
Volkeren 
• overal in de wereld eerbied 
voor de rechten van de mens, 
• geleidelijke afbouw van de 
grote militaire blokken door we
derzijdse wapenvermindering, 
• streng toezicht op de wapen
handel en de wapenproduktie 
door nationalizatie, 
• daadwerkelijke ontwikkelings
samenwerking, met erkenning 
van de eigenheid en het recht op 
sociale vooruitgang van de part
ners beiderzijds, 

Amnestie 
Verdraagzaamheid betekent ook 
het omdraaien van een pijnlijke 
bladzijde uit ons verleden Vrede 
en verstandhouding kunnen er 
slechts komen, wanneer na 35 
jaar eindelijk de spons kan ge
vaagd worden 
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En bovendien 

...blijkt uit de studie van B. Meeus 
dat naarmate Brussel groter wordt 
de verfransing toeneemt en dat daar
om professor Gerio van het Overleg-
centrum zegt -Vlamingen aller opi
nies verenigt U ». 
. .kwam het sociaal-ekonomisch al
ternatief van de Volksunie in alle 
Vlaamse bladen goed aan zijn trek
ken Heel wat kommentaren vonden 
dit alternatief positief en bruikbaar 
...hield BSP-voorzitter Claes reke
ning met de mogelijkheid van een 
regering met de regionale partijen 
(VU en RW, maar niet het FDF). 
...meent de Libre dat PSB-voorzitter 
Cools een Waalse regionale macht 
zonder de PSC nastreeft, die echter 
wel bereid moet zijn om in de natio
nale regering een deel van het socia
listisch program te helpen verwezen
lijken, en dan liefst zonder de libera
len... 

...protesteert HORECA (9000 bedrij
ven, 180000 werknemers, 70 miljard 
omzet in 1976) tegen de verhoging 
van de BTW (waardoor de BTW de 
hoogste zou zijn van de EG-landen.. 
...werden, m kompensatie voor de 
aankoop van de F-16 gevechtsvlieg
tuigen reeds voor 21 miljard of 70 % 
van de bestellingen kontrakten on
dertekend, hoofdzakelijk voor de 
produktie van motoren bij de FN en 
van vliegtuigcellen door SABCA-
Gosselies. MBLE levert de compu
ters. In totaal zullen de kompensa-
ties Wallonië 21 miljoen arbeidsuren 
of 18.000 arbeidsplaatsen bezorgen. 
Vlaanderen: nul komma nul... 
..legde de BSP aan de pers een 
alternatief regeringsprogram voor 
met als blikvangers 100.000 nieuwe 
werkplaatsen ; aanwakkering van het 
verbruik; geleidelijke vermindering 
van de arbeidsduur; herverdeling 
van de ekonomische macht; heffing 
van een jaarlijkse kapitaalsbelasting 
(0,50 o/o van 3 miljoen af); pluralisti
sche scholen; herziening en fiskali-
zering van de sociale zekerheid; 
depenalizering van abortus , globale 
sanering van het leefmilieu, enz. 
... daagde Veeweyde op de eerste 
lentedag twee heren voor de Ton-
gerse rechter die door een explosie 
op 31 juli 1975 in Horpmaal (Lim
burg) duizende spreeuwen naar de 
andere wereld hielpen, waardoor de 
kersenoogst gedeeltelijk werd ge
red. Minister Lavens ga mondeling 
de toelating voor deze daad «van 
wreedheid tegenover de dieren >. 
. . ontsnapten voor de tweede keer 
drie zeer zware jongens uit de gevan
genis van Bergen, nadat ze enkele 
maanden geleden voor de eerste 
maal ontsnapten, deze keer uit de 
gevangenis van Leuven. Te Bergen 
stonden ze onder zeer strenge bewa
king. En toch slaagden ze in hun 
opzet na bijna geheel het gevange
nispersoneel zelf opgesloten te heb
ben. 
... reageren' Vlamingen en Walen 
heel verschillend op de stakingen en 
het regeringsbeleid. Meer dan de 
helft van de Vlaamse ondervraagden 
vonden het Egmontplan «zand in de 
ogen> of ronduit slecht (61,4 o/o) in 
Wallonië was men gunstiger ge
stemd. Ook de stakingen werden het 
sterkst afgekeurd in Vlaanderen. 
... wordt er een zeer lichte daling 
(0,10 punt) van het indekscijfer ver
wacht, terwijl de inflatie van 8,1 Lh. 
tot 737 Lh. zou dalen. Zo meldde 
toch de regeringspers. 
.. is het bestuur van Bossen en 

Wegen overwegend door fransta-
ligen samengesteld. Minister Lavens 
benoemde zopas nog een neder-
lands-onkundige ingenieur, belast 
met de houtvesterij in het Zonien-
bos, wat strijdig is met de taalwet 

En bovendien 

VAD 

Op 24 april a.s. richt het Vlaams 
Aktiekomitee Duitsland, afde
ling Stolberg In samenwerking 
met de VAB een internationale 
toeristische autozoektocht In, 
waarvan de opbrengst gaat naar 
de Revalidatlestichting Angèle 
Verburght te Landegem en de 
Akt ion Sorgenkind, de grootste 
hulpaktie voor gehandicapten In 
Duitsland. Nadere inlichtingen 
kunt U inwinnen bij de h. Roland 
Rohan, Pommernstrasse 5, 5190 
Stolberg, DBR. 

EBT VERFRANSINGSGOLF 
WEG? 

In de zes faciliteitengemeenten 
rond Brussel, en ook in een aan
tal andere gemeenten waar een 
feiteli jk facil iteitenregime voor 
franstaligen bestaat (zoals Beer-
sel, Overijse...) woekert de ver
fransing hardnekkig voort. 
Vooral in de zuidelijke residen
tiële gemeenten geraken de Vla
mingen in de verdrukking. 
Dat is zowat de belangrijkste 
konklusie die kan getrokken wor
den uit een werknota « De ont
wikkeling van de Brusselse olie
vlek, 1947-1976» die André Mon-
teyne opstelde voor hel Dos-
felinstituuL 
Wel ebt de verfransingsvloed, 
sinds kort enigszins weg in de 
overige Vlaamse gemeenten die 
Brussel omsluiten. Daarmee is 
nog eens duideli jk bewezen dat 
de voorbije regeringen het Brus
sels probleem totaal verkeerd 
aangepakt hebben. Door toege
vingen aan de franstaligen (facil i
teiten) kon de Brusselse olie
vlek snel uitbreiden... 
In zijn gedetailleerde studie 
(boordevol met cijfergegevens 
over de talentelling van '47, tal 
van onderzoekingen — o.m. 
« Mens en Ruimte », en verkie
zingsuitslagen), wijst NCC-l id 
André Monteyne er ook op dat 
nog steeds relatief veel Neder-
landstaligen «van hoog sociaal 
gehalte» uit Brussel uitwijken... 
Deze werknota kan verkregen 
worden bij het polit ieke vor
mingscentrum Dosfelinstituut, 
Tribunestraat 14, 1000 Brussel. 
TeL: 02/219.12.02. 

BLOEMETJES 

Het Dosfel instituut viert in het 
najaar zijn tienjarig bestaan. 
Bij deze gelegenheid kregen de 
werkers van dit vormingscen
trum bloemetjes uit een onver
wachte hoek. 
«Het Belang van Limburg» 
schreef vorige week : «In Vlaan
deren is het Dosfelinstituut zo
wat het eerste politiek vormings
instituut dat naast het organise
ren van kursussen geregeld ook 
dokumenten en werknota's ver
spreidt om de overheid en "de 
personen die politiek maken - te 
informeren op een objektief we
tenschappelijke manier, en dus 
niet uit een partijpolitieke ge
zichtshoek. » 

VU-ALTERNATIEF KREEG 
G O E D E PERS 

De dag- en weekbladpers heeft 
vorige week ruime aandacht be
steed aan het sociaal-ekono
misch alternatief van de Volks
unie. Het gebeurt te zelden om 
er niet de aandacht op te ves
tigen. 
Gaven de bladen ruime informa
tie (ook verscheidene franstali-
ge bladen) de kommentaar was 
doorgaans positief. De ti jd ligt al 
betrekkeli jk ver achter de rug, 

dat VU-initiatieven vijf regels 
kregen of helemaal niets. In
tegendeel Zo stelt Jef Claes in 
Het Volk dat men « het VU-pro-
gramma niet kan doodverven als 
een demagogisch en elektoraal 
dokument» maar «opgesteld 
door ernstige mensen, terwi j l 
het ideeën bevat die het overwe
gen waard zijn.» 
In die trant schrijven de meeste 
bladen. De Volksunie maakte 
dus een goede beurt, die de ken
tering slechts bevest igt 

A L L E S IN 
HET E N G E L S 

Het dageli jks bestuur van het 
Algemeen Nederlands Zangver
bond keurt de weg, die het Euro-
vizie Song Festival opgaat niet 
goed. Dit festival, dat het tref
punt had moeten worden van 
Europese volksl iedkultuur is ver
worden tot een manifestatie van 
waardeloze schlagermuziek, vol 
ledig in dienst van de verkoop-

Veel geblaat en 
weinig glaswol 

De gemeenschapsveriioudingen een apart domein ' Maar in 
België is alles gemeenschapsverhouding Het allersoberste 
van het sobere, een glas water gemeenschapsverhouding 
De regenwinden waaien west-oost in dit land, de 
regenwolken komen vanuit de Noordzee over Ie plat pays 
van Brei. Na honderd kilometer schuiven ze voChtzwanger 
over de onzichtbare lijn van de taalgrens. Ze veranderen niet 
van kleur, maar ze worden geclaimd Het zijn geen vrije 
wolken meer, ze krijgen een nationaliteit Het zijn Waalse 
wolken. Als ze wenend sterven in een Ardense vallei of tegen 
de voet van de Hoge Venen, dan is hun water met zo maar 
gewoon regenwater • het is Waals water Extra te betalen 
door de mensen uit het vlakke land, die de wolken wél 
hebben zien zeilen maar die verzuimden om ze te tappen 
Koolhydraten strooien ' Of aan de Walen een gepeperde 
vliegbelasting opleggen voor het luchttransport van Waals 
water boven Vlaams grondgebied ^ 
Nou, lach maar I We overdnjven toch nauwelijks. Alles in dit 
land IS gemeenschapsverhouding. Als de dijken breken in 
Ruisbroek en de mensen staan tot aan hun strot in het water 
en de ellende, dan komtzo'n Waals minister van Openbare 
Werken doodleuk verklaren dat de Vlamingen maar zélf hun 
dijken moeten betalen. Verzuipen of betalen, that's the 
question zoals wijlen Shakespeare reeds gevat opmerkte. 
En nauwelijks een paar maand geleden een hogere 
ambtenaar van Openbare Werken in een 
Aktueel-vraaggesprek van de radio nee, voor de Vlamingen 
die willen bouwen of hun huis veranderen is er geen 
isolatiepremie meer voorzien in het jaar 1977. Ja, in Wallonië 
IS dat wél het geval, die premie zit in de begroting van 
Waalse streekekonomie. Bevriezen of betalen. Je zalmaar 
wonen in, laat ons zeggen, Heikruis En je zal je woning maar 
laten isoleren. En je zal daarvoor een aannemer uit de streek 
kiezen, die toevallig een paar kilometer verder óók een 
isolatiekarwei heeft In Bierk bijvoorbeeld En Bierk ligt aan de 
goeie kant van de taalgrens Zodat het Brabants 
aannemertje door jou betaald wordt met je bloedeigen 
centjes en door de klant van Bierk met ons aller centjes. 
Veel geblaat en weinig glaswol Zo is de isolatie in 
Vlaanderen Terwijl de Walen behoorlijk door de glaswol 
geverfd zijn. 
Wie zegde destijds que cétaient des faux problémes ' Over 
de doden mets dan goed, wijlen de man is al enkele jaren 
overleden maar de faux problémes zijn springlevender dan 
ooit As-je een glas water drinkt As-je een voetenwarmertje 
in je vloer wil laten leggen As-je de smeerpijp door je 
moestuintje krijgt As-je behoort tot de mensen achter de dijk 
Rotslecht land voor dichters. Dichters plegen naar omhoog te 
kijken, naar de wolken, die vrij heten te zijn en die gaan naar 
waar de vrije wind ze wil jagen Niet in dit land. In dit land zijn 
de wolken én de regen Waals 
Zouden we er nu écht eens geen eind aan maken ? 
Bijvoorbeeld op 17 april "^ 

spromotie van een bepaalde 
platenindustrie. De Engelse be
namingen vieren er hoogti j , geen 
enkele Vlaamse groep treedt op 
onder een nederlandstalige be
naming, en er wordt geen enkel 
lied in het Nederlands gezongen 
door deze groepen. Ze brengen 
uitsluitend engelstalige liederen. 
Het ANZ betreurt daarom de 
zgn. dream-formule en hoopt dat 
deze niet maar zal gebruikt wor
den. Ten aanzien van de kuituur 
en de verspreiding van het goe
de volksl ied heeft dit festival 
niet de minste betekenis. Het 
A N Z wijst er bovendien op, dat 
door de inrichtende BRT miljoe
nen gespendeerd worden aan 
een totaal kultuurloos en kom-
mercieel opzet De Vlaamse ge
meenschap, tevens de aanbren
ger van voormelde miljoenen, 
kan tegenover deze verloede
ring niet onverschil l ig bli jven. In
tussen werd het misbaksel afge
las t Geen zinnig mens zal er om 
treuren. 

ONBESCHOFTERIK 

We weten al lang dat Arthur Hau-
lot, kommissaris-generaal voor 
Toerisme geen vriend van de Vla
mingen is (ook al is Vlaanderen 
als toerist isch centrum veel be
langrijker dan Wallonië en Brus
sel samen). Hij laat geen gele
genheid voorbi j gaan om de 
Vlaamse mens te treiteren, te 
beledigen en dat voor een « poè-
t e > ! De lomperik is inderdaad 
dichter in zijn vrije uren. Naarma
te hij zijn pensionering nadert, 
wordt dit patologisch geval 
steeds erger: hij heeft er nu 
niets beters op gevonden, voor 
een kol lokwium over het toeris
me, dat hij zal voorzitten, tweeta
lige uitnodigingen rond te stu
ren. Wel, dat is toch redelijk zal 
U opwerpen. Inderdaad, ware 
het niet dat de Haulot'se tweeta
l igheid bestaat in het Frans en 
het Engels. Het is onduldbaar 
dat een met ons geld betaalde 
hoge ambtenaar slechts weet te 
«présider» en «preside». Is er 
dan werkeli jk geen enkele voog
dijminister die deze provokateur 
op zijn nummer durft zetten ? 

VERLIES VAN 
FRANS-VLAANDEREN 

Bij het Verdrag van Nijmegen in 
1678 werd Frans-Vlaanderen de
finitief bij Frankrijk ingeli jfd. 
Geen reden dus van onzentwe-
ge om te Rijsel mede de driehon
derdste verjaring van de beslis
sende slag bij Pene in 1677 te 
gaan vieren. Dit waren sommige 
leperse notabelen nochtans van 
plan, door o.a. een deel van de 
leperse Kattenstoet te Rijsel in 
de herdenkingsoptocht in te 
schakelen... Na gerezen protest 
tegen dit even dwaas als mis
plaatst initiatief schijnt er van 
leperse deelneming geen sprake 
meer te zijn. Des te beter, men 
zal dan meer aandacht kunnen 
besteden aan de Vlaamse voet
tocht op 11 april, paasmaandag, 
die ten teken van rouw uit 
Noord-Pene (10 km voorbi j Kas
sei) zal vertrekken naar het voor
malig slagveld, waar een gebed 
voor Vlaanderen wordt gelezen. 
Er worden geen toespraken ge
houden. Inrichters zijn de Vlaam
se schri jvers Raf Seys en dr. Fre-
derik Morel uit Kassei (F-VI). Bij 
de h. Seys, Ringlaan 1,8280 Koe-
kelare is ook een geïllustreerde 
gids « De slag van de Pene » met 
een uitvoerig verslag over de 
veldslag, gedichten van Frans-
Vlamingen en een stafkaart te 
verkri jgen. 
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EVEN 
HERINNEREN: 
DE EENTALIGE 
KANDIDATENLIJS
TEN 
TE BRUSSEL 
Op 3 juni 1976 diende de VU-
fraktie voorzitter van de Kamer 
Vik Anciaux een amendement in 
op een wetsontwerp tot wijzi
ging van de vigerende wetge
ving. Het werd verworpen met 
97 stemmen tegen 21 bij 40 ont
houdingen Wie waren die neen-
stemmers 7 De CVP fop een man 
na die zich onthield), de hele 
PVV, terwijl BSP en KP in de 
onthouding vluchtten (ondanks 
hun aller goedkeuring van de 
eisen van Halle). Alleen de VU 
was konsekwent de kleurpolitie-
kers zegden eens te meer «luis
ter naar mijn woorden, zie met 
naar mijn daden». 

WAALSE 
WATERSABOTAGE... 

Toeval of niet, doch bijna tege
lijker tijd werd steen en been 
geklaagd over de Waalse sabo
tage van de watervoorziening in 
het Leuvense en de waterzuive
ring aan de kust De gewestelijke 
direktie van de Nationale Maat
schappij der Waterleidingen van 
Leuven is reeds jaren bezig met 
de studie van de waterwinning 
en het zuiveren van de Use en 
de beide Nethen voor een kapa-
citeit van twee miljoen kubieke 
meter, te verzamelen In een 
spaarbekken te St-Joris-Weert 
en te Neerijse. Direkteur Mel-

laerts voorziet binnen enkele ja
ren een dagproduklie van 70.000 
kubieke meter, waardoor de drin
kwatervoorziening van Vlaams-
Brabant voor minstens twintig 
jaar zou verzekerd zijn. Waalse 
ambtenaren echter, van het mi
nisterie van Volksgezondheid 
(De Saeger) saboteren dit IJse-
projekt, omdat de verwezenlij
king ervan Vlaanderen qua 
watervoorziening minder afhan
kelijk van de Waalse water-
sjeiks zou maken! 
Dit waterschandaal dreigt trou
wens de watervoorziening van 
Vlaanderen in het gedrang te 
brengen, daar de gevolgen van 
de langdurige droogte nog lang 
niet overwonnen zijn. Aan de 
kust gaat het om de waterzuive
ring. Voorzitter Monballuy van 
de Waterzuiveringsmaatschap
pij van het Kustbekken, stelde 
het uitblijven van een werkelijke 
bestrijding aan de kaak, welke 
verdaging hij aan de kommunau-
taire geschillen toeschreef. Er 
moeten dringend nieuwe maat
schappijen opgericht worden, 
met een gebiedsomschrijving 
per provincie, ofwel opsplitsing 
per deelbekken. De voorzitter 
achtte een nationaal tarief strij
dig met de beleidsbeginselen 
van de gewestvorming. 
Wie zei ook weer, dat het Bel
gisch nationaliteitenvraagstuk 
«maar een taalkwestie was?> 
...En waarom grijpt na al die 
jaren van onderduimse Waalse 
tegenwerking minister De Sae
ger niet in ? Of geeft hij nog 
steeds voorrang aan Waalse be
zoekers dan aan.Vlaamse «kla
gers » ? 

De CVP doet alles 20 jaar te laat 

en bovendien nog slecht 
Het is een sprookje dat alleen de partijen die 
aan de macht zijn iets kunnen verwezenlijken in 
de politiek. 

Integendeel, dikwijls durven de machthebbers 
niets anders dan bepaalde voorstellen van de 
oppositie overnemen, liefst dan nog wel zonder 
de oorsprong van de idee te vermelden. 
Een voorbeeld hiervan is de invoenng van het 
leefgeld of het gewaarborgd minimuminkomen 
dat een van de belangrijkste doorbraken op 
sociaal gebied betekent. 

De Volksunie was de eerste politieke partij die 
dit voorstelde op haar kongres van 1971. 

De sociale rol van de Volksunie moet dan ook 
allerminst onderschat worden en het is voor de 

Volksunie een zeer grote voldoening om vast te 
stellen dat dit fundamenteel programmapunt in 
werkelijkheid werd omgezet, zij het dan uiterst 
gebrekkig en onvolledig via het leefgeld. 

De belangrijkste bijdrage tot verbetering van de 
inkomensverdeling in België is dan ook groten
deels aan de moedige stellingname van de V U 
in 1971 te danken. 

Men moet dan ook niet stellen: « De CVP doet 
het >, maar wel « de CVP doet wat de Volks
unie wil, maar te laat en dan nog slecht». 

Inderdaad, de CVP zou de CVP niet zijn, als bij 
het in de praktijk brengen van het Volksunie-
voorstel geen kompromissen en fundamentele 
vergissingen zouden zijn begaan. 

Na opiniepeiling 

«Ik zweer 
trouw aon 
de wetten 
van het 
Belgische volk» 

In de Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw, die onder de 
bevoegdheid van de minister van ekonomische zaken valt, zijn er 10 
ambtenaren vanaf de graad van direkteur tot direkteur-generaal 
Acht van deze 10 hoge ambtenaren zijn franstalig, en 2 nederlandsta-
lig Hoewel de taalwet de panteit vanaf de graad van direkteur voor
schrijft 
Van taalkaders is hier geen sprake; men is hier om voor de hand lig
gende redenen met zo gehaast als bij de ASLK en bij het ABOS om 
de franstalige koppen te tellen. De rechtsstaat van premier Tinde-
mans is dus geen ijdel woord . ' 

In opdracht van « Le Soir» hield het Universitair Instituut voor Opi
niepeiling tussen 28 februari en 4 maart een opniniepeiling. Er werd 
daarbij aangestipt, dat dit onderzoek plaats had in een politiek nogal 
bewogen periode, maar dan toch nog zonder verkiezingen in het 
vooruitzicht. In zijn inleiding stipt « Le Soir» dan ook aan, dat indien 
het onderzoek na de parlementsontbinding zou hebben plaats 
gehad, een gedeelte van de antwoorden wei anders zou geluid heb
ben dan vóór de parlementsontbinding. In hoever deze wijzging zich 
zou voorgedaan hebben kunnen wij slechts gissen. Anderdeels is 
het zo . dat ook deze «te laat gehouden» opiniepeiling toch gege
vens bevat, die een nadere kijk wettigen. 

Wat er ook van zij, uit de enquête 
blijkt duidelijk een daling van de 
populariteit van Leo Tindemans 
en Willy De Clercq Vooral in 
Vlaanderen is de baisse aanzien
lijk : het grootste percentage op 
één na (38,6) was van mening dat 
de ster van Tindemans aan het 
dalen is, tegenover slechts 19% 
die oordeelde dat Tindemans' aan
zien gestegen was. 41 % was 
van mening dat Tindemans' quo
tum gelijk bleef Vice-premier De 
Clercq vond nog minder genade 
in de ogen van de ondervraag
den : slechts 17,2 % hield het bij 
een stijging van de populariteit 
van de financieminister tegen
over 36,7 % die hem op «de 
markt» zien achteruitboeren. 
Daarentegen zijn er 43,7 % van 
mening dat er daling noch stijging 

is. Samengevat: driemaal zoveel 
negatieve meningen dan positie
ve. 
In Brussel maakt vooral de pre
mier een zeer slechte beurt: stij
ging slechts 8,9 %, daling even
tjes 54,4 % ; status quo 27,3 %. 
Voor De Clercq zijn de cijfers 
resp. 12, 42,2, 33,1 (9,4 en 12,8 
hadden geen mening). In Wallonië 
ten slotte is de daling van Tinde
mans' prestige nog groter dan in 
Vlaanderen: 48,2 % (voor De 
Clercq 37,9). Slechts 9,4 % (7,8 
% voor De Clercq) vinden dat de 
populariteitskurve stijgt. 29,6 
(resp. 29,8) menen dat er voor-
noch achteruitgang is Voor het 
ganse land is de daling voor de 
premier 43,7 %, voor De Clercq 
37,8 %. Status quo : 39,9 en 37,8. 
Stijging 14,6 en 13.4. 

ZAND IN DE OGEN 

Wat het Egmontplan betreft was 
31 % in het hele land van oordeel 
dat het beruchte Egmont-plan 
«zand in de ogen» was (28,1 
Brussel, 35,7 Vlaanderen en 24,3 
% in Wallonië. De afwijzende 
meningen zijn dubbel zo talrijk als 
de pozitieve. Bij een 33,2 % die 
het plan «een moedig projekt» 
vinden, zijn er 25,7 % in totaal die 
het slecht vinden en 35,7 % 
bedrog. In Vlaanderen aanzien in 
feite in totaal 61,4 % van de 
ondervraagden het Egmont-plan 
als slecht. De Walen zijn met 57 
% minder ontevreden (ze zouden 
ook meer gekregen hebben). 

Ten slotte keurt een lichte meer
derheid (51,6 %) de vrijdagsta
kingen af (60,9 % in Vlaanderen). 
Het duo Tindemans-De Clercq 
doet het dus niet zo goed meer. 
Integendeel, de achteruitgang 
van hun aanzien is zeer goed 
geprononceerd Het mag eigenlijk 
een wonder heten dat het nog 
zolang geduurd heeft vooraleer 
de openbare mening deze knoei
ersregering beu werd Dat zal op 
17 april nog duidelijker blijken. 
(sw) 
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Twee 

verliezers 

Twee verkiezingen haalden dezer 
dagen de — grote — krantekop
pen : India en Frankrijk. Het is 
voor Indira Ghandi een lelijke 
tegenvaller geworden: het kie
zerskorps bracht geen waarde
ring op voor de sociaal-ekonomi-
sche prestaties van de regering 
Ghandi, doch rekende haar en de 
Kongrespartij zwaar de semi-dik-
tatuur en de verplichte sterilize-
ring van de mannen aan. Het 
Indiase kiezerskorps vergaf het 
haar niet, dat ze zovele tegenstre
vers liet gevangen zetten en had 
daar zowaar nog de nederlaag 
van de tot vorige week almachti
ge Kongrespartij voor over. Wel
licht krijgt de verslagen premier 
nu van het zelfde laken een 
broek. 

In Frankrijk werd terecht aan de 
gemeenteraadsverkiezingen een 
nationale betekenis gehecht. Het 
resultaat beantwoordde aan de 
verwachtingen: een lichte meer
derheid van links (51 %) die in de 
tweede ronde nog licht verbeterd 
werd (52 %) . Parijs maakte daar
op een uitzondering, mede door 
de kandidatuur van ex-premier 
Chirac, die in zijn overwinning de 
bevestiging ziet van zijn agressie
ve stijl die hij zeer waarschijnlijk 
bij de volgende parlementsverkie
zingen op een nog veel groter 
schaal zal toepassen. Via zijn stro
man d'Omano is president Gls-
card de grote, want dubbele ver
liezer van deze krachtproef: een
maal tegen Links en eenmaal 
tegen Chirac, die zich nu meer 
dan ooit opwerpt als opvolger 
van de Gaulle. Noch min, noch 
meer. 

DE VLAAMSE 
TOERISTENBOND 

STELTVOOR 

SICILIË 
SPECIALE AANBIEDING VOOR EEN BEPERKT AANTAL 
PLAATSEN, uitsluitend voor de afreizen op 27 juni, 22 en 29 
augustus. 
Eén of twee weken verblijf te TAORMINA in het GRAND 
HOTEL MONTE TAURO (1« kat.), met zwembad. 
Alle tweepersoonskamers hebben bad of storbad met wc, air
conditioning, TV-toestel, koelkast en balkon met prachtig uit
zicht op de Etna en de baai van Naxos. 

REISSOM VOL PENSION 

éénpersoonskamer 
met stortbad 

tweepersoonskamer 
met stortbad 

tweepersoonskamer 
met bad 

driepersoonskamer 
met bad 

vierpersoonskamer 
met bad 

8 dagen 

13.040 

11.500 

13.310 

10.770 

10.410 

ISdagei^ Inbegrepen: 

21.070 

17.990 

21.610 

16.530 

15.810 

- vliegtuigvervoer 
- luchthaventaksen 
- transfers 
— verblijftaks en bediening 
— het VTB-verzekerings-en 

dienstenpakket Reis + 
— kosteloze reistas 
— Vlaamse reisleiding 

5 % KORTING VOOR ZESTIG PLUSSERS! 

VLAAMSE 
TOERISTENBOND 

St.-Jacobsmarkt 45-47, 2000 ANTWERPEN. Tel. 031/31.76.80. 
Verg. nr. 1.185 kat. A. 
KANTOREN te Aalst, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Hasselt, 

Herentals, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oos
tende, Roeselare, St.-Niklaas, Turnhout en 
Vilvoorde. 

Bozen 

Brussel 
Er is een tijd geweest, toen 
Zuid-Tirol In het nieuws kwam: 
door het opblazen van elektrici
teitscentrales en hoogspan
ningsmasten, alsook door mili
taire repressie vanwege een 
voor schut gezet Italiaans le
ger. 

inzet van de strijd was het ten 
zuiden van de Alpen liggende 
gedeelte van Tirol, althans het 
Duitse stuk ervan. Na de eerste 
wereldoorlog was het als buil 
toegeworpen aan het laattijdig 
in de oorlog getreden Italië. 
Sedertdien werd het meedogen
loos veritallaanst, vooral door 
de fascisten doch na hen nau
welijks minder erg door zoge
naamde demokreten van aller
hande slag. De springstofaan
slagen waren (nooit tegen per
sonen gerichte) wanhoopsda
den. Want geen enkel land ter 
wereld nam het op voor deze 
niet alleen verdrukte maar ook 
met verdwijning bedreigde 
volksgroep; tenzij Oostenrijk 
(vooral door toedoen van trou
we Noord-Tirolers); Toen Italië 
Oostenrijk duidelijk maakte dat 
het een stokje zou steken vóór 
het associatieverdrag met de 
EEG zolang het zich nog met 
Zuld-Tlrol inliet ging ook dit 
land voor een bord linzensoep 
door de knieën. 

Het pakket 
Er werden dan lange bespre
kingen gehouden, die neerkwa
men op wat sedertdien het « Ra
ket» wordt genoemd. Dit Paket 
bevat een groot aantal kleine en 
minder kleine tegemoetkomin
gen vanwege Italië aan de Duit
se Tirolers. Deze tegemoetko
mingen moeten hen het leven in 
Italië draaglijker maken: een 
aantal taalregelingen, de «ethni-
scher Proporz» (de verhouding 
tussen Italianen en Duitsers 
voor sommige betrekkingen), 
enige inspraak in ekonomische 
sektoren enz. Aan de grond van 
de zaak werd echter niet ge
raakt : het zelfh>eschikkings-
recht Dus geen mogelijkheid 
om bv. via een volksraadpleging 
terug naar Oostennjk te komen 
of om binnen Italië waarachtig 
zelfbestuur te verwerven. 
Ook werd niets ondernomen om 
de Duitse volksgroep te behoe
den voor een traag sluipend 
maar dodelijk gevaar: de gesta
dige inwijking en blijvende vesti
ging van Italianen in het Duitse 
taalgebied. Integendeel: uitdruk
kelijk werd geweigerd, enig toe
zicht op inwijking en nijverheids-
ontwikkeling in Tiroolse handen 
te geven. Samenvattend kan 
men stellen dat dit «Paket» de 
doodsstrijd van de Zuid-Tirolers 
verlengt en minder pijnlijk 
maakt Ontmoedigd door het 
wegvallen van Oostenrijks 
steun heeft de Südtiroler Volks-
partei (SVP) in 1969 dit Paket 
dan maar aangenomen (met 
51 % der stemmen). Sluitsteen 
van de overeenkomst is de be
lofte van Oostenrijk dat het offi
cieel elke aanspraak op of be
moeiing met Zuid-Tirol zal laten 
varen, eenmaal dat het de ver
wezenlijking van de in het Paket 

gedane beloften zal vastgesteld 
hebben. 
Er is natuurlijk heel wat water 
door de Tiber naar zee gevloeid 
vooraleer al de afgesproken 
punten kracht van wet gekre
gen hebt)en. En de toepassing 
ervan op het terrein laat nog 
veel te wensen over, als ze al 
niet onbestaande is. Toch pra
men de Italianen Oostenrijk 
reeds om een streep onder de 
rekening te trekken. 

Boze griep in Bozen 
Hoe weinig reden er bestaat om 
hierop in te gaan heeft de begin 
maart te Bozen woedende griep
epidemie weer eens duidelijk 
gemaakt Voor een beter k)egrip 
van de toestand dient vooraf 
t)eklemtoond hoezeer Bozen op 
Brussel gelijkt: het is een hoofd
stad (die van Zuid-Tirol), op en
kele kilometers slechts van de 
Germaans-Romaanse taalgrens 
gelegen (ingesloten door louter 
Duitse landelijke gemeenten), 
en, sedert de inpalming van 
Zuid-Tirol door Italië, geëvo
lueerd van een zo goed als een
talig Duits Alpenstadje 
( ± 50.000 inwoners) tot een 
geïndustrializeerde, in bevolking 
meer dan verdubbelde agglome
ratie De oorspronkelijke bewo
ners zijn nu een minderheid in 
wat op enkele tientallen jaren 
tijds een Romaans taaleiland bin
nen Germaans gebied gewor
den is. Tussen haakjes: deze 
ontwikkeling is nog volop aan de 
gang, ook in alle kleinere Zuid-Ti-
roolse steden. 

Moeten we nog wijzen op een 
vergelijking met Brussel en de 
(bij ons weliswaar traag wegeb
bende) Franse kernen in kleine
re Vlaamse steden ? In dat Bo

zen heeft dus begin maart een 
griepepidemie huis gehouden. 
Krachtens de vorenvermelde 
« ethnischer Proporz »-regeling 
moet het ziekenhuis aldaar voor 
de ene helft door Italianen en 
voor de andere door Duitsers 
t)emand worden. Allen dienen 
echter tweetalig te zijn en zulks 
met een examen te bewijzen. De 
Duitse helft is op post en heeft 
geen moeite gehad om het be
wijs te leveren, dat zij goed Ita
liaans kent Het openbare leven 
en de school zijn immers over
wegend veritallaanst en de 
zwakke is wel gedwongen de 
taal van de sterke te leren. Het 
omgekeerde is dus even waar: 
de sterke vertoont weinig nei
ging, de taal van de zwakke te 
leren, wetten die hem daartoe 
verplichten heten gemakkelijk 
«hinderlijke, rassistische dwang-
wetten» en indien hij er niet in 
slaagt de wetten zelf af te schaf
fen, slaagt hij er meestal wel in, 
de toepassing ervan te verhinde
ren. 

Deze algemene vaststelling past 
precies op het Italiaanse zieken
huispersoneel van Bozen. 
Bij gebrek aan examenvlijt blij
ven heel wat Italiaanse betrek
kingen open ; een wel erge zaak, 
toen de griep uitbrak en ook 
Duitse personeelsleden uitscha
kelde. 
Deze toestand werd in de Ita
liaanse pers fel op de korrel 
genomen. De fout werd (natuur
lijk) in de schoenen van de Duit
sers geschoven: het was toch 
niet redelijk, verplegers met 
Goethe te konfronteren in 
plaats van met zieken en wie 
waren de slachtoffers? De zie
ken I 
Sociale en menselijke overwe
gingen wogen toch zwaarder 

dan het belang van taal of natio
naliteit I Hoe dan ook, de taai-
proeven waren veel te zwaar. 
De Duitse pers antwoordde 
daarop dat het zeker al mooi 
was dat zo vele Italiaanse verple-
genden « onder voorbehoud van 
een later af te leggen examen» 
in dienst genomen waren doch 
zich later om dit examen niet 
meer bekommerd hadden. 
Het mag allemaal niet baten: de 
Italianen blijven hameren op een 
«soepeler» toepassing van de 
taalwetgeving. 

Misschien kunnen de Vlamingen 
— pardon, de Tirolers — later 
nog wel eens «de strikte nale
ving van de taalwetten» beko
men. Als ze er met een nieuwe 
toegeving willen voor betalen. 

Karel Jansegers 

tussen 
volkeren 

staten Q 
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iaes ook l»lz 8 uw 
VERKIEZINGSKHANT 

Mevrouw, mijnheer, 

De kiesstrijd zal maargoed op dreef zijn of wij zullen reeds op 
de vooravond van 17 april staan, hij zal kort maar zeer hevig zijn. 
En toch moeten wij er allen hard tegenaan ! 

Alleen klaren wij het niet. Wij hebben de hulp nodig van al 
onze leden, simpatizanten en « WIJ^^-lezers. 

In het verleden deden wij nooit tevergeefs op u een beroep. 
Ook dit keer kloppen wij aan uw deur Het moet want onze tegen
strevers beschikken over grotere middelen. 

Beste « WIJ'-lezer, stort daarom vandaag nog uw bijdrage op 
de vu-postrekening 000-0147697-63, 1000 Brussel. Hoe gering uw 
bijdrage ook weze, ze zal met de grootste dank aanvaard worden. 

Met onze dank voor de inspanningen die u samen met ons in 
deze kiesstriid wil leveren! 

F. Van der Eist 
Stichter-voorzitter 

Verkiezingskalender 

Vnjdag 25 maart tussen 14 en 16 u 
en zaterdag 26 maart tussen 9 en 
12 u ontvangt de voorzitter van het 
hoofdbureau de voordrachtakten Na
zicht van de ingediende lijsten kan 
gebeuren tot zaterdag 14 u en op 
maandag 28 maart tussen 13 en 16 u 

• 

Maandag 28 maart tussen 9 en 11 u 
op het Ministene van Binnenlandse 
Zaken voorstellen tot lijstveremgmg 
en loting nummers Om 16 u voorlopi
ge vaststelling van de kandidatenlijs
ten. 

Op dinsdag 29 maart tussen 13 en 
15 u indienen van reklamaties bij de 

voorzitter van het hoofdbureau Op 
donderdag 31 maart w/orden de lijs
ten definitief afgesloten 

Donderdag 7 april 14-16 u ontvangst 
van de verklaringen van lijstverbin-
ding in de provinciehoofdplaats 

Dinsdag 12 april 14-16 u 
De .voorzitter van het hoofdbureau 
ontvangt de lijsten der getuigen 

Voor \N\e meer details wenst houden 
v\/ij een uitvoenge nota ter beschik
king In geval van betwisting of proble
men verwittig het nationaal sekreta-
riaat 

Propagandamateriaal 
Op het nationaal sekretanaat is er in 
voorraad 
— Gegomde klevers met VU-verkie-
zingsslogan 2 fr per stuk 
— Grote horizontale banden 180 x 
60 cm met als opdruk - VOLKSUNIE -
— VU-Badges een persoonlijke mi-
ni-affiche 10 fr stuk 
— Rollen met 10000 VU-zelfklevers 
aan 1 000 fr de rol (10 et stuk) 
Indien u deze individueel snijdt heeft u 
iets spotgoedkoop om bv uit te delen 
bij straatakties 

Het Noordzeestrand 
Het verstoren van de rust en het hin
deren van vakantiegangers laten wij 
over aan andere partijen 
Onze aanwezigheid via publiciteitspa-
nelen is verzekerd 
De kustarrondissementen kunnen zor
gen voor akties, zonder agressiviteit 
maar met nadruk op onze vriendelijke 

STEUNFONDS 17-4-'77 
VU-frakties van kanrier en senaat . . . , ^ : ; ^ ^ ^ , ^ „ ~ , 100000 
Fam V,Middelkerke <4m^mk ^°° 
EDR.Dilbeek r 4 l | i ' ' » ^ . . ^ . . . . 500 
PV,Schaarbeek '.-.'.'.ï.-i'^ft.L.-.r.é'. 500 
G.B., Antv\/erpen i^.;:^^. 1000 
R D.M., Denderleeuw :. . i7.5. 1000 

1.000 
. . 200 

100 
1000 

. 4 4 

L.S . . 
J D, Deurne . ... 
Onbekend. . . 
Neen aan Leo Amin ! . 
D, Borgerhout . ....' « > ^ . it:um 

105.844 

Deze steunlijst werd dinsdagavond afgesloten, daardoor 
konden de binnengekomen stortingen ( ± 90.000 fr.) van 
woensdagmorgen niet worden opgenomen. Volgende week 
worden ze uitgebreid vermeld. 

prk 000-0147697-63 

VU- 1000 Brussel 

aanwezigheid Laat alles verlopen met 
respekt voor de vakantie van ande
ren WIJ denken o a aan kleunge 
straatakties in «vakantiesfeer» en 
gadgets als balletjes, ballons, e d 

Autokaravan ? 
Alle partijen doen mee aan dit toete
rend en stinkend gedoe Een alterna
tief? 
RIJ met een paar autobussen, duidelijk 
herkenbaar (Volksuniebanden, leeu-
wevlag), door stad en streek Hou 
regelmatig halt op drukke punten 
(markten, winkelstraten ed) Ga in 
qroepies de straat op en deel iets uit 
(denk aan onze zelfklevers van 10 et) 
Wees met hinderlijk maar vnendelijk 
en val op sandwich-man, ballons, 
mikro -t- muziek, badges, megafoon, 
borden met foto van kopmannen ed 
Lopen IS gezond, milieuvriendelijk en 
garandeert u een direkt kontakt met 
mensen 

Aandacht voor... 
— Personen die onlangs verhuisd 
zijn en zich gevestigd hebben buiten 
het arrondissement 
— Zieken, bejaarden en allen die bij 
volmacht mogen stemmen Andere 
partijen jagen sistematisch op deze 
stemmen Let op uw zaak 

Hoofdzaak is... 
De - Kop » van de lijst, die om propa-
ganda-teehnisehe redenen sterk de 
nadruk moet knjgen 
Deelkampanjes moeten, om in muziek-
termen te spreken, begeleiden en het 
hoofdinstrument aanvullen tot harmo
nie, zonder de aandacht af te leiden 
of te overstemmen Het doel van even
tuele deelkampanjes is het verwerven 
van anders met-haalbare stemmen 

Een partij - één kleur 

Het Volksuniegeel geeft alle affiches 
en drukwerken een duidelijke herken
baarheid Uniformiteit versterkt vi-
zueel onze aanwezigheid Wie zich 
verplaatst (ook buiten het eigen arron
dissement) wordt met onze kleur, 
onze opvallende aanwezigheid gekon-
fronteerd VU-geel • Pantone 123 

Plakploegen klaar? 
Zaterdag en zondag aanstaande kun
nen de arrondissementele verant
woordelijken de voorziene affiches af
halen op het nationaal sekretanaat 
Een affiche is geen fles wijn, zij 
verbetert met met liggen Wi| heb
ben slechts 3 weken Zorg voor een 
milieuvriendelijke alomtegenwoordig
heid Kontroleer in deze korte kies-
stnjd regelmatig uw aanplakkingen en 
werk bij Maak er geen warboel van, 
plak met alles onder- en boveneen • 
Overleg en organizeer Bedenk dat 
op een paneel 4 maal dezelfde foto 
fiet beter doet dan een mengeling van 
4 verschillende kandidaten. Iijstnum-
mers en slogans 

sociaal en federaal 

Verkiezingskongres 3 april 
te Antwerpen 
Op zondag 3 april heeft om 15 u. 
het VU-verkiezingskongres 
plaats in de Handelsbeurs te 
Antwerpen. 

Na het politieke gedeelte wordt 
op denderende wijze de tweede 
faze van de kiesstrijd 7 7 inge
zet 
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GEDAAN MET GEVEN 
EN TOEGEVEN 

De regering Tindemans 
een totale mislukking 
Laten we objektief zijn. De 
regering Tindemans was een 
totale mislukking. 

Asociaal 

en verspilziek 

Dat de krisis een 
wereldverschijnsel is, mag geen 
excuus zijn voor het slecht beleid 
waardoor ze ons dubbel hard treft. 
Meer dan 1.000 miljard 
staatsschuld. Triest rekord van 
werkloosheid. Inflatie 1/3 sneller 
dan in Nederland. Tekort van 60 
miljard op de begroting. 
Egmontplan: een put vullen riiet 
een andere put. 

Onverdraagzaam 

De verzuiling wordt ingebouwd. 
De regering zet het parlement 
voor schut, maar plooit voor 
kapitalistische of sindikale 
drukkingsgroepen: uitholling van 
de demokratie. 

Anti-Vlaams 
Niet één Vlaamse eis werd 
verwezenlijkt. Nols terug 
burgemeester. Nu weer 9 miljard 
voor het Waalse staal. Smeerpijp 
en chantage met het water. Jacht 
op Vlaamse betrekkingen in de 
Spaarkas. Gewestvorming met 3 
en Brussel op de wip. 

Op 17 april bouwt U met 
de VU aan een bewust, 
welvarend en 
verdraagzaam Vlaanderen 

Zelfbestuur 
De VU wil zelfbestuur voor 
Vlaanderen in een 
ondubbelzinnig federalisme met 2. 
Handen af van Vlaams gebied, 
van Vlaamse mensen en van 
Vlaamse centen. CJedaan met 
geven en toegeven. 

Zuinig staatsbeleid 

Werken, ondernemen en sparen 
moeten nog zin hebben. Voor onze 
welvaart wil de VU een stabiel 

loon- en prijsbeleid, afremming 
der staatsuitgaven, steun aan de 
kleine en middelgrote bedrijven, 
herstel van de konkurrentiekracht 
en van een gezond sociaal klimaat. 

Open 
demokratie 
De VU wil het herstel van de 
parlementaire demokratie, 
afbraak van de verzuiling, open en 
volledige informatie en 
ideologische verdraagzaamheid, 
zonder vrees voor diskriminatie. 

UW ENIGE VLAAMSE 
WAARBORG 

Volksunie 
sociaal en federaal 

De definitieve uitslag van 
1. Kris Versyck, Gent 2.580 

2. Luk Vanhorenbeek, Bierbeek 2.205 
3. Jaak Janin, Huise ^-778 
4. Georgette De Kegel. Ninove 1-314 
5. Leo Öaltaert. Lebbeke 847 
6. Anny Lenaerts, Wilr i jk 733 
7. Eugene Van Itterbeek, Kessel-Lo 731 
8. Jules Moens, Antwerpen 726 
9. Wil ly Serpieters, Oostende 662 

10. Erik Vandewalle, Izegem 629 
11. Lieve Favoreel-Craeynest, Lauwe 605 
12. Achiel Goderis, Oostduinkerke 549 
13. Jor is Depré, Terviiren 496 
14. Maurice Passchijn, Meise 436 
15. Ferre De Beukelaer, Kontich 429 
16. Frits Cornelissen, Houthalen 406 
17. Daan Vervaet, St-Laureins-Berchem 403 
18. Koen Van Meenen, Heusden 393 
19. Jos Verlooy, Jette 373 
20. Annie Pottie-Kindt, Roeselare 366 

21. Frans Jonseqers, Herdersenn 354 
22. Albert Jacobs, Beringen 349 
23. Oktaaf Meyntjens, Burcht 334 
24. Pier Leys, Brugge 332 
25. Yvo Dillen, Balen 310 
26. Jozef Labaere, Kortrijk 294 
27. Luk Bohé, Vichte 264 
28. Guido Dornez, Ingelmunster 264 
29. Wouter Lens, Zavëntem 264 
30. Emiel Van Langendonck, St-Kat-Waver 264 

31. Clem De Ranter, Hoboken 258 
32. Daniël Denayer, Aalst 240 
33. Frans Van Dessel, Nijlen 237 
34. JanRoux,Genk 228 
35. Willy Vlieghe, Drongen 223 
36. Willem Nollet Hove 221 
37. Erik Eyckmans, Bree 214 
38. Raf Cosijns, LochristI 204 
39. Hector De Bruyne, Antwerpen 204 
40. Vital Peeters, Berchem 203 

41. Roger Vandenbiicke, leper 200 
42. Hilda Demol, Liedekerke 192 
43. Leon Van Durme, Merelbeke 190 
44. Hein Mallefroy, Erondegem 187 
45. Edmond Sintobin, Brugge 180 
46. Herman Van den Abbeele, Schoonaarde 164 
47. Jozef Vandenpias, Oudergem 160 
48. Georges Raes, Ledegem 149 
49. Jan Caudron, Aalst 142 
50. Piet Severins, Zwijndrecht 142 

51. Jean MIssoul, Hasselt 133 
5Z René Van den Cruyce, Asse 132 
53. Erik Clerckx, Vilvoorde 120 
54. Leonie Vanderstraeten, Brussel 120 
55. Willy Anthonis, Heist-op-den-Berg 118 
56. Pol Verhelen, Tildonk 118 
57. Omor Dombrecht, Brugge 108 
5a Wilfried Pison, Zoersel 108 
59. Jozef De Meyer, Heverlee 107 
60. Mia De Prins, Kapelle-op-den-Bos 106 

61. Adhemar Vanderlindon, Mecholen 106 
6Z Carol Vandoorne, Veurne 100 
63. Donald Dewlspelaere, Kapellen 96 
64. Jan Gijzeis, Westerio 98 
65. Victor Hermans, Arendonk 90 
66. Lucien Beyens, Meerhout 89 
67. André Decroos, Zwevegem 87 
68. Freddy Luyten, Mol 86 
69. Jo Belmans, Geel 84 
70. Huao Casteels, Hofstede 84 

71. Bert De Cremer, Denderhoutem 84 
72. Jules De Cuyper, Broechem 84 
73. Johan [.aeremans, Grimbergen 84 
74. Jan Peeters, Vorst-Kempen 84 
75. René De Renter, Aartselaar 77 
76. Alfons Brat, Merksem 75 
77. Robert Arickx, Duisburg 72 
7a Raf Biets, Lint 72 
79. Fonne Crick, Hoboken 72 
80. Huguette Ingelaere, Gent 72 

81. Leo Meskens, Watermaal-Bosvoorde 72 
8Z Jan Ritzen, Sint-Amandsberg 72 
83. Johan Sauwens, Bilzen 72 
84. JosTruyen, As 72 
85. Yvan Van Bockrijck, Bilzen 72 
86. Alfons Van Raemdonck, Kruibeke 72 
87. Julius Verachtert, Kasterlee 72 
sa Paul Van Kerckhove, Sleidinge 64 
89. Edmond Bruggeman, Waasmunster 60 
90. Jan Caubergs, Koersel 60 

91. Lutgard De Beul, Dendermonde 60 
9Z Jeanette De Vriero, Aarsele 60 
93. Staf De Nul, Roosdaal 60 
94. Urbain Driljeux, St-Truiden 60 
95. JefGeudens, Turnhout 60 
96. Ida Janssens, Meisbroek 60 
97. Antoon Neyt, Evergem 60 
9a Alfons Uythethofken, Schaarbeek 60 
99. Eddy Van Hecke, Eekio 60 

100. Jef De Ridder, Dilbeek 59 
101. Willy Gevaert, Zwevezele 59 
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ran de abonnementenslag 77 
Gaston Appeltans, Elewijt 57 
Oswald Van Ooteghem, Gentbojgge... 56 
Willy De Kesel, Bassevelde 54 
Omer Luyckx, Wijnegem 54 
Hennnan Van de Velde, Denderieeuw... 53 
Louis Van Durme, Mere 51 
Marc De Vrieze, Assebroek 50 
Parewijck, Oosterzele 50 
Alaers Maurits, Lier 48 
Freddy Baert Wenduine 48 
Jan Beuckelaers, Zoersel 48 
Dirk Cardoen, Beselare 48 
Robert Ceuppens, Werchter 48 
Jackie Grymonson, Klerken 48 
Frans Hauwaerts, Grimbergen 48 
Joos De Heyn, Lot 48 
Paul Lelièvre, Wetteren 48 
Johan Ooms, Hoogstraten 48 
Tuur Robberechts, Turnhout 48 
Maurits Van den Bosch, Bonheiden 48 
August Van Imschoot, Wetteren 48 
Jaak Vandenwijngaert, Heusden 48 
Arnold Vandermeulen, Belsele 48 
Raoul Vercauteren, Gentbrugge 48 
Vic De Winne, DHbeek 46 
Mark De Winne, Herzele 42 
Hendrik Smekens, Dendermonde 42 
Jan Appermans, Eigenbilzen 36 
Roger Castelein, Veltem 36 
Robrecht Cogghe, Koolskamp 36 
Maria Delmoitie, Brussel 36 
J. De Troyer, Molenstede 36 
Ludo Droogmans, Herk-de-Stad 36 
André Dutry, Menen 36 
Francis Guerry, Scherpenheuvel 36 
Femand Mollet Oostkamp 36 
Emiel Pierlé, StOob-in-'t-Goor 36 
Willy Putzeijs, Lummen 36 
Frank Smout Kalmthout 36 
Leo Thijs, Pulderbos , 36 
Rorent Truyens, Zolder 36 
N. Van den Abeele, Melle 36 
Frans Vandeneynde, Leuven 36 
A. Vanhorenbeek, As 36 
Georges Vanhove, Ottenburg 36 
Jan Vertjeke, Mariakerke 36 
Jef Vinex, Erps-Kwerps 36 
Maurits Schakman, Koksijde 35 
Roger Van Ranst, Sint-Niklaas 35 
William Vandecauter, Hofstade 33 
Alfons Van Holderbeke, Waarschoot.. 33 
Jan-Baptist Van der Eist Wijgmaal 32 
AugustKiebooms, Borsbeek '.. 30 
Jozef Albert Booischot 24 
Klaartje Allaert Schepdaal 24 
Jan Bakluck, Beveren-Leie 24 
Wouter Bertho, Ekeren 24 
Renaat Boeynaems, Boom 24 
Hubert Bosrnan, Overmere 24 
Julien Braeckevelt Aalter 24 
Paul Broodhaers, Emblem 24 
Christian Casier, Brugge 24 
Paul Cresens, Schaffen 24 
Joris Dedeurwaerder, Zottegem 24 
Frans De Hert, Aartselaar 24 
Luc Dewikte, Berlaar 24 
Eugeen Franco, Oostende 24 
Jozef Hanstraete, Oordegem 24 
Ntoël Laleman, Oostende 24 
Staf Luyten, Duffel 24 
Cyriel Mk:hem, Dendermonde 24 
Josée Porto Carero, Arendonk 24 
Fons Prinsen, Ittertjeek 24 
WiMy Puttemans, Vossem 24 
Jean Raigtot Strombeek-Bever 24 
ChristianaSchoutteten,Moorslede .... 24 
Marcel Smekens, Tiett 24 
Frans Soenen, Wevelgem 24 
Hendrik Sohier, Poperinge 24 
Dirk Stappaerts, Borgerhout 24 
Jean Taetemans, Gooik 24 
Fk)rVanderStraeten,Denderhoutem 24 
Machteld Van Mol, Schoten 24 
Hervé Vandamme, Wervik 24 

Marcel Vaneessen, Leffinge 24 
G.Vansteenkiste,Tielt 24 
Albert Vanweickenhuyzen, Halen 24 
J.P. Willems, Kraainem 24 
André Aelterman, Vlierzele 23 
Rudi Beaufays, Turnhout 23 
André De Proft Mariekerke 23 
Hugo Draulans, Dessel 23 
Bart De Nijn, Mechelen 22 
Elsie De Raedt Antwerpen 22 
Jozef Dockx. Borsbeek 22 
Roger Duwijn, Hlllegem 22 
Jos Trappeniers, Loonbeek 22 
Frans Van Looveren, Borsbeek 20 
Marie-Louise Thiebaut Berg 18 

12 punten 
Erwin Vermeire, Denderieeuw; Alex Achter-
gael, Brugge; Marcel Ameel, Zottegem; Gil
bert Anteunis, Landen; Jozef Artois, He
rent; Gustaaf Auwers, Bomem; Bateaen-
Weyens, Heusden; Frans Baert Gent; 
Roger Baert, Denderbelle; Romain Bo-
gaerts, Dworp; Marcel Bombeke, Wiche
len ; Jacqueline Cocquereaux, Jette; Mare 
Coenen, Ruisbroek; Edgard Colson, Has
selt ; Emiel Croes, Mortsel; Jaak Cuppens, 
Neeroeteren; Lyna Daenen, Uikhoven; An-
toon David, Kortenberg; De Beuckelaere, 
Veume; Marcel De Boeck, Grimbergen; 
Herman De Clercq, Berchem; De Clercq-
Daems, Hamme; Jan De Landtsheer, Deur-
ne; Jaak De Muynck, St-Laureins; André 
De Volder, Leuven; Irma Decap, Zelém; 
Geert Defume, Oostende; Guido Dekey-
ser. Gent; De Moor, Merksem; J. De Moor, 
Gentbmgge; Guido De Pestel, Oosteekio; 
Mare De Rammelaere, Wingene; Arthur 
De Schrijver, Hekelgem; Denayer-Van 
Keer, Buizingen; Roger Depuydt Diegem; 
Gukio Deroo, Gent; Ronj-Pie Bisschop, St-
Katherina-Lombeek; J. Geeraerts, Genk; 
Rita Haudenhuyse, Merelbeke; Gilbert Hen-
derickx, Westende; Jos Heyten, Herent
hout ; Hektor Houdart Wilsele; Jef Inghels, 
Assebroek; Ivo Jacobs, Halen; Julien Jans, 
Berg; Frans Janssens, Wespelaar; Willy 
Janssens, Zokler; Laura Keppens, Sint-Ni
klaas ; Luk Langhendries, Lembeek; Gaby 
Laridon, Diksmuide; Roger Lenaerts, Hoele-
den; Paul Martens, Merelbeke; Josée Mar
tin, Nieuwenrode; Maria Melis, Wilrijk; Jo
sée Nauwelaerts, Dilbeek; Ferdinand 
Olaerts, Genk; Marcel Op de Beeck, Kapel
len; Luk 0ste, Zottegem; Karel Peeters, 
Essen; René Peeters, Mol; Jan Praet Over-
ijse; Christiane Ramon, Lede; Edward Ren
ders, Boortmeertjeek; Willy Rovers, Varse-
nare; Schonkeren-Budding, Kapellen; Hu^ 
go Segers, Bomem; Willy Somers, Molen
stede; A. Stevens, Duffel; Antoon Torfs, 
Brugge; Toté-Colijn, Sint-Niklaas; Karel 
Vaes, Mol; Irma Van Audenhove, Erembo-
degem; Frans Van Bouwel, Koningshookt; 
Viktor Van Cutsem, Wezembeek-Oppem; 
Leo Van de Weghe, Oostende; Frans Van 
den Broeck, Booischot; Mare Van Drom-
me. Duffel; GuWo Van Geenhoven, Kapel
len; Wim Van Haegendoren, Zoersel; 
Clem Van Hoof, Eppegem; M. Van Looken, 
Hemiksem; Koen Van Nieuwenhove, Wa-
lem; Martin Van Opstal, Herent; Lode Van 
Put Hevertee; Marcel Vandenbranden, Rij-
menam; Rob Vandezande, Leuven; Jozef 
Vaneynde, Westerio; Aime Verpaele, Gent
brugge ; Gilbert Vervaecke, Nevele; Roger 

' Vervliet Wetteren; André Willems, Poperin
ge ; Robert De Raedt Borsbeek; Guillaume 
Malesys. Poperinge; Luden Cotemont 
Lummen; Wilfried De Metsenaere, Dender
leeuw ; Maria Mortier, Kessel; Guido Van 
In, Brugge; Jo Vermeir, St-Stevens-Wolu-
we; Albert De Vadder, Leefdaal; Marcel 
Eeckhout Erembodegem. 

Leo Callaert uit Lebbeke 

<(WIJ»-topper 5 
Wij feliciteren van harte de Leb-
beekse afdelingsvoorzitter Leo 
Callaert met zijn 5e plaats in de 
«top 50 ». Gans alteen, meer dan 
70 nieuw en inschrijven. Je moet 
het maar doen! Het is niet de 
eerste maal dat Leo Callaert 
ons verbaasd heeft door zijn 
inzet en doorzettingsvermogen. 
Onder zijn voorzitterschap, sa
men met de ploeg die hij rondon 
zich schaarde, is de afdeling Leb
beke uitgegroeid tot één van de 
sterkste afdelingen van het ar
rondissement Je moet het maar 
doen I 
Nogmaals proficiat Leo. Moge je 
v»(erklust beloond worden met 
een flinke verkiezingsuitslag 
voor Lebbeke, bij de parlements
verkiezingen van 17 april. 

ANTWERPEN 

Mededeling vanwege 

het arr. bestuur 
Op 17 april gaan wij dus naar de stem
bus om een nieuw parlement te kie
zen. 
Deze verkiezingen zijn uiterst belang
rijk voor de VU. Deze verkiezingen 
moeten een verdere opgang van de 
VU (die zich reeds aftekende bij de 
gemeenteraadsverkiezingen) beteke
nen, zodat onze tegenstrevers meer 
dan ooit rekening zullen moeten hou
den met de sociale en federalistische 
gedachte van onze partij. 
Deze kiesstrijd is zeer kort Deze kor
te tijd kan in het voordeel spelen van 
onze tegenstrevers. Zij beschikken 
over heel wat meer geld, zij hebben 
een enorme impact dank zij hun pers, 
radio en TV worden door hen gekon-
troleerd, zij kunnen een beroep doen 
op een aantal nevenorganizaties die 
rechtstreeks of onrechtstreeks hun in

vloed kunnen doen gelden bij hun 
leden. Maar daartegenover stellen wij 
onze kracht nl. onze leden. 
Wij doen daarom een oproep tot U 
allen om meer dan ooit onze partij en 
onze Kandidaten te steunen. Wij vra
gen onze leden kontakt te nemen met 
hun plaatselijke afdelingsbesturen. 
Voor ieder die iets wil doen is er 
werk: postzegels plakken, buswerk, 
huisbezoeken en andere propaganda
middelen. 
Hang voor uw raam een VU-affiche. 
Uw geldelijke steun is hartelijk wel
kom en zal goed besteed worden. 
Meer dan ooit moeten wij beseffen 
dat Vlaanderens enige kans ZELFBE
STUUR is en dat willen wij waar 
maken met UW steun. 

Het arrondissementeel bestuur. 

Balen nog steeds 

zonder gemeentebestuur 
Velen zullen zich waarschijnlijk afvragen waarom er nog geen nieuw gemeen
tebestuur is, imaar dat komt omdat de Raad van State nog steeds geen uit
spraak heeft gedaan over de klacht ingestuurd door de oude burgemeester. 

Bestuurswijziging 

Door de uitslag van de laatste ge
meenteraadsverkiezingen was onze 
afdeling verplicht een nieuw bestuur 
te kiezen. 
Voorzitster: Marie-Therese Mol; se-
kretaris; Ferdinand Diels< penning
meester Jean Aubroeck; propagan-

ANTWERPEN (ARR) 

VVM-DOSFELKURSUS 

Voor de mandatarissen en belangstel
lenden van de VU-afdelingen uit het 
oosten van ons arrondissement 
Data : 30 maart 20 april, 11 nnei. 
Onderwerpen: 
Ontdek je gemeente. 
De gemeente, basis van onze plaatse
lijke demokratie. 
De gemeente betaalt en ontvangt 
Raats: Lokaal De Klauwaert Das-
straat 23, Wommelgem. 
Kursusleiding : Walter Luyten, stafme
dewerker van het Dosfelinstituut 

da : Marcel Deckers; organisatie: Ge
orge Vaes; gekoöpteerden : An Mi-
chiels, Viktor Vandecraen, Alfons Van 
Gestel. 

Afdelingsvergadering elke 3de don
derdag van de maand in het café 
naast het oude gemeentehuis (oud 
café bij Bert Vangenechten). 

Sociaal dienstbetoon door Carlo 
Van Eisen elke 4de woensdag van de 
maand in hetzelfde café om 20 uur. 

ERASMUSSCHOOL 
Handels- en autorijschool: Begij-
nenvest 99, Antw. 
Tel. 33.6058 en 45.0531. 
Elke maandag om 19 u. ver
keersreglementen. 
10 o/o KORTING VOOR VU-LE
DEN 

ANTWERPEN (STAD) 

VERKIEZINGSNIEUV\/S 
GETUIGEN 
Op de dag der verkiezingen, zondag 
17 april, hebben we weer een groot 
aantal getuigen nodig om mede de tel
ling der stembrieven te kontroleren. 
Geef uw naam op aan het sekreta-
riaat Tel. 36.84.65. 

SEKRETARIAAT 

Vanaf 4 april zal het sekretariaat ook 
alle weekdagen tot 19 u. geopend zijn. 
Het is open vanaf 9 u. 's morgens. Op 
zaterdag 2, 9 en 16 april van 9 tot 12 
u. Raamaffiches zijn verkrijgbaar. 

MEETING 

Op dinsdag 12 april in Biljart-Palace 
op de Koningin Astridplein. 
Kongres: op zondag 3 april in de Han
delsbeurs. 
Steun: op het sekretariaat ligt een 
steunlijst U kan ook storten op onze 
bankrekening nr. 404-3036801-74 van 
VU-Antw. Stad. U kan uw bijdrage 
natuurlijk ook aan een onzer bestuurs
leden of gemeenteraadsleden over
maken. 

KAASAVOND 
Vlaamse Aktie- en Kultuurgemeen-
schap op vrijdag 25 maart Lokaal 
Centrum-Zurenborg 20 u. voor allen 
die op voorhand ingeschreven heb
ben. 

BUSSERS 
Gelieve op te geven aan het sekreta
riaat In uw omgeving een helpende 
hand. 

LUMMEL 

NIEUW BESTUUR 
Onlangs hield de Volksunie-afdeling 
Lommei haar algemene vergadering. 
Het voornaamste agendapunt was do 
vernieuwing van het bestuur. Er wer
den elf tjestuursleden verkozen. 
Op de eerste bestuursvergadering 
werden de verschillende bestuurs-
funkties als volgt verdeeld : 
Voorzitter: Diel Verpoorten, Prinsen
straat 25; ondervoorzitter: Rik Bos-
mans, Bergstraat 35; Sekretaris: Luk 
Neels, Kerkstraat 26; Penningmees
ter: Peter Bax, Schaapsvenstraat 4 ; 
Propaganda : Arnold Knevels, Einder
pad 43; Organisatie: Louis Bosmana, 
Sfjarrestraat 30; Volksuniejongeren: 
Jaak Poets, Onderwijsstraat 24; Be
stuursleden : Ludo Berckmans, Hen
nepstraat 8; Gust Claes, Schamp-
rood 86; Frits Van Heeswi^ Drie-
fioekstraat 66; Henri Vanheukek>m, 
Hekiestraat 201. 

De Volksunie Lommei doet ook aan 
sociaal dienstbetoon bij Gust Qaes, 
Schamprood 86, elke donderdagvoor-
nniddag van 10 tot 12 uur. 

KOMMISSIE VAN OPENBARE 
ONDERSTAND VAN ANTWERPEN 

Plaatsen van laborant(e) 

De bediening van laboran
te) wordt open verklaard in 
de specialiteit scheikunde. 
Huidige bruto-aanvangswed-
d e : 30.036 f r. of 30.435 f r. per 
maand, naargelang de kandi
daten gerechtigd zijn op 
standplaatsvergoeding of op 
haardtoelage. 
Een bijzondere reglemente
ring op de standplaatsver
plichting is van toepassing. 
De kandidaten moeten een 
getuigschrift van goed zede
lijk gedrag, dienstig voor 
openbaar bestuur inleveren, 
de mannelijke kandidaten te
vens een militieattest. 
Leef tij dsvoonvaarden: de 
leeftijd van 18 jaar bereiken 
uiterlijk op 31-12-1977; die 
leeftijd van 40 jaar niet over

schreden hebben op 8-4-1977. 
Toepassing der wetten van 3-
8-1919, 27-5-1947 en 27-7-1961. 
Diplomavereisten: Al- of Bl-
diploma van laborant(e). De 
kandidaten in het bezit van 
een diploma dat niet in het 
Nederlands is opgesteld zul
len voorafgaandelijk dienen 
onderworpen aan een taai-
proef voor het Vast Wer-
vingssekretariaat. 

De kandidaten zullen onder
worpen worden aan een ver
gelijkend eksamen. Een 
werfreserve zal aangelegd 
worden met een duurtijd van 
3 jaar. 

De laboranten kunnen ge
houden zijn tot onregelmati
ge diensturen. 
Inschrijvingsformulier, volle
dige voorwaarden en ek-

samenprogramma te beko
men op de 7e Afdeling-Perso
neelszaken van de Kommis
sie van Openbare Onder
stand, Lange Geisthuisstraat 
39, Antwerpen (tel. 32.9835 -
31.09.70). 

Inschrijvingsrecht: 120 fr. 

De aanvragen dienen toege
komen te zijn op het Sekreta
riaat uiterlijk op 8-4-1977. 

sociaal en federaal 
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24 DEURNE arrondissementele vergadering voor alle afdelings-
penningmeesters in Trefpunt 

25 M O L : FVV-dia-avond « De vrouw/ in de kunst», spreker e h C 
Belien Om 20 uur in zaal Malpertuus 

25 ANTWERPEN : kaaravond om 20 uur in lokaal centrum Dage
raadplaats Ingencht door de Vlaamse Aktie- en Kultuurgemeen-
schap Inkom 200 fr 

25 BOECHOUT-VREMDE: VU-bal in het Gildenhuis Orkest Ray 
Chadwick 

25 BORSBEEK: VUJO-kleinkunstavond met Cecile Van Dijck en 
Ed Kooyman om 20 uur in zaal Riviera J Reusenslei 17 

25 MORTSEL • VU-lentefeest om 20 uur in zaal Atnum van het 
Hof van Rieth Konijn met pruimen, 130 fr Inschr bij Miei 
Croes of andere bestuurslid 

26 B O R N E M : 9e VU-lentebal om 9 uur in zaal Alcazat Puurse-
steenweg 25 Orkest The Sunbeats 

31 HERENTHOUT bestuursvergadering in zaal Casimir 

APRIL 
2 WIJNEGEM . VU-Reinaertbal om 20 u 30 in De Schuur, Wom-

melgemsesteenweg, 16a D J Guido Inkom 50 fr 
MORTSEL VU-verkiezingsmeeting om 20 u 30 in Biljart Pala-

M E R K S E M 

12 

24 EKEREN Dr Borms-herdenking om 10 uur in de St-Franciscus-
kerk te Merksem Om 11 optocht naar het Gemeentepark Om 
11 u 30 toespraak door sen O Van Ooteghem en bloemenhul
de aan het graf 

O V E R L I J D E N 
Op 11 maart 11 overleed te Merksem, 
in haar 86® levensjaar, mevrouw 
Augusta Laveyt ons trouw medelid 
Langs deze weg willen afdelingsbe
stuur en mandatarissen van Volks-
unie-Merksem hun diep medevoelen 
betuigen aan de kinderen en kleinkin
deren van Bonneke zoals de duurba
re overledene in onze afdeling werd 
genoemd 

DR B O R M S H E R D E N K I N G 
Wegens de parlementsverkiezingen 
op 17 april e k werd de voor diezelfde 
dag geplande Bormsherdenking ver
plaatst naar zondag 24 april De plech
tige eucharistieviering zal dan echter 
niet in de St-Bartholomeuskerk kun 
nen doorgaan maar wel in St-Francis-
cuskerk, eveneens om 10 uur Dit is 
dan wel de enige verandering die aan 
het oorspronkelijke programma 
moest worden aangebracht dat dus 
verder zal worden afgewerkt zoals 
voorzien Ter oriëntering kan wel wor
den vermeld dat de St-Franciscus-
kerk eveneens op de Bredabaan 
staat maar dan ter hoogte van de 
ingang van het Gemeentepark 

G E T U I G E N G E V R A A G D 

Zoals gebruikelijk bij verkiezingen 
worden ook nu weer getuigen ge

vraagd voor de telburelen Kandida
ten kunnen zich melden op het V U -
sekretariaat, Trammezandlei 11, tel 
46 02 79 Ook personen die willen hel
pen bij buswerk of andere propagan-
da-aktiviteiten kunnen op dit adres 
terecht Verder staat natuurlijk ook 
onze rekening nr 414-1095401-16 
steeds open voor alle financiële steun 
die zeer welkom is en waarvoor 
reeds bij voorbaat hartelijk dank 

H O B O K E N 

Solidariteit geteisterd gezin : 
In naam van de familie Dalving-
Geys, Jozef de Costerstraat, 
32, wil len wi j allen danken, die 
aan onze oproep gevolg heb
ben gegeven, en ons zo m staat 
stelden, onze rekening met 
goed resultaat af te sluiten. 

VU-Borgerhout wil de straat op 
Op de vooravond van Pasen en op 
Pasen zelf (9 en 10 apnl], moet de aan
wezigheid van de V U te zien zijn en 
opvallen aan de uitgangen van alle 
kerken van Borgerhout ledere kerk
ganger moet een pamflet van de V U 
in zijn handen krijgen 

• 

W O E N S D A G 13 

EN V R I J D A G 1 5 A P R I L 

M A R K T B E Z O E K E N 

Waar ontmoet men meer volk dan op 
de « m a r k t » ' Waarom zouden we 
dan ook die mensen met aanspre
ken ' Een aktie voor wie eens graag 
de sfeer opsnuift van de marktdagen 
en graag wandelend iets wil doen 
voor de VU 
Markten van 9 tot 13 u 

« G E T U I G E N . . . . 

W e hebben 40 mensen meer nodig in 
de stemlokalen dan voorheen we
gens de splitsing van Kamer en Se
naat 

sociaal en federaal 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

58 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

MAART 

24 HERENT: VUJO-Vormingsavond om 20 u in zaal Aroma 

25 ZELLIK: VU-ledenvergadering om 20 u in de bijzaal van het 
lokaal « De Zwaan », Gentsesteenweg Spreekbeurt door alge
meen sekretans Kamerlid Paul Peeters Politieke aktualiteit 
Klankbeeld over de 44e IJzerbedevaart (1971) Politiek over
zicht Groot-Asse door schepen J Van Dooren 

26 AARSCHOT: VU-ba lom 20 u 30 in de «Witte Molen» 

26 G O O I K : VU-bal in zaal V Herremans, Dorp Orkest Benny 
Frank 

26 BERG - BUKEN - KAMPENHOUT - NEDEROKKERZEEL: 2e 
VU-lustrumb>al in zaal Fauna-Flora te Berg Orkest Boogy-
Band uit Machelen 

26 HEKELGEM - TERALFENE: VU-bal om 20 uur in zaal GiWen-

huis, Daalstraat te Teralfene Orkest Ray Franky 

26 TIENEN • VU-bal om 20 u 30 in zaal Xavenum 

26 VILVOORDE-PEUTIE: VU-bal om 20 u 30 in zaal Monty 

26 TILDONK • VU-lentebal om 20 u 30 in zaal Familia Disco-Show 
door D J Dave 

26 ITTERBEEK: Jaarlijkse smulpartij vanaf 18 u in de Parochie
zaal van St-Anna-Pede 

27 ITTERBEEK • Jaariijkse smulpartij vanaf 11 u 30 
28 KRAAINEM : VU-meeting in zaal van het Patronaat Patronaat

straat te Kraainem om 20 u 30 Hugo Schiltz en Vik Anciaux zul
len er spreken Tema van de meeting «De protjiematiek in de 
faciliteitsgemeenten » Ingencht door de VU-kern Wezembeek-
Oppem-Kraainem 

APRIL 

2 ST.-KATHERINA-LOMBEEK: Spartaanse smulpartij ten voorde
le van voetbalploeg Sparta Den Bos in de jongensschool. Nieuw-
baan. Begin 18 u Ook op zondag 3 vanaf 12 u en maandag 4 
vanaf 18 u 

2 LONDERZEEL - MALDEREN - STEENHUFFEL: VU-dansfeest 
2 OVERUSE: 4de lentedansfeest om 20 u 30 in Ter Use 

Muziek Snuffel 
2 GROOT-LONDERZEEL. VU-bal om 21 uur in zaal Centrum, 

Mark t Orkest Sunshine 

4 GROOT-LUBBEEK: audio-visuele avond in zaal Gudrum om 20 
uur, Dorjssplein 9 Sprekers senator R Vandezande en kamer
lid Willy Kuijpers 

16 MERCHTEM - BRUSSEGEM - HAMME : VU-bal om 20 u 30 in 
zaal Echo, Stoofstraat te Merchtem Orkest -Sunshine» 
Inkom 60 fr 

16 LIEDEKERKE . Breugelmaal in zaal Guldenhof, Fabnekstraat ten 
voordele van het plaatselijke VU-blad « Aktie » Begin 17 u 

17 LIEDEKERKE. Breugelmaal in zaal Guldenhof van 11 u 30 tot 
20 u 

BRABANT 

CVP vindt aansluiting 

Neerpede bij 

Dilbeek niet nodig 
Op 15 maart kwam de gemeenteraad 
van Groot-Dilbeek voor de derde 
maal bijeen om 27 onderwerpen in 
openbare en 11 onderwerpen in ge
sloten zitting te bespreken Het werd 
een maratonzitting van meer dan 
zeven uur 

De begroting van de gemeente Dil
beek (erfenis van 5 CVP-burgemees-
ters] beloofd een zware dobber te 
worden De gemeentebelastingen be
dragen nu 1200 of)centiemen en 6 % 
personenbelasting voor alle deelge
meenten, wat een forse stijging is 
voor vele van die deelgemeenten 
Men zal er de CVP zeer dankbaar 
voor zijn i 

De belangstelling van de Dilbeekse 
bevolking voor de gemeenteraad 
kwam opnieuw ter sprake Er is inder
daad te weinig ruimte voor het bijwo
nen van de openbare zittingen Toen 
de oppositie dit gebrek ter sprake 
bracht merkte de voorzitter op dat er 
voldoende stoelen zijn en dat de aan
wezigen die geen plaats hebben en 
moeten rechtstaan eigenlijk geen toe
gang hebben tot de raadszaal Van 
informatie van de bevolking gespro
ken i 

De voorzitter vroeg de opposi te voor
stellen dienaangaande te formuleren 
De vuilnisbelt van Sint-Ulriks-Kapelle 
waarvan reeds in een vonge «WIJ» 
een artikel verscheen, kwam opnieuw 
ter sprake Zowel meerderheid als 
oppositie hadden daarover punten op 
het agenda laten zetten 

STUDIO DANN 

02/428.69.84 

De CVP weigerde verder een na
mens de oppositie door raadslid Fons 
Prinsen voorgedragen motie te steu
nen Daarin werd de aansluiting van 
het gehucht Neerpede bij de gemeen
te Dilbeek gevraagd Geografisch be
horen de 3 Pedes Neerpede, Sint-An-
napede en Sint-Gertruduspede) tot 
een vallei, de Pedevallei Met de nng 
rond Brussel valt deze tuinbouw- en 
natuurstreek buiten de nng De bevol
king van Neerpede is Vlaams geble
ven en IS voor haar werk, kuituur- en 
gemeenschapsleven op Dilbeek aan
gewezen Het was een buitengewone 
gelegenheid om deze motie bij het 
dossier van de grenskorrekties be
stemd voor de minister van Binnen
landse Zaken te voegen 

Maar de zogezegd Vlaamse en 
volkse CVP van Dilbeek vond dat met 
nodig 

J.v.d.B. 

Marcel Plompen 

ten grave gedragen 
Op 17 maart overleed te Ukkel 
de h. Marcel Plompen, voorzit
ter van de VU-Linkebeek. Mar
cel werd op 20 december 1928 
te Antwerpen geboren Hij was 
een overtuigd Vlaming en zijn 
aktivi teit in deze Brusselse ge
meente was daar een spiegel 
van. Hi | st ichtte er de plaatseli j
ke zwemklub, was penning
meester van Davidsfonds-Lin-
kebeek en de trouwe afgevaar
digde van de VU in de arrondis-
sementsraad. 

Tijdens die raad te Asse, zater
dagvoormiddag, werd door de 
150 aanwezigen een minuut st i l 
te gehouden als nagedachtenis 
van deze goede en trouwe man. 

Aan mevrouw Plompen-Smits, 
aan zijn vijf kinderen en zijn 
famil ie bieden wij onze bli jken 
van medeleven aan. 

Marcel was een voorbeeld van 
Vlaamse trouw in Brussel 
Hij werd dinsdag te Linkebeek 
ten grave gedragen. 

VU-raadslid-per-flets ten 
strijde tegen sluikstorters 
Woensdag 23 februan 1977 
kwam de grootste vuilniswagen 
van de zichzelf likwiderende 
randfederatie Asse met man en 
macht in de nieuwe Tuinwijk te 
Asse een vuil werkje opknap
pen 
De achterbuurt van deze wijk, 
langsheen een eindje spoorweg
berm aan de brug van Waar
beek, was een echt stort gewor
den Ik durf te t)eweren de vuil
ste en onooglijkste plaats van 
geheel Groot-Asse 
Eugeen Van den Broeck, VU-ge-
meenteraadslid-per-fiets, had dit 
reeds menig keer opgemerkt en 
signaleerde het aan de eerste-
schepen Van Dooren (VU), te
vens lid van het likwidatiekollege 
der Randfederatie 
Deze greep onmiddellijk de stier 
bij de horens 

Die Tuinwijk-achterbuurt zal er 
nu wel netjes uitzien Maar we 
moeten ons toch de vraag stel
len Vanwaar kwam en van wie 
was al die r o m m e l ' Ik laat het 
antwoord over aan de bewo
ners van de Tuinwijk zelf Wij zul
len persoonlijk zorgen dat al
daar een paar plaatjes geplaatst 
worden met «Verk>oden vuilnis 
te storten Houdt ook uw achter
buurt net jes '» of zo iets i 
De ouders moeten er ook hun 
kinderen op attent maken 
Het IS onnodig hierbij nog te 
schrijven dat de politie wel een 
oogje in 't zeil zal houden 
En wees gerust andere sluik-
stortplaatsen krijgen ook een 
beurt Het fietsend gemeente
raadslid heeft ogen in zijne kop 
Eventuele sluikstorters geven 
we dan ook de raad Opgepast i 
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Webbekom 
opnieuw ontdekt 
Onze gesprekspartner voor vandaag is Staf Schellens. Hij woont op de Has
seltsesteenweg in Webbekom In een moderne gezellige woning. Hij is een 
trouwe Volksunie-medewerker en is in die zin dan ook zowat elk vrij ogenblik 
op de baan voor zijn partij, die hij niet zozeer als een echte partij beschouwt, 
maar eerder als een beweging. Hij beschouwt zijn dienst aan de Volksunie 
vooral als een dienst aan zijn volk. 
In Webbekom is hij gekend en hij kent Webbekom als geen één. 

Diest in zesvoud 

(4) 
(W.S.) In deze vierde aflevering 
gingen wij naar Webbekom, één 
van de zes die Nieuw-Diest uit
maken. Een landelijke gemeente, 
'één oaze van rust» zoals Web-
bekom-woordvoerder Staf 
Schellens ons wist te vertellen. 
Meer leest U in «Webbekom 
werd opnieuw ontdekt». 
Volgende week trekken we 
naar Molenstede, een dorp om 
niet te vergeten.. Waarom, dat 
zien we wel 

Webbekom — zegt Staf — is een lan
delijke gemeente, van landbouwers 
en loontrekkenden, een oaze van rust 
en vrede in het Hagelandse. Sedert 
1971 — tegen de w\\ van de meerder
heid van de bevolking — gefusio
neerd met Diest 
Verbonden door een drukke verkeers
weg met de stadskern van Diest en 
het handelscentrum van Hasselt is 
Webbekom als een ruggesteun voor 
de druk bezochte Halve Maan en 
voor het toeristische Diest. 

GROOT-LEUVEN 

OPRICHTING VUJO 
In aanwezigheid van nationaal VUJO-
voorzitter Johan Sauwens vond op 
10 februari II. de eerste kernvergade
ring van VUJO Groot-Leuven plaats 
Op deze stichtingsvergadering onder
streepten de aanwezigen uit alle deel
gemeenten van Groot-Leuven de 
noodzaak om ook in het nieuwe Leu
ven tot de opnchting van een VUJO-
groep over te gaan. Inderdaad werd 
Leuven op 1-1-77 met alleen een der 
grootste agglomeraties van ons 
Vlaamse land, maar bovendien treft 
men hier een belangnjke koncentratie 
van schoolgaande jeugd aan. Reden 
te meer dus om in Groot-Leuven onze 
aktie stevig uit te bouwen 

Het IS op weg een essentieel levens
stuk van het nieuwe Diest te worden 
Het beschikt over terreinen waar nieu
we ondernemingen zich kunnen ves
tigen. Het IS in Diest het industnèle 
stuk dat elke gemeente in Vlaande
ren, niettegenstaande alle bezwaren, 
nodig heeft • nijverheid en produktie. 

Maar dan vrij van Brusselse franskil
jonse druk. 

De vooruitgang is door niemand te 
stuiten Wat in Webbekom echter wel 
het gevaar kan opleveren dat de 
gemeente zijn eigenheid zou kunnen 
verliezen. 

Ik ben ervan overtuigd, aldus onze 
zegsman, dat de Volksunie, er als 
Vlaams-Nationale partij zal over wa
ken dat Webbekom zijn Vlaams en 
landelijk karakter zal bewaren! 

Willy Somers 

DILBEEK 

AKTIVITEIT 
Voortgestuwd door het goede resul
taat dat behaald werd bij de gemeen
teraadsverkiezingen van oktober, wer
ken de VU-mensen van Dllbeek ver
der aan de uitbouw van hun afdeling. 
Zoals in de andere deelgemeenten 
worden haast dagelijks nieuwe leden 
aangeworven. 

Het Voorjaars-etentje van 26 en 27 
februari jl. kende een nooit geziene bij
val. Het aantal gasten en simpatizan-
ten lag meer dan viermaal tioger dan 
in het voorbije jaar en was ook een 
financiële meevaller! De verantwoor
delijken voor de organizatie Miei Kna-
be en gemeenteraadslid Jef De Rid
der kregen een veertigtal geestdnfti-
ge vnenden bij elkaar, die hebben 
gezorgd voor een onberispelijk en 
vlot verloop van de aktiviteiten ; ande
re stille medewerkers nodigden hun 
vrienden en kennissen uit Ook hun 
medewerking was onmisbaar! 

Wij danken al onze lieve gasten voor 
hun steun en simpatie en nodigen ze 
nu reeds uit op ons volgende feestje 
in het najaar i 

De Vlaamse Bond voor gepensioneerden organizeerde een bezoek voor de 3 x twintigers van het gewest 
Brussel aan het Akademisch Ziekenhuis van de VUB te Jette.Daar er — totaal onverwacht — meer dan 
1000 inschrijvingen waren moest het bezoek in drie schuifjes doorgaan. Verleden week woensdag maakten 
wij de rondgang mee van een entoeziaste groep van 420 derdeleeftijders. Na het bezoek kwamen allen 
samen in het St-Pieterskollege voor het middagmaal en de namiddagaktiviteiten. Voor het toneelstuk en het 
gezellig samenzijn konden vragen gesteld worden aan een verantwoordelijke van het AZ. 
Jan De Berlangeer, ere-voorzitter van de VVVG-Jette en VU-gemeentera«dslid, bedankte de VUB EN VER
HEUGDE ER ZICH in zijn toespraak over dat de Vlaamse zieken eindelijk in een eigen ziekenhuis kun
nen verzorgd worden. Hij pleitte verder nog voor meer rusthuizen waar de Vlaamse gepensioneerden zich 
zouden thuisvoelen. (foto DANN). 

De Vlaamse gepensioneerden maken van de gelegenheid gebruik vrienden en simpatlzanten uit te 
nodigen op hun lustrumbal zaterdag 26 maart om 19.30 u. In de zaal van het St-Pieterskollege, J.B. Ver-
beyststraaL 

VU-Londerzeel opent Vlaams Sociaal Centrum 

In volle verkiezingsstrijd — het 
kon niet beter gekozen — opent 
de aktieve VU-afdeling van Lon-
derzeel haar Vlaams Sociaal Cen
trum. 

Een verwezenlijking die ons al
leen maar kan verheugen en nog 

OOST-VLAANDEREN 

eens bewijst dat de V U niet bij de 
pakken blijft zitten en het woord 
«sociaal» met voor niets in haar 
vaandel staat geschreven I 

De opening — die zal doorgaan 
in aanwezigheid van de VU-man-
datarissen — heeft plaats nu vrij
dag 25 maart. Receptie waarop Ü 
vriendelijk bent uitgenodigd heeft 
plaats tussen 20 en 22 u. 

Het Vlaams Sociaal Centrum is 
gelegen aan de Brusselsestraat 2 
(Markt) te Londerzeel. U wordt er 
verwacht I 

MONUMENT 
VOOR MEVR. 
STAF DE CLERCK 
Te Asse (in Brabant) heeft op 
27 maart a.s. de inhuldiging 
plaats van een grafmonument 
op het graf (familiekelder) van 
mevr Leopoldine Van der Mee
ren, weduwe van Staf De 
Clerck 
Het monument is werk van 
beeldhouwer Mare De Bruyn 
van Aalst De inhuldiging heeft 
plaats om zes uur, namiddag. 
Vooraf wordt in de Dekanale 
Kerk van SInt-Martinus te Asse 
een H. Mis opgedragen met 
offergang. 

Forse belastingverhoging te Oudenaarde 
Belangrijkste agendapunt van de gemeenteraadszitting van 7 maart jl. was 
ongetwijfeld het voorstel van het CVP-PW-schepenkollege om voor het jaar 
1977 de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing te verho
gen van 1400 tot 1800. De financiële weerslag hiervan werd door VU-raadslid 
Frans Van Den Heede als volgt toegelicht: « De belangrijkste gemeentelijke 
belasting wordt zomaar ineens verfioogd met 28,5 "/o Hierdoor zal de 
opbrengst van de gemeentelijke belasting op de onroerende voorheffing stij
gen van 36,5 miljoen fr. in 1976 tot ruim 47 miljoen fr. in 1977, fietgeen een ver
meerdering van de lasten betekent van meer dan 10 miljoen fr. Dit betekent 
dat elk Oudenaards gezin gemiddeld 1.000 fr. meer zal moeten betalen. Zo zal 
iemand met een kadastraal inkomen van 10.000 fr. hierop een gemeentelijke 
belasting betalen van 54 "/o, hetzij 5.400 fr. in plaats van 4.200 fr.». 

Vervolgens hekelde raadslid Van Den 
Heede zeer scherp de PVV-verkie-
zlngsdemagogie • de PVV stelde aan 
de kiezers immers de vraag : « Laat je 
niet meer in je zakken zitten ? » en ze 
beloofde dat dit kon, door PVV te 
stemmen i Degenen die dit beloofd 
hebben zijn reeds door de PVV bedro
gen I 
Ook de CVP werd op de korrel geno
men. ZIJ schreef in haar brochure: 
« Wij hebben bij dit alles de stedelijke 
financiën met al te zwaar op de proef 
gesteld en de belastingdruk tot het 
uiterste minimum beperkt » Men laat 
hier dus aan de kiezers verstaan, 
aldus raadslid Van Den Heede, dat de 
stedelijke financiën gezond en in even

wicht zijn Niets is echter minder 
waar. de gemeenteschuld steeg on
rustwekkend. De deficitaire toestand 
nam katastrofale vormen aan. de 
gemeenterekening van 1975 vertoon
de voor het eigen dienstjaar een 
tekort van 21 miljoen fr en in de 
begroting voor 1976 werd het tekort 
geraamd op 96 miljoen fr De financië
le toestand van de stad was dus zeer 
ongunstig geworden en na de verkie
zingen erkent nu ook de CVP deze 
waarheid en stelt zij een zware verho
ging van de belastingen voor Ten slot
te bekntizeerde raadslid Van Den 
Heede scherp de werkwijze van de h. 
De Vos, schepen van Financien. 
Hoe de financiële toestand van de 

stad er precies voorstaat werd door 
de schepen niet toegelicht en ook de 
vorige zitting bleef hij het antwoord 
schuldig in vertjand met de omvang 
van de gemeenteschuld. De gemeen
telijke kommissie voor financiën werd 
niet samengeroepen Een globaal fi
nancieel sanenngsplan werd niet voor
gelegd. 

'Zonder precieze financiële cijfers, 
zonder een globaal financieel plan, 
zonder overzictit van de besparingen 
en de aanwending van de opbreng
sten kunnen wij geen goedkeuring 
hechtten aan het voorstel van het 
CVP-PW-kollege; besloot het VU-
raadslid, die nadien hierin werd bijge
treden door CVP-raadslid Vander-
meersch (die echter bij de verhoging 
. ja » stemde). 

Het antwoord van PVV-schepen De 
Vos was uiterst zwak en ontgooche
lend. Hij goochelde met indeksaanpas-
singen, die hij ook zou toepassen op 
de belastingpercentages. Raadsln 
Fraiis Van Den Heede repliceerde 
dat ëen verantwoord financieel beleid 
een doelbewuste keuze van ontvang
sten en uitgaven veronderstelt en een 
planning op langere termijn. 
VU-raadslid Van Den Heede kwam 

verder nog tussen bij de bespreking 
van het politiereglement op de nieuwe 
gemeentelijke begraafplaats (Pont-
straat-Eine), de begroting 1977 van 
het Openbaar Centrum voor Maat
schappelijk Welzijn, de vooriopige 
vaststelling van het rooilijn- en onteige-
ningsplan voor de Blotestraat de 
erkentelijkheidspremie voor oud-
brandweergedienden. . en de beleids
verklaring van de burgemeester 

sociaal en federaal 

33« VLAAMS 
FILOLOGENKON-
GRES TE BRUSSEL 
Van 14 tot en met 16 apnl a.s. 
heeft te Brussel het 31« Vlaams 
Filologenkongres plaats, op de 
nieuwe campus van de Vrije Uni
versiteit Brussel, Gebouw G, 
Pleinlaan, 1050 Brussel (Oefen
plein, Etterbeek). 

Onder de talrijke referaten zijn 
er vier gewijd aan de Vlaamse 
Beweging. Voor uitvoerige infor
matie wende men zich tot prof. 
dr. J. Van Haver, St-Bavolaan 7, 
1730Zellik 

« DE VROUW EN 
HAAR POËZIE. 

De - Kofschip-knng» stelt 
voor: «Laat ons een kol-
lektieve dichtbundel op de markt 
brengen, met gedichten van on
ze Vlaamse en Nederiandse 
meisjes, vrouwen- Wie interes
se heeft stuurt dan een vijftal 
gedichten -f- cur vitae -t- pasfo
to aan het volgend adres: Gemt 
Achteriand, sekretans ' Kof-
schip-knng>, Ninoofsestwg 284, 
1680 St-Kwintens-Lennik 
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Waarschoot 

«Omdat sommige mensen 
belangrijk zijn...» 
De jongste gemeenteraadszitting te Waarschoot kende een grote belangstel
l ing. De door de Vlaamse Gemeentebelangen rondgedeelde uitnodigingen 
met vermelding van de agenda waren daar bli jkbaar niet vreemd aan want 
vele aanwezigen hadden ze bij. Vooral de talri jke opkomst van jonge mensen 
was opvallend. Velen onder hen die misschien voor het eerst de gemeente
raad bi jwoonden hebben grote ogen opengetrokken en de wenkbrauwen 
gefronst, want het CVP-bestuur bereikte andermaal hoogtepunten in persoon
li jke aanvallen, in scheldparti jen en in het schenken van troebele wijn. Vooral 
burgemeester (himself) en schepen Wil lems lieten zich hierin gelden. De ove
rige schepenen hulden..zich doorgaans in het bescheiden kleed der sti l te dat hun 
schamele onkunde zedig moest bedekken. 

De helft der agendapunten kwam 
(andermaal) van de Vlaamse Ge
meentebelangen De vraag naar rui
mere bekendmaking van datum en 
agenda van de gemeenteraad alsme
de de door raadslid UPS (VL-G) 
gestelde vraag naar een vaste datum 
voor de raadszitting v\/erd hooghartg 
afgevi^ezen en in het belachelijke ge
trokken Bhjkbaar vreest het gemeen-
tetsestuur dat de raadszittingen nog 
talrijker zouden voorden bijgewoond 
Op vraag van raadslid V A N HOLDER-
BEKE (VL-G) naar de stand van 
zaken inzake de bestnjding van nacht
lawaai gaf de burgemeester als ant
woord dat er niet het minste pro
bleem was ter zake en staafde dit 
door middel van weinig serene politie
rapporten De burgemeester vindt dat 
de betreffende klachten alleen wor
den neergelegd om hem te pesten 
Schepen De Corte (CVP) trachtte de 
gevoelige snaar te betokkelen door te 
stellen dat er ook mensen zijn die 's 
nachts moeten werken en die dan 
overdag door straatlawaai in hun 
slaap worden gestoord Dit werd 
eveneens betreurd door raadslid Van 
Holderbeke (VL-G) die evenwel de 

bedenking maakte dat er geen wetge
ving bestaat op daglawaai doch wel 
op nachtlawaai en dat deze laatste 
moet worden nageleefd 

Daarna volgden een aantal vragen 
van de Vlaamse Gemeentebelangen 
vooral inzake wegveiligheid, lift in het 
gemeentehuis, fietsstallingen e a Het 
betreft hier stuk voor stuk vragen 
over vroeger door de gemeenteraad 
goedgekeurde punten welke nog niet 
werden uitgevoerd Er ontstaat daar
over een heftige diskussie van du
bieus gehalte Een mooi staaltje is wel 
de aflijning van het fietspad op de 
Kere De burgemeester verklaart 
schaamteloos dat het weer mog te 
slecht is om de betreffende lijnen te 
trekken hoewel de goedkeunng reeds 
van februari 1976 dateert Dit lokt bij 
de oppositie enkele bedenkingen uit 
over de « natte » zomer van 1976 

Ook de voorstellen tot aanvulling en 
wijziging van de statuten van de 
gemeentelijke feest- en sportkommis-
sies worden negatief onthaald Sche
pen Willems wil tevergeefs de onkun
de terzake van raadslid Van Holderbe
ke bewiizen 

Het hoogtepunt van de avond wordt 
bereikt bij de bespreking van het voor
stel van de VL-G inzake reglemente
ring van de toewijzing van de gron
den van B P A nr 1 Fraktieleider Van 
Holdert)eke wijst erop dat de bevol
king zekerheid wenst betreffende het 
verwerven van een perceel grond en 
dat dit dient te geschieden door het 
vastleggen van een aantal objektieve 
criteria, opgesteld via ruime inspraak 
van allerlei betrokken bevolkingsgroe
pen Aleen zo kan het gemeentebe
stuur alle schijn van vnendjespolitiek 
vermijden en aan iedereen geven wat 
(haar) toekomt Ook hier ontspint zich 
een verwarde diskussie waarbij raads
lid Van Holderbeke de CVP-bestuur-
ders gevat de mond snoert door te 
citeren uit het KWB-blad « RAAK - en 
uit «De Volksmacht» Ook over het 
feit of de inschrijvingen voor de betref
fende gronden reeds al of met ge
opend zijn kan (wil) de gemeentelijke 
overheid geen nadere informatie ge
ven 

Naast de eenparige goedkeuring van 
een aantal punten betreffende open
bare werken komt de kat een laatste 
maal op de koord bij de aanduiding 
van de gemeentelijke afgevaardigden 
in een aantal organismen en interkom-
munales De meerderheid haalt alle 
mandaten naar zich toe hetgeen aan 
raadslid V A N Holderbeke (VL-G) de 
bedenking ontlokt dat slechts 47 % 
van de bevolking wordt vertegen
woordigd De grote meerderheid van 
de mensen van Waarschoot is dus 
blijkbaar eens te meer niet belangrijk 

( W G ) 

Voorzitter Hugo Schiltz opent 
kiesstrijd op Brug$e Poort 
Vrijdagavond 18 maart kwam voor 
de eerste maal in de geschiedenis 
van het Vlaams Nationalisme een VU-
voorzitter een meeting geven op de 
dichtbevolkte rode « Brugse Poort» te 
Gent Een 500-tal aanwezigen was 
verenigd in de zaal Reinaert en in een 
vrolijke stemming gebracht door de 
sappig Gentse kabaretist Gust De Rij-
cke en zijn muzikaal gezelschap Even 
na negen uur werd nationaal voorzit
ter Hugo Schiltz met een hartelijk 
applaus verwelkomd en oogstte hij, 
na een keiharde rede, een langdunge 
ovatie 

Karel Rigo, voorzitter van de VU-Brug-
se Poort, dankte nationaal voorzitter 
Hugo Schiltz voor zijn boeiende uit

eenzetting en overhandigde hem, als 
aandenken aan deze eerste meeting 
in de kiesstnjd, een pop de «Gentse 
stroppendrager» voorstellend Voor
zitter Schiltz, de pop bij de strop 
omhooghoudend zei « Dat ze ons dit 
nooit meer aandoen » 
Op deze heuglijke avond werden ook 
nog Kris Versyck, voor zijn suksesvol-
le abonnementenslag en Huguette De 
Bleecker, voor het bekomen van de 
erkenning van de PVV, in de bloemet
jes gezet Vermelden we ook nog dat 
de prezentatie door Kris Yserbyt op 
de haar eigen fijne, stijlvolle manier 
verzorgd werd Bij pot en pint werd 
nog gezellig nagepraat en goede 
moed opgedaan voor de kiesstnjd 

J.L 

Wat biedt VUJO aan 
voor de verkiezingskampanje? 
Persoonli jke, gerichte en selektieve propaganda is steeds de beste vorm en 
is het doeltref fendst 
Daarom stelt VUJO enkele propagandamiddelen ter beschikking van de afde
lingen, waarmee men de jonge kiezers kan bereiken. Deze leeft i jdskategorie 
verdient een biezondere zorg, omdat ze buigzaam is en dus gevoelig is voor 
aansprekende propaganda VUJO biedt volgende propagandamiddelen. 

• V O U W B L A D : . A R B E I D IS 
O N S R E C H T . 

Dit luchtig, aantrekkelijk en spits 
vouwblad, (met stnpverhaal), heeft 
het grote voordeel geen rechtstreek
se verkiezingsliteratuur te zijn en 
moet dus logischerwijze meer effekt 
hebben bij jonge mensen Het behan
delt een tema dat brandend aktueel 
IS jeugdwerkloosheid 
Hoe gebruiken ? 
— Op adres opzenden aan bv alle 

jonge kiezers van uw gemeente 
tussen 21 en 25 jaar 

— Verspreiden in jongerenmiddens 
(jeugdhuizen, ) 

Hoe en wanneer bestellen ? 
— Geef uw bestelling telefonisch 

door aan het algemeen sekreta-

naat (02/2194930), 

En de prijs ? 
— Een spotpnjsje: 2,5 fr. per stuk. 

Hoe betalen ? 
— Door overschnjving op de bankgi

ro van VUJO-nationaal, Barrika-
denplein 12 te 1000 BRUSSEL. 
435-0256851-75 

— Door kontante betaliog bij afha
ling 

Wanneer afhalen ? 
— Vangf maandag 28 maart kunnen 

de vouwbladen afgehaald worden 
op het algemeen sekretariaat 

En wat voor tante pos ? 
— De verzending op adres kost 1 fr 

per stuk U moet er dan wel een 

stempel « verkiezingsdrukwerk » 
op aanbrengen en gans het pak
ket aan het loket van een postkan
toor afgeven 

• S P E C I A L E 
J O N G E R E N B R O C H U R E 

Deze brochure werd uitgegeven n.a v 
de gemeenteraadsverkiezingen en 
werd aangepast aan de gewijziqde 
omstandigheden Deze brochure kan 
op dezelfde wijze besteld worden als 
het vouwblad Pnjs 5 fr per stuk Zelf
de betalingswijze Kan afgehaald 
worden Zij kan verzonden worden 
op adres tegen 0,6 fr 

• ZELFKLEVER 
Zelfklever 

- J O N G KIEST JONG» 
VOLKSUNIE 

Op dezelfde wijze te bestellen - Pnjs 
50 fr voor 100 stuks - Verknjgbaar 
vanaf nu 

Het Vlaams Verbond van Gepensioneerden in Sint-Amandsberg vierde feest 
Vonge week, met een gezellig samenzijn Een koffietafel, en een diamontage 
over windmolens De aanwezigen waren zeer opgetogen over dit initiatief van 
voorzitster Behiels en sekretans Demeyer De feestvienng waarmee het twee
de werkjaar van de Vlaamse gepensioneerdenbond werd ingezet werd bijge
woond door een afvaardiging uit Gentbrugge en uit Gent 

Einde baronnentijdperk 
te ii/lerelbeke 
Toen op 10 oktober jl de CVP haar 
absolute meerderheid verloor en er 
een bestuursmeerderheid tot stand 
kwam tussen de OLM en de lijst 
Volksunie-Milieubelangen was de 
kous nog met af Burgemeester-Baron 
Pierre Verhaegen wilde van geen 
aftreden we ten , pogingen tot omko-
penj mislukten en uiteindelijk ging hij 
in beroep bij de Bestendige Deputa
tie Toen hij daar in het ongelijk werd 

Denderende start 
FVV-Merelbeke 
Na een telefoonkampagne was Kns 
Yserbyt bereid ons te begeleiden op 
de 1 e aktiviteit van het jaar, onze len
tereceptie op 25 maart om 19 u. 30 in 
zaal Driekoningen (bij Reunes) Dorp, 
Merelbeke. Het sukses blijft duren 
een blitz-ledenaanwerving, een poëti
sche avond én een geestdnftige wer
king van het huidig FVV-bestuur 
Voorzitster Huguette Van Ghyse-
ghem-De Geyter, Kon Astndlaan 19, 
9240 Bottelare, sekretaresse Jenny 
Ysveld-Van de Putte, Oudstrijders-
straat 3, 9240 Bottelare, penning
meester Denise Rouaen-Van der 
Haegen, Gaverse steenweg 123, 9742 
Melsen , hulp-sekretaresse Dnes Ste
vens-De Smet, Hundelgemse steen
weg 46, 9220 Merelbeke, vorming 
Haudenhuyse Rita, Ringvaartstraat 4, 
9220 Merelbeke 

Als vrouw willen wij een andere maat
schappij , daarom leven we als mens 
met onze gebuur, met de buurt, onze 
gemeente, de gemeenschap 
Om er iets aan te veranderen nemen 
we kontakten, geven we debatavon
den (bv huwelijksgoederenrecht -
probleem Brussel — Statuut huis
vrouw — rollenpatroonspel) én gaan 
we met alleen op plezierreis (wat 
gebeurt «gezinsontspanning») maar 
gaan we onder een humonstische 
begeleiding van kamerlid Willy Kui
pers naar het parlement H.R. 

gesteld, ging hij in beroep bij de Raad 
van State Meer en meer keerde de 
bevolking zich tegen hem, want hij 
maakte ook daar geen kans Op 15 
maart jl verklaarde de Raad van Sta
te de verkiezingen definitief geldig 
zodat eerstdaags het nieuwe sche-
penkollege zal worden geïnstalleerd 
en de fuzie in voege treedt Onze 
twee schepenen Paul Martens en 
Georges Van Gysegem zullen het nu 
moeten waar maken en kunnen bewij
zen dat de Volksunie verantwoorde
lijkheid kan dragen 
In zijn hoogheidswaanzin heeft baron 
Verhaegen zijn eigen CVP een erg 
slechte dienst bewezen, nu vooral in 
deze nieuwe verkiezingsperiode 
Maar daar liggen wij echt met van 
wakker i 

P A R L E M E N T S V E R K I E Z I N G E N 
Ons bestuur heeft de nodige maatre
gelen genomen inzake propaganda 
en organizatie Een «Weergalm» is 
ondertussen reeds in alle bussen van 
de fuziegemeente gepost Zaterdag 
worden onze pnvé borden geplaatst 
Twee mikro-wagens zullen rondtoe-
ren en wij denken aan pamfletten aan 
de kerken, het voettial, de fabneken 
Al onze leden zullen een verkiezings
affiche ontvangen 

Langs deze weg doen wij een beroep 
op alle « WIJ » lezers ons daadwerke
lijk te helpen en vooral om uw familie, 
uw vriendenknng, uw werkmakkers 
te overtuigen ditmaal Volksunie te 
stemmen 

HUGO SCHILTZ NAAR 
DENDERMONDE 
Arrondissementele meeting in zaal Ko
ningshof, Dijkstraat te Dendermonde 
op woensdag 30 maart om 20 u 
De nationale voorzitter zal er de ver-
kiezingsslogan «Gedaan met geven 
en toegeven » behandelen 
Leden, lezers en simpatizanten zijn 
zeker aanwezig op deze volksverga
dering 

Ook in Brake! neo-klerikaal machtsmisbruik 
Niet alleen Nij len (WIJ, nr. 11) heeft af te rekenen met klerikale onverdraag
zaamheid, ook Brakel. 

Bi j de voorbi je gemeenteraadsverkiezingen behaalde de VU-l i jst (die plaatse
li jk voor het eerst opkwam) weliswaar geen zetel, maar toch genoeg stemmen 
om de reeds 30 jaar onbedreigde CVP-meerderheid aan te tasten. 
Onmiddel l i jk na de verkiezingen traden de CVP-repressie-heren (hoe ze 
anders noemen ?) in aktie 

Albert Henau en Marcel De Staercke, 
beide VU-kandidaten, werden zonder 
enige kans tot verweer uit het KWB-
bestuur gezet KWB-voorzitter De 
Pooter, die het had aangedurfd in zijn 
voortuintje VU-propaganda te plaat
sen (stel je voor), werd eveneens aan 
de deur gezet 

— Voorzitter Blyau van de Knstelijke 
Bond van Gehandicapten werd verwij
derd uit de vereniging, die hij maakte , 
omwille van « verdachte simpatieen » i 
— De Brakelse burgemeester eiste 
van BGJG-voorzitter prof Van Me-
chelen het ontslag uit de Brakelse 
afdeling van sekretans A Henau, 

omdat die een ongeoorloofde «VU-
stroming » in de bond verwekte — ter
wijl vriend én vijand het er over eens 
zijn dat de Brakelse bond een toon
beeld van pluralisme is In de bond 
kwam het gelukkig zo ver met als in 
KWB en KBG bij de nieuwe ver
kiezingen werd Henau in zijn funktie 
bevestigd, en De Pooter werd tot 
nieuwe voorzitter verkozen 

Herhalen we de vraag van VU-Nijlen 
gaat de nationale leiding van KWB 
akkoord met het potentadendom van 
sommige van haar leden, die een 
CVP-monopolie willen vestigen ' Van 
een CVP-staat gesproken 
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25 ST. -AMANDSBERG: VUJO-gespreksavond over «Een Euro
pees Parlement voor Volkeren of Staten >• door Walter Luyten 
Om 20 uur in zaal Tijl, Klinkkouterstraat 

26 DENDER-WEST: VU-bal in zaal Claudia, Dorp, Erondegem om 
20 u 30 Met Sonor Band en zangeres Ingrid Inkom 60 fr 

26 MELLE: VU-bal in zaal Flormanie om 20 u Orkest The Ric-
Will's Inkom 60 fr 

26 WELLE: 16de VU-afdelingsbal in zaal Botjeshof Orkest «The 
ignace Band» 

26 HOFSTAr^E-AALST: VU-leden en sympatisanten-etentje van 
18 u tot 22 u in zaal « Welkom » aan de Hoogstraat te Hofstade 
Inlichtingen bij William Vandecauter, Molenkouterstraat 48, 
053/777529 of bij Geert Meuleman, Aalststeenweg 74 (053/ 
702750) 

26 AALST: 3de ereprijs «Georgette De Kegel» voor beletten 
Begin 19 u 30 in café « De IJzer », Vlaanderenstraat 13 Pnjzen 
in geld en natura 8250 fr Inleg 50 fr, tombola Inschnjven op 
voorhand Organizatie Belottenmaatschappii «Breuqel» 

26 DRONGEN : 3e Vlaams Vriendenbal om 20 u 30 in Gasthof 
Barloria Inkom 60 fr 

26 S C H O O N A A R D E : invullen belastingaarigifte door bestuursle
den V U 

27 OUDENAARDE: TAK-Taalgrensmars om 10 uur verzameling 
op de markt Aankomst te Ronse om 12 u 30 Tocht Van 
Oudenaarde via Ronse naar D'Hoppe 

28 DESTELBERGEN-HEUSDEN : Eerste VU-meeting om 20 uur in 
zaal café «Gemeentehuis», Dendermondse steenweg, Destel-
bergen (tegenover Gemeentehuis) Sprekers Volksvertegen
woordiger Frans Baert over «Gemeenschapsproblemen» en 
senator O Van Ooteghem over « Sociaal-ekonomische proble
men» 

30 BEVEREN-WAAS: Spreekbeurt met dia-voorstelling «Heront
dekken en gebruik van kruiden » door Fik Seymus, om 20 uur in 
de bovenzaal van de Centrumschool Leden 60 fr Niet-leden 
80 fr Organisatie van de Vlaamse Vrouwenbeweging Nele 

31 GENT-ZUID: Donderdag 31 maart om 20 u VU-meeting van de 
afd Gent-Zuid in het Europa Hotel, Gordunakaai Sprekers Gui
de Deroo, 2e kand Senaat, Paul Van Grembergen, 2e kand 
Kamer en Kns Versyck, 1 e plaatsvervanger Kamer 

APRIL 

1 GENTBRUGGE : om 20 u VU-meeting in cafe Lunapark, Brus
selse steenweg 730 Sprekers sen Van Ooteghem en kamerlid 
F Baert Animatie Jan Vermeersch (zoen van Gerard) 

1 ST.-AMANDSBERG: VUJO-Filmavend «Harold en Maude», 
muziek Gat Stevens Om 20 uur in de H Hartkring, H Hartplein 
2 Inkom 50 fr 

2 DENDERMONDE VU-bal om 21 uur in zaal 't Koningshof 
2 GENT • 8ste Lentebal van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond 

in het Vlaams Huis Roeland, Korte Kruisstraat 3 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

AALST 

Laage Zoutstr 30 29-33 36-38 
Tel 053/240 60 

KINDERARTtKELEN plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels - kaïiierversieringen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTJKELEN allerlei - ttirnkledi) - ri i i teruitrustingen - ping-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen -

kanipingartikelen - ttirngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen -
elektr treinen der beste merken --autoz - go-carts - trakteren - pop
pen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars - borden -
fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten niekanieken - school

tassen - borden - tuinmeubelen - tufnschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

COMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND 
AALST 

De Commissie van Openbare Onderstand van de 
Stad Aalst heeft in haar verplegings- en verzorgings
diensten volgende betrekking opengesteld: 
1 voltijdse betrekking van 

geneesheer-specialist 
in de anesthesie. 

De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende 
brief worden gestuurd aan de Voorzitter van de 
Commissie, Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst, en dienen 
met de bewijsstukken uiterlijk op 25 maart 1977 ter 
bestemming te zijn. 

Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrij
gen bij de personeelsdienst. (Tel. 053/21 23.93 - binnen-
post 104 - Adjunct-adviseur BARREZ Humbert). 

WEST-VLAANDEREN 
Roesela re 

«En de schepenen, ze zweten voort!» 
Zo bloklettert een plaatseli jk week
blad naar aanleiding van de jongste 
gemeenteraad. Ditzelfde weekblad 
had, bovenaan zijn vor ig verslag, 
reeds getiteld : « «ze» zullen nog 
zweten !>. 

Als je in aanmerking neemt dat, vóór 
de gemeenteraadsverkiezing, de 
plaatselijke CVP reeds het spreek
woordelijk vel van de beer verkocht 
door hun bestuurspartners — hier de 
BSP — reeds voor te spiegelen dat 
ze 'de bons» zouden krijgen 

Als je ook de typische CVP-mentaliteit 
in aanmerking neemt (een apart soort 
eigenwijsheid) dan begrijp je hoe zij, 
de CVP, de gok waagt, hier te Roese-
lare, een zeer vergrote gemeente te 
besturen met slechts een meerder
heid van 19 tegen 18 

Als je dan ten slotte, maar zeker met 
op de laatste plaats, in aanmerking 
neemt dat zowel de plaatselijke pers 
als verscheidene dagbladen, unaniem 
de VU-tussenkomsten te Roeselare 
als zeer degelijk bestempelen, (dos
sierkennis, slagvaardigheid) dan 
kunt u zich voorstellen dat « ze » zwe
ten i 

Het voorgaande wil nu met aantonen 
dat onze VU-mandatanssen «pestvo-
gels » zijn i 

Wèl dat onze fraktie een zeer wakker 
en waakzaam blok is waarvan de hui
dige bewindsploeg best wèl een en 
ander aanvaardt i 

N A T I O N A A L 
V E R K I E Z I N G S K O N G R E S 

Zondag 3 april in de Handelsbeurs te 
Antwerpen Er wordt een bus ingelegd 
aan 150 fr per persoon Dringend 
inschrijven bij Stef Dewandel, Roese-
laarsestr 89 te 8850 Ardooie 

O P R O E P E N 

U die bij u thuis of in uw buurt een 
bord kunt plaatsen met een affiche 

van 160 x 120 cm meldt dit adres, 
zéér dnngend a u b , bij Stef Dewan
del of bel naar het sekretariaat op nr 
200208 
U die daadwerkelijk wil medewerken 
bij het uitdelen van pamfletten, bij het 
tellen van de stembiljetten enz u 
wordt met open armen ontvangen • 
geef een seintje op het tel nr 20 02 08 
van het sekretariaat ef meld u bij een 
van de bestuursleden Dank bij voor
baat i 

Arr. Tielt met Hugo 
Schiltz in de kiesstrijd 
Meetings zijn met uit de tijd, wat men 
ook bewere Het is trouwens een klas
siek middel waarnaar de « grote » par
tijen steeds teruggnjpen in tijden van 

B L A N K E N B E R G E 

Z I E K E N B O N D 
W I J kunnen met voldoening melden 
da t vanaf heden, hier te Blankenber
ge een bureel van de Vlaamse Neutra
le Ziekenkas •• West-Flandna » in wer
king treed, en zulks aan volgend 
adres Langestraat 10 Inlichtingen en 
inschrijvingen, alsmede uitbetaling el
ke dinsdag en vrijdag van 18 tot 20 u 

Kortrijk moet hoger op! 
Kortnjk is een bij uitstek Vlaamse 
stad , de stad waar onze voorouders 
hun «Gulden Sporen» verdienden 
In zo 'n stad, die zich na de fusie is 
gaan uitstrekken tot bij de taalgrens, 
knjgt een Vlaamse partij een zwaar
wichtige taak 
Precies daarom moet de Volksunie 
hier zo hard gaan doordrukken Bij de 
verkiezingen in 1974 waren er in dit 
arrondissement 87927 of 15,57 % 
keuzeverzakers, hetgeen een gevoeli
ge verhoging inhield t o v. de vroegere 
jaren 

Wrevel of politieke onverschilligheid ' 
W I J denken dat het wrevel moet 
geweest zijn Wrevel omdat Vlaande
ren — na al die jaren harde stnjd — 
nog steeds met knjgt waarop het 
recht heeft 

Onthouding is echter neoit een goede 
zaak Vooral de jongeren moeten 
beseffen dat ze dadelijk hun verant
woordelijkheid moeten opnemen Zij 
moeten stemmen, stemmen voor de 
jeugd, de vernieuwing, hun eigen volk 
ZIJ stemmen V U omdat er geen ande
re keuze rest 

Elk onder ons kan minimum 10 perso
nen beïnvloeden, voorlichten, hen 
diets maken dat elke VU-stem een 
stem in hun voordeel wordt, een stem 
voor een onafhankelijke Vlaamse 
Staat 

B E R I C H T 

VU-mensen die als getuigen willen 
zetelen op 17 apnl of hulp willen bie
den bij de verkiezingsslag kunnen kon-
takt opnemen met Walter De Co-
ninck, Loncinstraat 15, Kor tn jk , tel 
21.26.99 

B R U G G E 

O V E R L I J D E N 
Op 85-jarige leefti jd overleed in het 
Minnewater-Ziekenhuis de h. Jozef 
De Myl le, overtuigd f lamingant 
Door de repressie zwaar getroffen 
was de overledene de celgenoot van 
wij len Dom Modest Van Assche, de 
abt van Steenbrugge. 
Wi j bieden aan de familie De Myl le 
onze oprechte deelneming in de 
rouw aan. 

S T E U N 

Steun aan de verkiezingen kan finan
cieel gestort op rek 068-0630400-24 
van Volksunie Nieuw-Kortrijk 

G E E N K U N T S E L N A M I D D A G . 
De knutselnamiddag voorzien op 18 
apnl in lokaal 1302, ingericht deer de 
VU-vrouwenveremging zal met door
gaan wegens de verkiezingen 

grote beroering Dat de zelfstandige 
teekomst van Vlaanderen eens te 
meer op de helling staat is meer dan 
duidelijk Een reden te meer voor het 
Arrondissement Tielt om Velksume-
Partijveerzitter Hugo Schiltz uit te 
nodigen Vlaanderen's toekemstper-
spektieven ten voeten uit aan de t>evol-
king veer te leggen 

Het afdelingsbestuur Tielt-Aarsele, or-
gamzater van deze meeting, nodigt 
hierbij alle VU-leden, abonnees, simpa-
tizanten en belangstellenden uit mas
saal op te komen naar deze meeting. 
Het nodigt hierbij vooral alle leden en 
abonnees uit kennissen, vrienden, ge-
buren of werkkellega's aan te speren 
aanwezig te zijn op deze arrondisse-
mentele meeting 

Hierna enkele praktische inlichtingen: 
Volksunie-meeting met Hugo Schiltz 
en Mik Babyion op dinsdag 29 maart 
om 20 uur s t ip t In zaal « Movy >, Sta
t ionsstraat Tiel t 

Deze meeting is geen prelude tot de 
parlementsverkiezingen, want deze 
zijn reeds volop begonnen Het is wel 
een crescendopunt in een campagne 
die de V U tot nog betere resultaten 
meet veeren VU-Tielt en omgeving 
zijn hiertoe in staat Dat hebben de 
gemeenteraadsverkiezingen bewe-

OVD in de bres voor Horeca-sektor 
De arrondissementsraad van de Volksunie, arrondissement Oostende-Veur-
ne-Diksmuide bijeengekomen te Diksmuide op 13 maart 1977 neemt eenparig 
volgende motie aan : 
— protesteert tegen de verhoging van de BTW in de HORECA-sektor, waar
toe de CVP-PW-reger ing heeft besl ist in hel kader van het zgn. Egmont-
p lan ; 
— wijst op de ernstige gevolgen die deze regeringsbeslissing met zich zal 
brengen in deze sektor en andere, waar uiteindelijk én de werknemer én de 
toerist het financieel gelag zullen beta len; 
— betwist eveneens de onrealist ische besl issing van de regering om in volle 
vakantieperiode het kiezerskorps vervroegd bijeen te roepen, wat eens 
'temeer en de toerist ische sektor én de werknemers t re f t ; 
— stelt vast dat nogmaals het bewijs wordt geleverd dat alleen een integraal 
zelfbestuur kan bijdragen tot polit ieke en sociaal-«kcnomische vrede, die 
meer en meer noodzakeli jk bl i jkt om definitief uit het slop te geraken. 

VU-lzegem richt adviesraad op 
Alle leden ontvingen onlangs een 
schnjven waann ze uitgenodigd wer
den deel uit te maken van de VU-ad-
viesraad voor Izegem-Emelgem-Kach-
tem 

We brengen nog even in hennnenng 
waar het over gaat Het is de bedoe
ling dat zoveel mogelijk mensen het 
bestuur en de gemeentemandatans-
sen zouden inlichten en advies ver
strekken telkens het t)estuur daar om 
vraagt 

Inlichtingen en advies kunnen ge
vraagd worden over uiteenlopende 
onderwerpen, zoals stads- of wijkpro-
blemen, de mogelijkheid tot uitbrei
ding van de VU, de wijze waarop de 
bevolking de VU ziet enz Ook alle 
mogelijke andere tips, inlichtingen of 
suggesties zijn albjd welkom 
Het bestuur zal die adviesraad 3 tot 4 
keer per jaar bijeenroepen, samen 
met het bestuur 

Van kandidaten voor deze advies
raad verwachten wij dat ze lid (uiter
aard I) en abonnee op het VU-week-
blad «WIJ» zijn (of onmiddellijk wor
den) Heel wat mensen gaven al hun 
naam op U kan het ook nog doen, bi] 
de voorzitter (Jons Vert>eke, Krekel
straat 33) of een bestuurslid 
Misschien b>eheert U tot diegenen die 
nu abonnee gewerden zijn op ons 
blad, maar neg geen lid zijn Wist U 
dat een lidmaatschap maar 120 fr. 
k o s t ' Geef een seintje en er komt 
onmiddellijk een tiestuurslid 

H A N D E N T E K O R T 
Een kiesstrijd vergt altijd een inzet 
van zeer veel mensen Bij de VU zijn 
dat geen vrijgestelden of mensen die 
daarvoor gehuurd worden Wij ko
men dan ook altijd hulp en handen 
tekor t Als U iets kan doen, geef dan 
Uw naam op aan voorzitter Joris Ver-
beke. Krekelstraat 33 (tel 304808). 
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TU-PROGR/^f1MKS 

24 MAART 

BRT 

1400 Schooltelevisie 
1800 Flic de eekhoorn (f) 
1805 Rondomons 
1830 Kim en zijn vnenden (f) 
1855 Tom & Jen^ (f) 
1905 Premiere 
1935 Kijk uit 

Meer veiligheid 
1945 Nieuws 
2015 26 apnl nieuwe normen 

voor VHF-kijkers 
2020 Coronation Street (f) 
2045 Panorama 
21 35 Lachertjes 
21 40 Standpunten 
2200 Premiere + 
2225 Nieuws 

NED. 1 

1045 
1500 
1815 
1845 
1855 
1905 
1910 
19^5 

1950 

Schooltelevisie 
De Waltons (f) 
Teleac 
De bereboot 
Nieuws 
Popeye 
Landgenoten i 
Mary Hartman, Mary Hart
man I 
Machiavelli 
of hoe het in de wereld toe
gaat 

21 05 Mary Hartman, Mary Hart
man I 

21 35 Nieuws 
21 50 Nader bekeken 
2215 Van u wil ik zingen 
2245 Nieuws 
2250 Avro's sportpanorama 

NED. 2 

1855 
1905 
1920 
1935 
2000 
2025 

2225 
2330 
2345 

Nieuws 
Tom en Jerry (f) 
Donderklompen (f) 
Cijfers en letters 
Nieuws 
Fanny 
Tweede deel van de Mar-
seillaanse trilogie van Mar
cel Pagnol 
Brandpunt 
Den Haag vandaag 
Nieuws 

25 MAART 
BRT 
1400 Schooltelevisie 
1800 Beertje Colargol (f) 
1815 Op)en school 
1845 Dag aan dag 
1910 Trajekt 
1945 Nieuws 
2015 Allemaal beestjes 
2045 Wraaklust 

VS-film (1963) 
2220 Inspraak 77 
2315 Nieuws 

NED. 1 

930 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 De bereboot 
1855 Nieuws 
1905 BIJ ons in Ortvelte 
20 05 Meneer Belvedere 

VS-komedie 
21 35 Nieuws 
21 50 Het spel en de knikkers 

2220 De nieuwsgier 
Eerste aftevenng van een 
satansch programma over 
de aktualiteitenprogram-
ma's 

2300 Napraten met Jeanne 
D'Arc 

2325 Nieuws 

NED. 2 

1845 TVnnformatie 
jaarden 

1855 Nieuws 
1905 Calimero (f) 
1917 Disko-arkus 
2000 Nieuws 

Span-

2025 De Jordaches (f) 
21 15 Baretta (f) 
2205 AktuaTV 
22 55 Tros sport 
2315 Nieuws 

26 MAART 

BRT 

1400 Doe mee 
1430 Zullen wij dansen' 

Amerikaanse muzikale 
prent (1937) 

16 30 Open school 
18 00 Flic de eekhoorn 
1805 Disneyland 

Amerikaanse reeks jeugd
films 

1855 Literaire wandeling 
Van realisme tot naturalis-

1945 

2015 
2115 
2200 
2250 

me 
Nieuws 
Voetbal 

België—Nederland 
Wies Andersen show 
Terloops 
De Jordaches 
Nieuws 

NED. 1 

1000 Teleac 
1530 Nieuws 
15 32 Studio vnj 
1620 Klassewerk 
1730 De avonturen van 

en zijn vnenden 
1755 Het lied van de week 

Conny 

1815 
1845 
1855 
1904 

2000 

2135 
2150 
2155 

2220 
2320 

Teleac 
De bereboot 
Nieuws 
Avro's sportfjanorama pre-
zenteert tennis 
De charge van de lichte bri
gade 
VS-avonturenfilm (1936) 
Nieuws 
Vandaag 
De charge van de lichte bn-
gade (vervolg) 
De nacht van het hart 
Nieuws 

NED. 2 

1730 Sport extra 
1845 TVnnformatie voor Marok

kanen 
1855 Nieuws 
1904 Bolke de beer 
1914 TedsSSTT show 
2000 Nieuws 
2025 Teds SSTT show 
21 50 Hier en nu - aktualiteiten 
22 30 Hier en nu - Studio sport 
2305 Nieuws 
2310 WK biljarten 47/1 

Voetbal 
België—Nederland 

27 MAART 

BRT 

900 Doe mee 
930 Open school 

1000 Euchanstieviering 
Vanuit Temse 

1110 20 jaar Verdrag van Rome 
1200 Nieuwsoverzicht voor ge

hoorgestoorden 
1230 Dag aan dag 
1430 Open school 
1500 De zoon van de Sahara 
1515 26 apnl nieuwe normen 

voor VHF-kijkers 
1520 Wielrennen 
1700 De zevende hemel 
1750 Spjortuitslagen 
17 52 Liedjes voor Wembley 
18 30 Flic de eekhoorn 
1835 De viool 
1900 Vnjetijdstema's 
1945 Nieuws 
2000 Sportweekend 
20 30 De dans van de reiger 
2255 Nieuws 

NED. 1 

1330 Teleac 
1600 Nieuws 
1602 Het programma met de 

muis 
16 27 Even geduld a u b 
1700 Vesper 
1725 Voetbaluitslagen 
1730 Een bericht van de wilde 

ganzen 
1815 Teleac 
1855 De bereboot 
1900 Nieuws 
1905 Wonderland 
2000 Duizendschoon 
2046 Vara's internationale 
21 55 Voorwaarts en met verge

ten 
De arbeidersbeweging in 
Nederland 

2235 2 voor twaalf 
2315 Nieuws 

NED. 2 

1600 Sport extra 
1700 Avro's sportpanorama pre-

zenteert tennis 
1830 TV-informatie voor Turken 
1835 Flockton Flyer 
19 00 Van gewest tot gewest 
1915 Studio sport 
20 30 58 miljoen Nederlanders en 

de landbouw 
21 10 Cinevisie 
21 35 Nieuws 
21 40 Panoramiek 
2210 Boek en televisie 

28 MAART 
BRT 

1800 Flic de eekhoorn 
1805 Klem, klem kleutertje 
1820 Twee kinderen in Afnka 
18 45 Open school 
1915 Sporttnbune 
1945 Nieuws 
2015 Rad der fortuin 
21 00 De boot is aan 
21 50 Nieuws 
2210 Geblinddoekt 

Hongaarse psychologische 
dramatische speelfilm 

NED. 1 

11 34 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 De bereboot 
1855 Nieuws 
1905 Avros 3 x 20 
2005 Superstars 
21 05 MASH 
21 35 Nieuws 
21 50 Vandaag 
21 55 Gezondheidstest zeg eens 

A (of B of C) 
2245 Uitzending van Symbiose 
2249 Nieuws 

NED. 2 

1845 

1855 
1905 

1930 

2000 
2025 
21 15 
2140 
2205 
2255 
2345 

TV-informatie voor Suri
naamse Nederlanders 
Nieuws 
De aanvaller 
Het verhaal van een jonge 
voetballer 
Dat ik dit nog mag meema
ken 
Seniorenshow 
Nieuws 
Tussen wal en schip 
Koning klant 
Man over de vloer 
Achter het nieuws 
Boksen 
Nieuws 

29 MAART 

BRT 

1800 Fhc de eekhoorn 
1805 De witte steen 
1830 Open school 
1900 Festival m 8 
1945 Nieuws 
2015 Tussen wal en schip 
21 05 Kijk mensen profiel 

een architekt 

21 55 Kan iemand me ook vertel
len hoe laat het is"? 

2300 Nieuws 

NED. 1 

1045 
1815 
1845 
1855 
1905 
1920 
2005 
2055 
2135 
2150 

2300 

2325 

Schooltelevisie 
Teleac 
De bereboot 
Nieuws 
Tom en Jerry 
Piste 
Alias Smith and Jones 
De Willem Nijholt Show 
Nieuws 
Chiswick 
Britse dokumentaire over 
mishandelde vrouwen in 
Londen 
Eerste symfonie van Lud-
wig van Beethoven 
Nieuws 

NED. 2 

1845 Kortweg 
1855 Nieuws 
1905 Avros toppop prezenteert 

de nationale hitparade 
2000 Nieuws 
20 25 Avro's Wie-kent-kwis 
21 45 Edward VII 
22 40 Televizier-magazine 
2325 Den Haag vandaag 
2340 Nieuws 

30 MAART 

BRT 

1530 Open school 
1630 Tip-top 
1815 Flic de eekhoorn 
1820 Jonger dan je denkt 
1850 Space 1999 
1945 Nieuws 
2020 Rhoda 
2045 De mystenespelen van 

Chester 
Het eerste deel van de be
roemde mystenespelen 
samengesteld door de gilde-
leden van de stad Chester 
in de veertiende eeuw over 
de verhouding God-mens 
zoals beschreven in de bij
bel 

21 50 De vijfde windstreek 
2240 Nieuws 

NED. 1 

1000 Schooltelevisie 
1500 Teleac 
1530 Scapa 
1545 Ren je rot 
1615 De pnns en de arme jongen 
1645 Die wonderlijke dieren 
1815 Teleac 
1845 De bereboot 
1855 Nieuws 
19 04 Van gewest tot gewest 
1950 Politieke partijen 
2000 Mijn vader 

Deens tv-spel 
2055 Artsenij 
21 35 Nieuws 
21 50 Den Haag vandaag 
2205 Panoramiek 
22 35 Studio sport 
2300 Sprekershoek 

NED. 2 

1845 Kortweg 
1855 Nieuws 
1905 Van onze speciale verslag

gevers 
Derde deel van een gezins-
sene 

1929 Kenmerk 
2000 Nieuws 
2025 Socutera 
2030 De Veluwe natuurlijk"? 

Natuurfilm over deze uitzon
derlijke natuurplek 

21 00 De dame met het hondje 
Russische sjDeelfilm naar 
Anton Tsjechov (1959) 

22 25 Fais-moi danser 
Een optreden van Mireille 
Mathieu 

2315 Nieuws 

Door het teken (f) duiden wij 
feuilleton aan 

ZO€K€RC]€S 
— Te huur app 2 sipk, living, 
mg keuken en badk, rustige 
omgeving, groot terras (12 m), 
kelder, vast tapijt, ruime parkeer
plaats, vnj Bruegelpark, Zellik 
Tel 02/425 44 48 na 10 u {N-38) 

— 18-jang meisje uit Mechelen, 
met diploma van tweede jaar 
handel hoger middelbaar, zoekt 
betrekking in Mechelen of omge
ving Is bereid nog avondlessen 
te volgen 

Clavist (drukker) met diploma 
A3 - monotype en 9 jaar erva
ring zoekt een aangepaste be
trekking in het Mechelse of om
geving Belangstellenden kun
nen zich wenden tot volksver
tegenwoordiger Joos Somers, 
Liersesteenweg 11 te 2580 Sint-
Katelijne-Waver, of telefonisch 
op nummer 015/21 7900 

(N40) 

— Belangrijke firma bereikbaar 
uit Leuven Mechelen en omge
ving zoekt DRINGEND produk-
tie-arbeiders in ploegverband 
Kontakt schnftelijk via oud-sena-
tor Van Haegendoren, G Gezel-
lelaan 63,3030 Heverlee (N41) 

- Man, 38 jaar (VU-kaderlid) 
zoekt betrekking als koener met 
eigen wagen Talen Nederlands-
Duits Jan Lambrechts, Veer-
straat 91, 2560 Rumst Tel 031 / 
881371 (N-41) 

— Een full-time betrekking van 
kantoormeisje wordt aangebo
den in een firma in de streek van 
Overijse in de commercieel ge
tinte sektor Voorwaarden drie
talig zijn en kunnende typen 
Kontakt via redaktie «Wij» on
der nr N42 

— Jongeman, 21 jaar, met ge-
tuigschnft Hoger Middelbaar On
derwijs, tweetalig, noties Engels 
en Duits zoekt betrekking als 
bediende 
Meert Mare, Meersstraat 132, 
1742 Ternat (St -K -Lombeek) 

(N43) 

24-jange gehuwde dame zoekt 
betrekking in keuken, of maga
zijn of voor onderhoud op as 
Brussel-Ninove 
53-jange man met diploma van 
mecanicien en met ervanng in 
het verzekenngswezen zoekt 
betrekking als porter, telefonist 
of recepbonist 
Voor verdere inlichtngen zich 
wenden Dr Valkeniers, Ninoof-
sesteenweg 11, 1750 Schep-
daal, tel 02/5691604 

(N44) 

— J vrouw (20 jaar), volledige 
humaniora, zoekt werk tot eind 
juni/juli als bediende of telexis-
te, liefst part-time 
Zeer goede kennis van Duits, 
goede noties van Frans en En
gels Tel 02-65717 85 (N45) 

— Vakanbejobs Blankenberge 
Studente 17-18 j gevraagd voor 
opdienen Zw Spijshuis Bear-
naise. de Smet de Naeyerlaan 
86, voor een maand, juli of au
gustus Tel 050/413654 fN461 

sociaal en federaal 
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NOG STEEDS 

600 ARBEIDERS EN 1001 MOGELIJKHEDEN 

WEES VEELEISEND 
Vanzelfsprekend blijven sommigen van onze mede
werkers wel eens beneden hun taak... U moet daar 
echter geen genoegen mede nemen ! 

U mag veeleisend zijn! Uis klant! Uheeft recht op een 
hoffelijk en vriendelijk onthaal! Men moet uw naam, 
uw adres en uwe desiderata noteren! U mag een 
afspraak eisen! Uheeft recht op voorlichting en bege
leiding! Men mag U niet afschepen of alleen op pad 
sturen! 

U moet veeleisend zijn ! U heeft recht op een voorstu
die — ja op meerdere schetsen en berekeningen ! tot U 
Alles weet. Als klant heeft U zelfs recht op een gratis 
voorstudie! U mag eveneens rekenen op het kosteloze 
en belangeloze advies van onze technische, fiskale 
en financiële experten. 

En mochten wij, — waar of hoe dan ook! — tegenover 
U in gebreke blijven, dan zal de president van het 
bouwbedrijf U zeer dankbaar zijn als Uhem dat dade
lijk laat weten. Het Algemeen Bouwbedrijf Kunnen 
draagt mijn naam! Ik wens die naam hoog te houden! 
Daarom zult U bij ons heel veel vinden wat U elders 
niet meer zult aantreffen. 

Wij reserveerden voor onze klanten interessante 
bouw- en villa-gronden die men elders aan die prijzen 
niet meer vindt Vanzelfsprekend blijven deze gron
den uitsluitend ter beschikking van onze klanten en 
verkopen wij deze niet aan spekulanten. 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
ONZE INFOPMATIFCBNTRA 

2000 ANTWERPEN, Meir 18 
1000 BRUSSEL, Kolonienstraat 50 
3600 GENK,Winterslagstraat22 
9000 GENT, Onderbergen 43 
3000 LEUVEN, Brusselsestraat 33 
2700 SINT-NIKLAAS,Zamanstraat54 

Tel 
Tel 
Tel 
Tel 
Tel 
Tel 

(031)317820 
(02)2194322 
(011)354442 
(091)2519 23 
(016)23 37 35 
(031)7673 27 

Onze dokumentatie- en informatiediensten zijn alle 
door telex met de hoofdzetel verbonden, zodat wij 
altijd, alles, overal kunnen aanbieden! Waar U ook 
woont, U vindt ons in uwe buurt. 

Wij beschikken verder over specialisten, ambachtslie
den en keurarbeiders, waarvan de meesten langer 
dan tien jaar bij ons werken! Daarom vindt U bij ons, 
wat elders niet meer kan geboden worden. U mag dus 
werkelijk de beste architekten raadplegen of Uwe 
inspiratie in de sjiekste bouwmagazines zoeken. Wij 
kunnen alles wat in Fontainebleau, Versailles, Wenen 
of Californië kan. Bij ons zal het alleen maar minder 
kosten! 

Verder staan wij aan de spits van de wetenschap inza
ke gezond en behaaglijk wonen. Wij zijn tot nog toe de 
eersten en de enigen die wat kennen van bouw-biolo-
gie. 

Wie daarover méér wil weten moet een van onze spe
ciale voordracht-avonden meemaken. 

Tienduizenden hebben ondervonden hoe veilig men 
bij ons is. Dat moet, tot spijt van 
wie 't benijdt, zó BLIJVEN. ,,, , ,^,,»„, ̂ ., 

-' Walter KUNNEN 
algemeen voorzitter 

GEOPEND : alle weekdagen van 9 tot 12.30 en van 14 tot 18 uur. 

Ook op ZATERDAG van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur. 
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MENSEN VAN BIJ ONS 

Winnaar „WIJ"-abonnementenslag 1976 en 1977 

,,De mensen zien nog 
graag hun kerktoren staan/' 
Gent — « Allo, met Kris Versyck ! Hebt ge een sekondje t i jd voor mij ? Ik zou U 
wil len spreken over het weekblad «Wi j«. Je weet wel...» 

Kris Versyck heeft zo tientallen telefoontjes ingeleid. Nog veel meer brieven. En 
huis-aan-huis bezoeken. Resultaat: een erepalm weggekaapt als bovenstebeste 
abonneewerver voor ons Vlaams-nationaal weekblad. Andermaal, want vorig 
jaar was deze Gentenaar van Brugse afkomst eveneens laureaat. 

Mensen aanspreken, argumenteren, geregeld op stap gaan: Kris Versyck kan 
het niet laten... omdat hij een rotsvast Vlaams-nationaal ideaal heeft 

Deze vedette van de abonnementen
campagne is in zijn streek welbekend 
door zijn uitgebreid en verzorgd dienst
betoon. 

M A G A Z I N E 

Hij IS gemeenteraadslid, provincie
raadslid. Ook leraar godsdienst in Haal-
ter t Huisvader (41 jaar): vrouw Geor
gette en dochter Jovanka. 

Voor hen houdt hij steevast elke zater
dagavond en ook de zondagnamiddag 
vrij. Zo veel als mogelijk... De rest van 
de dagen is Kris Versyck op pad : 
voor sociaal dienstbetoon, politieke 
vergaderingen, voor het ziekenfonds, 
of voor de « Wij». 

Kris Versyck: 'Naar bals ga ik niet 
Dat is een vuistregel. Maar voor het 
overige is geen vergadering mij teveel. 
Ik wil mij inzetten om Vlaanderen 
sociaal en politiek een mooier aanzicht 
te geven.» 

Kns Versyck staat nu reeds ruim 20 
jaar In de Volksunierangen zijn manne
tje. Jarenlang ais propagandist Hij trot
seerde als vurig katoliek de tijd toen 
«stemmen voor de Volksunie» vol
gens de Brugse bisschop een zonde 
was. 

Dat was mei 1958. Op de grens van 
West- en Oost-Vlaanderen kalkte hij 
met zijn vrienden misnoegd : « hier ein
digt en begint de zonde » 

Bij honderd-en-één mensen een « Wij» 
verkopen... Zonder twijfel heeft zo'n 
abonnementenwerver biezondere ver
wachtingen over zijn weekblad. 

Kris Versyck: 'Je mag het gerust 
schrijven: het Vlaams-nationaal week
blad ' Wij' is er de jongste tijd erg op 
verbeterd. Maar, we verwachten nog 
veel meer informatie: over alles en 
nog wat Boeiende dingen. Uiteraard 
regionale informatie. Onze mensen 
zien nog steeds graag hun kerktoren 
in de krant staan. 

Om tegemoet te komen aan de belang
rijkste wensen van het brede lezerspu
bliek zou ' Wij' zowat het dubbele 
aantal bladzijden moeten tellen. En 
een volwaardig Vlaams-nationaal ma
gazine is onze wensdroom. Akkoord, 
wij moeten roeien met de riemen die 
we hebtien. 

Maar toch zou het blad spoedig met 
een aantal nieuwigheden moeten kun
nen uitpakken: meer TV-programma's, 
volwaardige regionale informatie, en 
vooral bondig nieuws. Niet teveel intel-
lektualistische bladzijdenlange arti
kels. » 

KRISTELIJKE IDEALEN 

Het is duidelijk dat Kris Versyck « Wij» 
niet aan de man brengt als zoete 

broodjes, maar wei als een instrument 
voor bewustmaking van veel Vlamin
gen « die zich laten leven », en betrou
wen op de goede zorgen van de 
bewindslui... 

Hij gelooft in bezieling van mensen... 
Hij is overigens leraar; en nog wel 
voor het « vak » godsdienst 
Kris Versyck gelooft in kristelijke Idea
len. 

Kris Versyck: «Ik geef les aan jon
gens en meisjes van zowat 16 jaar Ik 
heb er een stelregel van gemaakt 
nooit zelf over politiek te praten. Maar, 
wel ben ik ervan overtuigd dat onze 
jongeren behalve katolieke idealen 
ook het sociaal engagement moeten 
meekrijgen. De Kristusfiguur was een 
sociaal geëngageerd figuur » 

— Hebben de jongeren nog idealen ? 
«Iets om voor te vechten ? » 
Kris Versyck: - Ik weet dat U zinspeelt 
op de jaren zestig, toen in de scholen 
enorm veel gemanifesteerd en gedis-
kussieerd werd omtrent de toekomst 
van de Vlaamse maatschappij Dat is 
vandaag duidelijk veel minder het ge
val Maar toch: de jongeren zijn vooral 
gevoelig voor konkrete akties. Vage 
slogans en idealen spreken hen mo
menteel minder aan.» 

Het komt wel ongewoon over dat 
« een leek » godsdienstlessen geeft En 
blijkbaar mét overtuiging... 

Kris Versyck: « Kristus had een uitge 
sproken sociale visie, en gaf ons een 
grote opdracht mee. Die wil ik doorge
ven. 

Deze flamingantlsche godsdienstle
raar uit het Gentse laat het duidelijk 
niet alleen bij woorden. Hij trekt dage
lijks op pad om veel hulpzoekenden te 
helpen. In het ziekenfonds. In de poli

tiek. Het is hem niet teveel om met een 
ongelukkige grijsaard, die met moeite 
een pensioentje krijgt, zowat gans 
Vlaanderen af te hotsen om alle 
bewijsjes van werkgevers op te ha
len... 

C V P ? 

En vanwaar die flamingantlsche over
tuiging van een sympatleke en niet 
agressieve godsdienstleraar in 
Gen t . . ? 

Kris Versyck: 'Ik ben ervan overtuigd 
dat ons land nog steeds geregeerd 
wordt door die 200 beruchte (frankofo-
ne) families, die zeker in het Brusselse 
alles voor het zeggen hebben. En dan 
zien we geregeld dat vooral de CVP 
soms het slappe t>een op taalgebied 
stijf houdt omdat de VU de Vlaamse 
belangen konsekwent behartigt Maar, 
bijwijlen hebben de CVP'ers ook knik
kende knieën als de families met de 
grote poen de plak zwaaien. De CVP 
kan dan al de kristelijke volkspartij 
heten, maar als katoliek en flamingant 
voel ik me alleen maar op mijn plaats 
in de Volksunie.' 

Kris Versyck is een stille werker ; alles
zins een harde werker. Een man die in 
het sociaal dienstbetoon hoge toppen 
scheert; die mensen helpt; veel mise
ries opklaart. 

Een militant van de partij, zoals er nog 
veel zijn. En toch Is hij een vreemde 
eend In de bijt: hij weet ondanks zijn 
drukke bezigheden nog voldoende tijd 
vrij te maken om met «Wij» de straat 
op te gaan. En suksesnummers te ver
kopen. 

Versyck versaagt niet 
(h.d.s.) 
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